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 3.1.2018 -מן המניין  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני  *

 להוסיף לסדר היום שני סעיפים. ]התווסף לסדר היום[ 

אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני כי  *

גני גונן, המנכ"לית היוצאת, תבצע חפיפה מסודרת של  יום  30אושרת 

 המנכ"ל הנכנס. ]התווסף לסדר היום[מ"מ לאיתי צחר, 

עם אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני כי  *
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חברים, ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה  :צביקה צרפתי

. בהזדמנות זו  שתהיה לנו שנה אזרחית טובה, 2018לשנת 

שיהיו בה בשורות טובות ואני מאחל לכולם בריאות, רק 

לכולנו. וגם בפתיחת  בריאות, זה אחד הדברים החשובים

בבוקר קיבלתי  10:00השנה, יש לנו היום, קרה דבר בשעה 

טלפון וקיבלתי הודעה שאושרת הודיעה על התפטרותה. אני 

 יכול להגיד לכם שקיבלתי את זה בתדהמה ובהפתעה. 

 המכתב הוא מאתמול.  אהוד יובל לוי:

ואני ק פה. אני לא קיבלתי את המכתב אתמול. אני לא מועת :צביקה צרפתי

שנה היא חלק ממשפחת עיריית  21-יכול לומר שאושרת, ש

וער וצעירים. משם כפר סבא, החלה את דרכה במחלקת נ

 . .. ואת את אושרת מכיר כבר כמה שנים טובות. עוד  הלכה 

לפני שהייתי בעיריית כפר סבא. אבל אתה יודע, ההיכרות 

כרות לא היתה היכרות קרובה כל כך. בשנים האחרונות ההי

היתה הרבה יותר קרובה, מאז שאני מכהן כסגן ראש עיר. 

אני הכרתי אותה בנוער וצעירים, הכרתי אותה במשאבי 

 אנוש, וגם את הפעילות כמנכ"לית העירייה.

אני יכול לומר לך, אושרת, את יודעת, אני ציינתי את זה  

בהרבה אירועים, בעשרה החודשים האחרונים שהיינו 

וניסינו להוביל את הרכבת. אמרתי את צמודים אחד לשני 

זה מעל כל במה. אם הייתי רוצה מישהי לידי שתנהל,  ואני 

יכול לסמוך עליה, זו את. אני חושבת שאת דוגמה, וצריך  

ללמד בהרבה מקומות איך אפשר לנהל בשקט, בנועם, 

בערכיות ובאסרטיביות נעימה, להוליך אנשים,  להניע 

ואיך אני רוצה. וגם מי שמקבל  אנשים ולהגיד מה אני רוצה

, יוצא עם חיוך. ואני  , או 'אני לא יכולה' את התשובה 'לא'
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 חושב שזו גדולה של מנהל, ומבחינתי זו הדמות שלך. 

אני לא יודע, את יודעת, יש כל מיני שמועות אז אני לא  

 יודע. אבל כל מה שתבחרי וכל מה שתרצי, 

 גשמו. הלוואי שכל השמועות ית ד"ר אמיר גבע:

אני מאחל לך בהצלחה. ואני חושב שאני השגתי חברה  :צביקה צרפתי

 לחיים. 

גונן:  תודה.  אושרת גני 

 אז אושרת,  :צביקה צרפתי

גונן:  21טוב, אז קודם כל אני ממש מתרגשת, כי זה לסכם בעצם  אושרת גני 

 20-, אמצע שנות ה20-. התחלתי כאן בתחילת שנות השנה

ר. ואחר כך במגוון תפקידים כמדריכה במחלקה לנוע

במחלקה לנוער. ניהלתי את המחלקה לנוער אצל, את אמיר 

שנה כשהוא היה קומונר בבני עקיבא.  20פגשתי לפני 

ועברנו דרך ארוכה מאוד. בתקופה שניהלתי את המחלקה 

נוער. בהמשך  לנוער גם עיריית כפר סבא זכתה בפרס 

לפני שלוש ניהלתי את אגף משאבי אנוש והדרכה ובדיוק 

 2015שנים אתם כאן נתתם את ברכת הדרך שלכם בינואר 

והצבעתם בעד המינוי שלי ונתתם בי אמון. ובשלוש שנים 

האחרונות עשינו כברת דרך ביחד. אני לאורך כל הדרך 

ובכל התפקידים שעשיתי פגשתי אנשים מדהימים. אם זה 

עובדי העירייה, מנהלי העירייה המוכשרים והמקצועיים, 

ם זה העובדים המסורים והמצוינים של עיריית כפר וא

סבא. ואתם, נבחרי הציבור, אנשים שלמדתי להכיר, בעיקר 

בשנה האחרונה שעברנו טלטלה הלא פשוטה, באחריות 

הציבורית שלכם, באחריות החברתית שלכם, ברוח הגבית 

שנתתם לעיריית כפר סבא, שנתתם לדרג המקצועי לבצע את 
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לא פשוטה בכלל, ואף על פי כן בשנה  העבודה ועברנו שנה

הזאת המשכנו להעלות את כפר סבא מעלה מעלה, בהישגים 

יפים. ורק חלק מהם אני יכולה ככה לציין, כמו פרס תרבות 

שקיבלנו השנה, ואחריות חברתית ופרס כוכבי יופי ומקום 

ראשון בארץ בשקיפות וניהול תקין ועיר דיגיטאלית. 

ני כמה ימים, כעיר שטוב לחיות ודורגנו רק לאחרונה, לפ

בה. שאנשים בוחרים  לחיות בה. מקום חמישי בישראל, 

  -מהערים הטובים בישראל. ואני חושבת שכל זה 

  שנדע לאן לעבור? מי במקום הראשון? רויטל לן כהן:

גונן:  תל אביב.  אושרת גני 

 לא.  רויטל לן כהן:

גונן: זכות ההון האנושי המדהים אז באמת להגיד שכל זה קורה ב אושרת גני 

של עיריית כפר סבא, נמצאים כאן גם תושבים  וועד הורים. 

ויש כאן אנשים מעורבים ואכפתיים ומשפיעים וכולם ביחד. 

אמרתי כולם ביחד הצליחו להביא את העיר הזאת להישגים 

 המעולים שהעיר הזאת נמצאת בהם. 

 2018אני בטוחה שזה ימשיך הלאה. תוכנית העבודה לשנת  

שעמלנו עליה בחודשים האחרונים ביחד כולנו היא תוכנית 

שמבטיחה כאן את המשך השגשוג וההתפתחות והתנופה של 

העיר כפר סבא בכל התחומים. וגם כאן, יש לציין באחריות 

גדולה מאוד גם את עניין התקציב. סגרתם ואני מקווה 

שבשעה טובה נוכל לקיים ישיבת תקציב בקרוב, להעביר את 

קציב עיריית כפר סבא ולתת לצוות המקצועי להמשיך ת

 לעשות את העבודה הנהדרת שהצוות הזה עושה כאן.

אני מסיימת את התפקיד שלי בסיפוק מאוד מאוד גדול.  

בכיף מאוד גדול, על עשייה מאוד משמעותית ומהנה. אני 
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משאירה כאן עירייה מעולה, מתפקדת, ומעבירה את 

ראוי ממנו, איתי שותפי לדרך, התפקיד לאיתי צחר, שאין 

וחבר ואיש מבריק. והיה יד ימיני בעשייה העירונית. מכיר 

בוריה. מנהלי האגפים מעולים,  לעאת עבודת העירייה 

באמת ברמה ארצית. כל אחד מהם מוביל בתחומו. הם 

 ימשיכו לעשות עבודה נפלאה כאן.

אני רוצה להודות לך, צביקה, על החברות, על השותפות,  

יית שותף סוד גלוי  וסודי. היית לאורך כל הדרך חבר ה

אמיתי ואני רוצה להגיד לך על כל זה תודה. ולכם, באופן 

אישי. אני גם אפרד מכל אחד ואחד מכם. נעמתם לי מאוד. 

ושיהיה המשך הצלחה. אני תמיד תמיד כפר סבא תישאר 

בליבי, לא משנה לאן אלך. תמיד יש לי פינה חמה לכפר 

אעביר את התפקיד בחודש הקרוב ואהיה זמינה  סבא ואני

 לכל עניין, לכל אחד מכם. מתי שצריך, כמה שצריך. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

באמת, היא אישה מקסימה. אני חושב שיש אחרים  מהקהל:

 שצריכים ללכת הביתה. ואמרתי את זה לפני שנה. 

 איתן, בבקשה.  :צביקה צרפתי

י רוצה לומר כמה מילים לאושרת ולאחר מכן ערב טוב. אנ :עו"ד איתן צנעני

להציע שתי הצעות. אושרת, כמנכ"לית הוכחת יכולות 

ניהוליות גבוהות. הניהול שלך התאפיין בחוכמה, בקור 

רוח, בנחישות, ביצירתיות, באכפתיות. גם כלפינו, גם כלפי 

המערכת, ובעיקר כלפי עובדי העירייה. וכולם ראו את זה, 

דבר שמאוד בלט. האכפתיות שלך  כולם חשו בזה. זה

 והדאגה האמיתית לעובדי העירייה. 

לא דבק בך רבב ולא בכדי. את הקפדת על כללי מנהל תקין.  
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נהגת ביושר, בהגינות עם כולם, עם כל הקבוצות, כל 

המגזרים. גם הציבור הדתי  והחרדי נהנה מהעבודה שלך. 

סוד  זה לאנהגת איתנו באמת, ביושר ואפילו מעבר לכך. 

חודשים היתה תקופה לא קלה.  11שתקופת ההרחקה של 

את, יחד עם ממלא מקום ראש העיר צביקה צרפתי ניהלתם 

את העירייה בתנאים קשים, בצורה מעוררת כבוד, ובאמת 

 מגיע לכם יישר כוח על כך. 

תרמת רבות לשגשוגה ולפיתוחה של העיר, ואני רוצה לומר  

ראיתי את התגובות של  משהו שמאוד תפס אותי היום. אני

כל חברי המועצה שהגיבו, מהקואליציה ומהאופוזיציה. היו 

תגובות מאוד מאוד מפרגנות, מאוד חמות, מאוד תומכות 

בפעילות שלך. זה לא דבר מובן מאליו מכיוון שמטבע 

בטח עם  ,הדברים, לפעמים יש חיכוכים ומריבות

רגנות. אופוזיציה, ובכל זאת, כל התגובות היו תגובות מפ

ואני חושב שזה ביטוי משמעותי להערכה הרבה כלפיך 

  וכלפי העבודה שעשית. 

גם באופן אישי אני רוצה להודות לך. את באמת נהגת בי  

בהגינות, ביושר. דלתך היתה פתוחה בפני. יכולתי להרים 

 טלפון, להתייעץ, להיעזר, ובאמת תודה רבה על כך. 

להיפרד בצורה רשמית, אין לי ספק שאנחנו נמצא את הדרך  

מכובדת. ואנחנו נאחל לך הצלחה בכל מה שתחליטי לעשות. 

עכשיו אני רוצה לעבור לשתי הצעות. הצעה ראשונה, אני 

רוצה בצורה מסודרת לבקש ממך שתבצעי חפיפה לאיתי. 

איתי הוא ממלא מקום. כשהוא נבחר במכרז שלו הוא נבחר 

כפי שציינת. כממלא מקום ועל פי דין הוא ממלא המקום, 

יום הקרובים את  30-אני מבקש שנקבל החלטה מסודרת שב
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תבצעי לו חפיפה מסודרת. והדבר השני שאני רוצה שמרגע 

שהחפיפה מסתיימת ואיתי נכנס לתפקיד, צריך לנהוג בו 

 בהגינות ולאשר לו שכר מנכ"ל. 

אז אולי נעשה את זה בצורה מסודרת, צביקה. מכיוון שאלו  

סכמה של חברי המועצה, אולי תעלה את זה הצעות, וצריך ה

להצבעה להוסיף לסדר היום את שתי ההצעות שאני מבקש 

 להעלות. 

 זה אפשרי נכון?באמת,  ,קודם כל אני רוצה :צביקה צרפתי

 צריך הסכמה של כל חברי המועצה להעלות לסדר היום,   עו"ד אלון בן זקן:

 יי. אפשר פה אחד את שתי ההצעות? אוק :צביקה צרפתי

אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני  *

 כדלקמן: להוסיף לסדר היום שני סעיפים

 איתי צחר, מ"מ מנכ"ל העירייה.ל. תקופת חפיפה 1

 . . שכרו של איתי צחר בתקופת מילוי המקום2

 

פה אחד הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר מאשרים  :324מס'   החלטה

הנושאים כמפורט שני את יתן צנעני להוסיף לסדר היום עו"ד א

 . לעיל
 

אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני כי  *

יום  30אושרת גני גונן, המנכ"לית היוצאת, תבצע חפיפה מסודרת של 

 המנכ"ל הנכנס. ]התווסף לסדר היום[מ"מ לאיתי צחר, 

 

ד הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר פה אחמאשרים  :325מס'   החלטה

עו"ד איתן צנעני כי אושרת גני גונן, המנכ"לית היוצאת, תבצע 

 יום לאיתי צחר, מ"מ מנכ"ל הנכנס. 30חפיפה מסודרת של 
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כי עם אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני  *

שולם לו שכר כניסתו של איתי צחר לתפקידו כמ"מ מנכ"ל העירייה י

 מנכ"ל. ]התווסף לסדר היום[

 

פה אחד הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר מאשרים  :326מס'   החלטה

איתי צחר לתפקידו כמ"מ  לשעם כניסתו עו"ד איתן צנעני כי 

מנכ"ל ר מגובה שכ 100%ישולם לו שכר בשיעור  מנכ"ל העירייה

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 
 

צריך להצביע על זה גם עכשיו או אחרי השאילתות  :עו"ד איתן צנעני

וההצעות לסדר? צריך הצבעה להוסיף את זה לסדר היום.  

 צריך הצבעה לגופו של עניין. 

... זה עולה לסדר היום.  אהוד יובל לוי:  איתן, הצבענו. עכשיו 

 .לסדר היוםהצעות  2ההסכמה לצירוף  :צביקה צרפתי

זה יירשם כשתי החלטות, אפילו שלוש בפרוטוקול   עו"ד אלון בן זקן:

 החלטות. אחת זה להוסיף את שני הנושאים על סדר היום, 

 לא צריך לעשות הצבעות נפרדות?  :צביקה צרפתי

אומרים לך פה אחד. מאשרים את שתי ההחלטות, שלושת   עו"ד אלון בן זקן:

 ההחלטות. 

ההצעות בתוך כן. אישרנו לשים על סדר היום ואישרנו את  רויטל לן כהן:

 סדר היום. נגמר. 

 שאילתות.  .1

 

ועדת גבולות  –שאילתה של חבר המועצה מר עמירם מילר בנושא  א. 

 דרום השרון.  -הוד השרון-כפ"ס
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השאילתה הראשונה, תודה. אני רוצה לעבור לסדר היום.  :צביקה צרפתי

דרום השרון. עמירם -הוד השרון-ועדת גבולות, כפר סבא

 תה. המענה הוא כך, אני אקריא. הגיש את השאיל

'ראשית יצוין כי התקבל מענה ראשוני ממשרד הפנים  

במסגרתו הוענק  מנדט לוועדת הגבולות לדון בחלק מן 

השטחים המבוקשים על ידי עיריית כפר סבא. רצוף בזה. 

עיריית כפר סבא הביעה את הסתייגותה ושבה על בקשתה 

בבקשה שהוגשה  להכללת השטחים המבוקשים, כפי שפורטו

על ידי העירייה. מצורפים כל המסמכים הנוספים. נקבעה 

פגישה בין עיריית כפר סבא למשרד הפנים במטרה לשנות 

בהשתתפות מנהל  8.1.2018את החלטת משרד הפנים ביום 

תחום שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, מרכזת ועדות 

 גיאוגרפית מרכז, מהנדסת העיר וגזבר העירייה.

( ועדת הגבולות טרם התכנסה. 1ענה לשאלות: להלן מ 

כשתתכנס הוועדה ישתתפו בה נציגים מקצועיים מהעירייה. 

( בקשת העירייה לשינוי הגבולות אושרה במועצת העיר 2

. מצורף הפרוטוקול, בה פורטו השטחים 5.10.2016מיום 

המבוקשים, לאחר בחינה מדוקדקת של הצוות המקצועי 

פיעים במיפויים המצורפים עוסקים השינויים המובעירייה. 

, הן בממשקים עם הוד השרון גבול בהרחבת גבולות העיר

( הבקשה שהוגשה 3, והן עם דרום השרון ועתיר ידע. 531

לוועדת גבולות התייחסה לשטח שבתחום הוד השרון כיום 

וביקשה לבצע התאמה בין הגבול המוניציפאלי  531מצפון 

 '. 531של העיר כפר סבא לתוואי של 

  -תודה. אני רק רוצה להוסיף לגבי  :עמירם מילר

 לגבי בית העלמין כאן,  :צביקה צרפתי
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אני רוצה להציף שתי הערות. אחת, לגבי הסיפוח של בית  :עמירם מילר

שנראה  ,העלמין, שהיה בעבר של מגדיאל, לתחום כפר סבא

לי לא נכון. והדבר השני, כשאנחנו מספחים אלינו את מה 

ער אוסישקין, הכוונה שלנו היא לשמר את היער שנקרא י

ולא לבנות בו בנייני מגורים. זה דבר חשוב, שנזכור שאלה 

הנחיות מועצת העיר הזו, אני לא יודע מתי נגיע לוועדת 

גבולות, אבל באופן הזה אני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול. 

 שזאת הכונה. 

  -פן כשהגבולות יוסדרו והשטח יעבור באו :צביקה צרפתי

 בסדר, זאת כוונתנו, כשהגבולות יוסדרו,  :עמירם מילר

כפר סבא, עיריית כפר סבא תקבל את ההחלטה לגבי  :צביקה צרפתי

השימוש של יער אוסישקין. לגבי בתי העלמין, כבר אמרתי 

בהזדמנות, אנחנו לא צריכים את בית העלמין אצלנו. ברור 

ע הזה זה לא שהוא יישאר בשטח, בטיפול הוד השרון. הריבו

 . טפלהחלק, אנחנו בטח לא נרצה ל

.  :עמירם מילר  בסדר, אוקיי

הנדין וגב' פליאה קטנר -שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור ב. 

 פעילות עמותות והשפעה פוליטית במערכת החינוך. –בנושא 

 

שאילתה פעילות עמותות השפעה פוליטית במערכת החינוך.  :צביקה צרפתי

( פעילות העמותות בבתי הספר 1אילתה: מענה לש

מתקיימות באישור משרד החינוך ובפיקוחו. הפעילות 

מותאמת לגיל הילדים, לרוח ולתפיסה של בתי הספר, 

השמה דגש על תרבות יהודית ישראלית. להלן פירוט 

פעילות הארגונים והעמותות בבתי הספר בשנת הלימודים 

עמותת מעגלים,  הנוכחית. עמותת בינ"ה, עמותת עם אחד,
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עמותת יד יעקב, קרן פוזן וחב"ד. מפורט לכם, מצורף לכם 

( עמותת 2כל בתי הספר ומה הפעילות של כל בית ספר. 

אומ"ץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, 

שנה למדינת ישראל בבתי ספר  70העבירה פעילות בנושא 

פעילות  ( עמותת קדמה העבירה3אופירה נבון, ברנר ורמז. 

אחת השנה. יום הוקרה לפצועי צה"ל בבתי ספר רמז, רחל 

המשוררת, ש"י עגנון, יצחק שדה, אופירה נבון, דבורה 

( ספרי תרבות ישראל 4. סעומר, לאה גולדברג וסורקי

בהוצאת תכלת נלמדים בבתי ספר רמז, ברנר ורחל 

( לא התקיימה פעילות מעבר לקו הירוק 5המשוררת. 

. שאילתה נוספת, שיטת  במהלך השנה בכל בתי הספר'

 ההזנה בגני הילדים. 

אני רוצה רגע להגיד משהו בקשר לשאילתה הקודמת.  רויטל לן כהן:

אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. גם אני לא מתה על זה 

שנכנסות עמותות, אבל זה לא בשליטתה של העירייה. את 

ת הטענות האלה שלנו כאזרחים אנחנו צריכים להפנות לרשו

 המרכזית, למדינת ישראל, למשרד החינוך. 

.  פליאה קטנר: . .   יש דברים 

 תודה.  :צביקה צרפתי

 אי אפשר.  רויטל לן כהן:

 ויכוח. את זה ללא, לא, בואו לא נהפוך  :צביקה צרפתי

 ..לרשות המקומית אין אפשרות. רויטל לן כהן:

פליאה קטנר הנדין וגב' -שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור ג. 

 שיטת ההזנה בגני הילדים. –בנושא 

 

השאילתה הבאה היא שיטת ההזנה בגני ילדים. אני אקריא  :צביקה צרפתי
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את השאילתה, כי התשובה היא מאוד קצרה. אבל אני 

אקרא את השאילתה. השאלה האם בכוונת עיריית כפר סבא 

להפסיק את פרויקט אפונים, ולחזור לבישול על כל שלביו 

 לגנים ולשאר מוסדות החינוך? אם כן, מהי הסיבה? מחוץ

  . התשובה היא פשוטה מאוד. לא, אין שום כוונה ושום רצון

הפרויקט הוא מוצלח. הוא פרויקט שהוא גאווה, הוא 

ט שכולם לומדים ממנו ובאים ללמוד. חברי מועצת קפרוי

 עיר מערים אחרות באים ללמוד. 

הנדין וגב' פליאה קטנר -י הרסגורשאילתה של חברי המועצה מר עילא ד. 

 תאונות עבודה בתחום הבנייה. –בנושא 

 

תאונות עבודה בתחום הבנייה. התשובה  –השאילתה הבאה  :צביקה צרפתי

: על פי חוק האחריות לעמידה בתקני 2פלוס  1לשאלה 

הבטיחות מוטלת על הקבלן המבצע והפיקוח על הבטיחות 

ת והבריאות באתרי הבנייה הינה של מנהל הבטיחו

התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה והשירותים 

החברתיים. בוצעה פנייה מטעם העירייה למנהל במטרה 

לקבל את המידע המבוקש, אך נענינו שאין בידם נתונים 

אלו. יחד עם זאת, על אף שלעירייה אין סמכות חוקית 

בנושא, ומתוך הכרה בחשיבותו ולאחר מקרים שאירעו  

יסת עגורנים במספר מקומות בארץ, עיריית לאחרונה של קר

כפר סבא יזמה פנייה  לקבלנים פרטיים וביקשה לחדד 

נהלים ולבצע בדיקות תקופתיות של המנופים, וכן ביצעה 

מיפוי של אתרי בנייה בהם קיימים עגורנים והקבלנים 

( באתרי 3נדרשו להמציא אישורים על תקינות המנופים. 

ני ציבור העירייה מקפידה הבנייה העירוניים כגון מב
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להתקשר עם קבלנים העומדים בתקנות הבטיחות בעבודה 

וכוללת בחוזה עמם פירוט דרישות בטיחות על פי חוק 

 ותקנות בטיחות בעבודה. 

 קהל כזה עוד לא היה בישיבת מועצת עיר.  :עמירם מילר

 צעיר המשתתפים פונה לבכיר המשתתפים.  אהוד יובל לוי:

 לא כל כך קהל, זה משתתף.  רויטל לן כהן:

אה, חמוד, אני עסוק בלקרוא. לא הסתכלתי עליו. ברוך  :צביקה צרפתי

הבא. את רואה? זה יכול לעלות חיוך על הפנים שלי, יכול 

 לרכך אותי. 

.  רויטל לן כהן: וגם צריך לשמור על הפה של כולנו. בכל זאת יש פה קטין

 הוא שומע, 

 בל בטח לא יהיה לו זכות דיבור היום. הוא שומע בטוח. א :עמירם מילר

 לא בטוחה שהוא שואל אותך.  רויטל לן כהן:

הנדין וגב' פליאה קטנר -שאילתה של חברי המועצה מר עילאי הרסגור ה. 

 מחסור בחומרי ניקיון בגני הילדים. –בנושא 

 

ניקיון בגני הילדים.  :צביקה צרפתי ( 1השאילתה הבאה, מחסור בחומרי 

חלטה כזאת. התקציב השנתי לא השתנה. לא התקבלה ה

השתנתה החלוקה הפנימית בחודשי השנה בהתאם לצרכי 

יה לגננות היא לא לעשות שימוש י( ההנח2גני הילדים. 

בכספי הורים לרכישת חומרי ניקיון והיגיינה, ולהשתמש 

בכספי הורים אך ורק בהתאם לסעיפים המפורטים בחוזר 

וב חומרי הניקיון ( לא, תקצ3מנכ"ל משרד החינוך. 

המוקצה לגני הילדים לא קשור בתקציב פעילות שוטפת. 

מנהלת הגן מקבלת אחת לארבעה חודשים ערכה עם חומרי 

ניקיון, אשר הורכבה בשיתוף עם מנהלות אשכולות גני 
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לחשבון הגן  ₪ 350הילדים. בנוסף הועבר תקציב על סך 

 מדי חודש, לצורך השלמת ציוד בהתאם לצורך. 

צביקה, ברשותך. ענית על כל השאילתות שהיו, למעט  יובל לוי:אהוד 

 שאילתה אחת שביקשנו, בנושא של תוכניות. 

 איזה? :צביקה צרפתי

לכם שאילתה, משרד הפנים שאל למה אתם לא העברנו  אהוד יובל לוי:

עונים. יש שאילתה אחרת, מלפני חודשיים, שביקשת 

חודש, אני  להשתמש בזכות לא לענות באותו חודש. עבר

 מציין, 

יודע, נבדוק את זה.  :צביקה צרפתי  אני לא 

לא, אני רק מציין את התקנון. התקנון אומר שאם לא ענית  אהוד יובל לוי:

באותו חודש ובחודש אחריו היא הופכת לנושא  העל שאילת

 בסדר יום. 

 זה נענה.   עו"ד אלון בן זקן:

 יער אוסישקין.  פליאה קטנר:

 יער אוסישקין?   זקן:עו"ד אלון בן 

 זה היה.  :יפעת וגשל

 יש פרוטוקול, יש פרוטוקול.  :צביקה צרפתי

 תשלחי לי את הפרוטוקול, בבקשה.  אהוד יובל לוי:

גונן: תם את יער אוסישקין יהעלאני זוכרת מה היה.  ,יובל אושרת גני 

היתה אמורה  6.12-, כי ב6-ואמרנו נדחה את זה אחרי ה

הזה עם משרד התחבורה. ומיד אחרי  להיות ישיבה בנושא

, מתי היה יום רביעי 7-הישיבה, זה יצא ביום המועצה. או ה

 נו. בדצמבר, שעשינו ישיבה? אז העלינו את זה ודווח

 זה עדיין אותו חודש?  אהוד יובל לוי:

גונן:  מה?  אושרת גני 
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 . תשלחי לי אהוד יובל לוי:

גונן:  אין בעיה, בשמחה.  אושרת גני 

 היה, היה.   אלון בן זקן:עו"ד 

 טוב, תודה. אנחנו עוברים להצעות לסדר.  :צביקה צרפתי

 הצעות לסדר יום:  .1

 

מפוטרי  –הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר עמירם מילר בנושא  א. 

 טבע תושבי כפר סבא. 

 

 הצעה לסדר, מפוטרי טבע.  :צביקה צרפתי

תות העירייה לעובדי טבע בעצם כוונתי היתה לפתוח את דל :עמירם מילר

שמפוטרים, בעדיפות לתושבי כפר סבא, בתפקידים שאינם 

טעוני מכרז ואפשר לקבל אותם. והיתה גם תשובה של 

אושרת, שבעצם היא גם הציעה את עזרת העירייה 

 למפוטרים ואני מקבל את התשובה ומברך על הפעולה. 

 אני רוצה להגיד שלמעשה,  אהוד יובל לוי:

 -יש פרויקט  :יצביקה צרפת

ולנו יש  500כמו שחברת דן אמרה שהיא קולטת  אהוד יובל לוי: נהגים, 

 מחסור מטורף בנהגים בחברת מטרופולין, היינו שמחים, 

אני  יכול להגיד לך שקודם כל, אז היית שמח, אני יכול  :צביקה צרפתי

לעדכן, יש פרויקט אמצע הדרך ויש פרויקט עם מטרופולין, 

 בעיר כפר סבא. זה כבר עובד 

 שמה?  אהוד יובל לוי:

 + לאנשים מבוגרים. 45שיתוף הפעולה עם מטרופולין, גיוס  :צביקה צרפתי

 כמה בדיוק מפוטרים?  פליאה קטנר:

 בכפר סבא אין מפוטרים.  :צביקה צרפתי
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גונן:  בכפר סבא אין מפוטרים בכלל )מדברים ביחד(  אושרת גני 

 וסט, אבל מדובר על אוג :צביקה צרפתי

 יש במקומות אחרים,  פליאה קטנר:

  -פליאה, פליאה, אני אסביר לך. באוגוסט  :צביקה צרפתי

 אני מכירה את הסיפור.  פליאה קטנר:

 מכירה, יפה.  :צביקה צרפתי

.  פליאה קטנר: . . . אז מה הפואנטה של   בגלל זה אני שואלת..

מטבע  אז אני רוצה לתקן אתכם, שהתחזית שנמסרה לי :עמירם מילר

איש. לא באופן מיידי,  80עד  70-שבכפר סבא יפוטרו כ

 עצם העניין.  ,אבל

בכל מקרה לא בטוח שהם תושבי העיר וגם אם תושבי  רויטל לן כהן:

 העיר, הם לא שונים מכל תושב עיר אחר שאין לו תעסוקה. 

 הרבה מהם הם באמת לא תושבי העיר.  ד"ר אמיר גבע:

  יי עירך קודמים. זה חוק ידוע.ענכן, אבל  אהוד יובל לוי:

 תנו לאושרת, בבקשה.  :צביקה צרפתי

גונן: באוגוסט היתה פנייה כזאת, לאור הפרסומים הראשונים  אושרת גני 

שהיו על פיטורי עובדים. אנחנו פנינו לחברת טבע והודענו 

שמבחינתנו יש כמה אופציות לתמוך וללוות. אחת, שקודם 

הנהלת טבע ואמר 'כל מי כל אגף הרווחה פנה ישירות ל

ייעוץ  שיפוטר יוכל לקבל ליווי כאן, וגם דרך שי"ל, שירות 

לתושב, וגם בתוכנית ייחודית שיש לנו בכפר סבא, תוכנית 

. התוכנית הזאת היא תוכנית תעסוקה לבני   45אמצע הדרך'

, בהנחה שמפוטרי טבע המבוגרים יחפשו עבודה, 75עד 

שלנו, תוכנית בשיתוף אנחנו נכניס אותם לתוכנית הזאת 

לשיוויון חברתי, ונוכל לעבוד איתם או על הג'וינט והמשרד 

מה  הכשרות,השמות באזור כאן, או על הסבות מקצועיות ו
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שמרכז התעסוקה שלנו עושה. בנוסף, אם יהיו אנשים 

, יוכלו לקבל מענה במרכז לצעירים שלנו 45צעירים מגיל 

ה שמלווה לתחום במצ"ב. כי גם במצ"ב יש לנו רכז תעסוק

 התעסוקה ועושה השמות למקומות תעסוקה כאן בעיר. 

יחד עם זאת, וחשוב לומר, מה שרויטל אמרה קודם, נציין  

שוב. שכשמדובר במכרזים או בקליטת עובדים בעיריית כפר 

סבא, אנחנו בוחנים בראש ובראשונה את מידת ההתאמה. 

ם ממקו רולא משנה אם הבן אדם מפוטר מטבע או מפוט

אחר. אם הוא תושב כפר סבא או לא תושב כפר סבא. חשוב 

שמידת ההתאמה לתפקיד ויעבור מכרז כחוק. אלה 

הקריטריונים. אבל בתוך המעטפת שדיברנו עליה קודם, 

  אנחנו ניתן את כל השירותים שציינתי. 

 בסדר גמור. תודה.  :צביקה צרפתי

, תראה על המסך בבקשה תסתובבאם סליחה, צביקה, יובל,  :יפעת וגשל

השאילתה זו . ..השאילתה שהועלתה שובמאחוריך את 

, היא עלתה שוב, רואים אוסישקיןעל , שביקשת

 . בפרוטוקול

חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת  הצעה לסדר יום של ב. 

 דיור לגיל השלישי.  –קלומל וגב' אתי הדנה בנושא 

 

 לגיל השלישי. הצעה לסדר הבאה, דיור  :צביקה צרפתי

 חברים, היה פה החודש, ברשותכם,  אהוד יובל לוי:

 נו, חברים.  :צביקה צרפתי

יחידות לבית גיל  100-היה פה החודש דיון על פרויקט של כ אהוד יובל לוי:

פז, שהוא המקומות המאוד יקרים אולי בארץ. ובתור יוצא 

מן הכלל הוא העיד על הכלל, שאין בכפר סבא הרבה 
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ת לגיל שלישי לאנשים שכבר לא צריכים בית גדול פיתרונו

שינה, סלון, אולי עוד חדר  עם ילדים. מספיק להם חדר

השנים האחרונות לא בנו פה  15במחירים נמוכים.  עבודה,

דירות של שני חדרים, שלושה חדרים, נורא מעט, בודדות, 

 80פה ושם. גם בשכונות החדשות, כל פרויקט, כל דירה של 

ירה שהיתה שלושה חדרים קיבלה תוספת והפכה מטר, כל ד

לפחות לארבעה חדרים. זאת אומרת שאם מישהו היום 

רוצה לפנות דירה גדולה, אם הורים מבוגרים רוצים 

להסתפק היום בדירה יותר קטנה וארנונה בכלל לא מקילה 

 על גילאים של פנסיה, אין היום פיתרונות. 

 .ארנונה לא יקרה :עמירם מילר

 ארנונה יקרה מאוד.  בל לוי:אהוד יו

 לפי החוק. לא נכון. הולכים יש חוק, ו :עמירם מילר

מטר ראשונים )מדברים ביחד(  100יש חוק שמדבר על  אהוד יובל לוי:

סליחה, אבל בדיוק מה שאני אומר. אין הרבה דירות מתחת 

 מטר. זאת אומרת אם אין דירות קטנות,  100-ל

 אין הרבה?  יש הרבה, מה זה :צביקה צרפתי

 לא בונים.  אהוד יובל לוי:

כל פרויקט שאנחנו מאשרים בתכנון ובנייה, יש תמהיל,  :צביקה צרפתי

מטר.  90-שליש. שליש הראשון לא עובר את ה-שליש-שליש

. הוא 90, אבל אני אעשה הנחה, 80אז זהו, לא רוצה להגיד 

 . 100-הוא לא מגרד את ה. 100-לא מגיע בכלל ל

טוב שאתה מעיר על זה. רק שכולנו כבר יודעים שכשדירה  וי:אהוד יובל ל

מטר בנטו שבנטו לצרכי רישוי, כשהיא מגיעה  90נקראת 

. בואו נקרא לילד בשמו. 30%-לצרכי ארנונה היא תופחת ב

אין דירות זכאיות כמעט, לא נבנות היום דירות למבוגרים, 
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ל מטר. דירות ש 100-דירות שמגיעות לארנונה שהן פחות מ

מטר, רבותי, מגיעות לארנונה וכוללות לובי וכוללות  90

שטחים ציבוריים וכוללות מרפסת וחדר זבל. עשינו את 

 הבדיקה ואתם מוזמנים להראות אחרת. 

 80עכשיו, ההצעה שלי מדבר על זה שבעבר בנו דירות של  

שנים אחרונות זה כמעט   15מטר, או פחות. כיום  81מטר, 

מיוחסים,  100ו, אם אנחנו אומרים ולא קרה בכלל. עכשי

מיוחסים ייכנסו לעיר. אם אנחנו רוצים פיתרון  100עוד 

לשכבת גיל, לעיר מתבגרת, אנחנו צריכים היצע גדול יותר. 

השנים האחרונות  15ומה שאני אומר כאן, שבמדיניות של 

לא לבנות דירות שהן פחות מארבעה או חמישה חדרים, 

רישוי, צריך לתקן את זה. זה לא מטר, שהן בנטו  120, 100

 2.5, 2דבר בשמיים. ברעננה בנו לפני כעשר שנים דירות של 

 חדרים, נחטפו. אנשים מבוגרים רוצים דירות קטנות. 

אם אנחנו רוצים לקיים עיר עבור התושבים שלה, מקיימים  

עיר שנותנת פיתרון לתושבים שלה, שהם יוכלו להישאר פה. 

הילדים שלהם לערים אחרות. וזה אחרת הם עוזבים אחרי 

 כל הסיפור. 

  -רוצה הערה :מהקהל

 סליחה, סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי

 -נתניה, מחדרה, מכל...  :מהקהל

שי, בבקשה, נו. יש ישיבה שקטה, אל תלהיט אותה. אז  :צביקה צרפתי

תתנהג כמו קהל. אתה קהל, תתנהג כמו קהל וקהל לא 

 תודה. תודה. תודה.  מדבר. בסדר?

. כפר סבאאף תושב  :מהקהל .. 

 אתה מתגרה סתם,  :צביקה צרפתי
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 כפר סבא. זה לא שייך בכלל לעירייה. זה לא שייך ל :אברהם שיינפיין

  –עזוב, נו, תן לו  :צביקה צרפתי

 לא בית של העירייה.  :אברהם שיינפיין

 אני רוצה לומר עוד משהו.  :ענת קלומל

יודע, הוא :צביקה צרפתי  יודע. קדימה.  הוא 

בהצעת החלטה, אני מדבר על זה שנדון בהקצאה לשטחים  אהוד יובל לוי:

 100-של מועדפים ולא ל 100-יחידות כאלה, לא ל 400-ל

עשירים. כי מי שיודע שהדיור בגיל פז הוא לא מהזולים 

 בארץ. 

 לא רלוונטי לעניין הזה.  :עמירם מילר

תציע למועצה שטחים שניתן  אני מבקש שמהנדסת העיר אהוד יובל לוי:

לתכנן אותם, אני מבקש שהמועצה תבחן את ההמלצות 

לתכנון דיור מוגן בהצעה, במטרה להציע תוכניות כאלה 

בכל שכונה. זאת אומרת לא למשוך ריכוזים של מבוגרים 

בפינות מבודדות, אלא לחלק אותם בשכונות. אם מדברים 

 על התחדשות עירונית. 

 רבה. תודה  :צביקה צרפתי

אם אתם רוצים להראות לנו שנבנות פה הרבה דירות  אהוד יובל לוי:

קטנות, שמתאימות למבוגרים, בבקשה. נשמח לעמוד על 

הטעות שלנו. אנחנו לא מכירים את המציאות, את מרחב 

 המציאות של מי שטוען את הטענה הזאת. 

  תודה. כן, את רוצה להשיב לו? :צביקה צרפתי

גונן: כפר סבא היא ן, אני אשמח. קודם כל, מבחינת הנתונים, כ אושרת גני 

. ואנחנו 60עיר שרבע מתושביה הם אוכלוסיה מבוגרת מעל 

רואים עלייה דרמטית בשיעור המבוגרים בעיר כפר סבא, כי 

זו עיר שטוב לחיות בה ולהתבגר בה. זו עיר שמציעה 
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נגישה. עיר תרבות. עיר  שירותים רבים בכל התחומים. עיר 

ם להתבגר בה. ואנחנו מבינים שהמגמה הזאת של שנעי

ו לא מגמה שתמשיך לקרות בכפר ז ,עלייה באחוז המבוגרים

היא מגמה עולמית. תוחלת החיים עולה. כל שנה  סבא,

אנחנו מקבלים, זוכים בחיינו לעוד שלושה חודשים נוספים. 

שנה  21-ל 20אנשים שיוצאים היום לפנסיה יחיו בין 

  -בינים נוספות. ואנחנו מ

 תגידי.  120עד  :עמירם מילר

גונן: אמן, אמן. מדינת ישראל, כמו כל מדינות העולם המערבי,  אושרת גני 

צריכה להתכונן לקראת העובדה שהיא תצטרך להתמודד עם 

צרכים של אוכלוסיה מבוגרת במדינה. ועיריית כפר סבא לא 

מחכה לחקיקה המתאימה במדינה. ואנחנו החלטנו שזה 

הוא מספיק ראוי וחשוב שנשים אותו כיעד רב שנתי נושא ש

ומשמעותי. ולכן אנחנו החלטנו לכתוב תוכנית אב השנה, 

באמצעות ד"ר קרן מזוז, שהיא מומחית לתחום של זקנה. 

והיא כותבת לנו תוכנית אב שממפה את כל הצרכים 

ויהיו  ויהיו קבוצות מיקוד  והשירותים שיש בעיר כפר סבא. 

היו סקרים. ובתום התהליך היא תביא קבוצות השפעה וי

לנו המלצות במספר תחומים. חלק מהתחומים יהיו בינוי 

ודיור. חלק מהתחומים יהיו נגישות. חלק מהתחומים יהיו 

תחבורה, ותשתיות. רווחה, תרבות ועוד תחומים. בעצם זה 

 יהיה על כל תחומי החיים. בריאות.

הזקנה.  עכשיו, במקביל, אנחנו גייסנו יועצת לתחום 

קוראים לה אילנה שרייבמן. והיא היתה משנה לביטוח 

לאומי עד לפני, המשנה למנכ"ל לביטוח לאומי עד לפני 

ארבעה חודשים. היא תושבת העיר כפר סבא. והיא מובילה 
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את התהליך הזה, והיא גם תיפגש עם מי שצריך להיפגש 

כאן, כדי למפות צרכים. ואנחנו נוכל להגיש למועצת העיר 

 ההמלצות של הוועדה הזאת.  את

אני רק רוצה להעיר לגבי זה. אני שמעתי בישיבות התקציב  :ענת קלומל

על הנושא הזה, אני חושבת שעדיין לא בא לידי ביטוי 

בתקציב תקציב מספיק בשביל האוכלוסיה המבוגרת בכפר 

 6%. כלומר, אם רק ברווחה זה 20%סבא. שמהווה 

 מהתקציב, 

  -שנהיה בדיון תקציב לא, כ :צביקה צרפתי

מבחינה וגם עדיין גם אם מביאים יועצת ולא מתארגנים  :ענת קלומל

  -תקציבית מבחינת האוכלוסיה המבוגרת 

 אבל אנחנו לא בדיון תקציב.  :צביקה צרפתי

אז יש פה איזשהו, היא תוכל להציע הצעות, רק לא ניתן  :ענת קלומל

 יהיה ליישם אותן. 

ונדע גם אנחנו נש :עמירם מילר   -מע את הצעותיה 

 ... לאלתרלא ניתן יהיה ליישם  רויטל לן כהן:

 תודה רבה. תודה רבה. )מדברים ביחד(  :צביקה צרפתי

מכיוון שעמירם אמר שאנחנו מאחלים למבוגרים בינינו עד  אהוד יובל לוי:

 ולא רק את תוחלת החיים הממוצעת,  120

 למבוגרים, לכולם אנחנו מאחלים, לא רק  :עמירם מילר

אז בתוכנית המאתר של כפר סבא, שהיא המקום לתת  אהוד יובל לוי:

 פיתרונות לבינוי, 

 .לא רוצים אותה הלואאתם  :צביקה צרפתי

אין פיתרונות, לא רוצים אותה כי היא בדיוק לא נותנת  אהוד יובל לוי:

 פיתרונות, 

.  :צביקה צרפתי ..  אני אסביר לך בדיוק למה היא 
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.  לוי:אהוד יובל  . .  היא לא נותנת פיתרונות 

כפר סבא לא אמורה לתת פיתרונות, והיא תוכנית כוללנית.  :צביקה צרפתי

שאתה מאשר את הקווים הכלליים, ואחר כך, במשך 

השנים, אתה יכול לקבוע ולשחק עם השטחים ועם 

טוב, תודה  התב"עות. אז בוא, אתה יודע שהיא כוללנית.

 עה  מסדר היום? רבה. מי בעד להסיר את ההצ

 פה אחד.  :שמעון פרץ

שמעון, אורן, עמירם, צביקה, אמיר, דבי, מתי, רביטל  :צביקה צרפתי

שלום עמר, אמיר קולמן, איתן, יהודה, רויטל לן כהן. 

יובל וענת. תודה.   תודה. מי נגד? 

 אני גם.  פליאה קטנר:

 ופליאה.  :צביקה צרפתי

 הצעהלהסיר מסדר היום את הברוב קולות מאשרים  :327מס'   החלטה

לסדר יום של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל 

 דיור לגיל השלישי.  –וגב' אתי הדנה בנושא 
 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה גב' פליאה קטנר ומר עילאי  ג. 

 סייעת שנייה בגני ילדים.  –הנדין בנושא -הרסגור

 

 יעת שנייה. מי מציג? הצעה לסדר  סי :צביקה צרפתי

 מה זה בכלל חוק סייעת שנייה? מה זה הדבר הזה?  :שמעון פרץ

טוב, המעבר לגן עירייה אינו פשוט. מדובר בהפיכה של  פליאה קטנר:

קטנטנים מתינוקות לפעוטות. הציפייה מהם אחרת וכבר 

לאחרונה פנו אלי לא מעט יכולים לעמוד בכללים ודרישות. 

מה אחת מתוך מספר פניות שהגיעו הורים. אני אתן דוג

אלינו. באחד המקרים פוטרה סייעת שנייה מגן ילדים, 
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, כאשר 30ילדים ולא  27באופן מפתיע, בשל העובדה שבגן 

ילדים. אני רק אעיר הערה, ההורה שאני  34בגנים אחרים 

דיברתי איתו אמר לי שזאת הסיבה שנאמרה להם, כאשר 

ילדים, ככה שזה  27אמר יש הורים פה בחוץ שאמרו שלהם נ

אפילו הופך את זה לעוד יותר עם סימן שאלה, את כל 

התהליך הזה. הדבר מכוער, גם עבודה כעובדת מצד אחד 

ומטלטל מאוד עבור הילדים מצד שני, שכן עתה באין סייעת 

שנייה, הלוגיסטיקה במקום הופכת בעייתית יותר, עם פחות 

ומשמעות שלה ידיים עובדות ועם פרידה מדמות קבועה 

השלכות על הרגשת היציבות של הילד. ככה שדי אפשר 

להגדיר את זה כסוג של פיגוע רב נפגעים, שכל הצדדים 

המעורבים נפגעים מהסיפור הזה. גם העובדת, גם ההורים, 

 גם הילדים, גם הגננת. 

התנהלות כזו היא בעייתית מאוד באמצע השנה ואין לאפשר  

גורמים לבלבול אצל ילדים רכים אותה. שכן במו ידינו אנו 

ופוגעים תעסוקתית באישה, מעבר לעובדה, כמובן, שלא 

ילדים בגן  27, וגם עם 30מדובר בהבדל מהותי מהמספר 

הדבר קשה. כמו שציינתי מקודם, הורים שדיברו איתי 

ילדים מגיעה סייעת  27-בחוץ אמרו שלהם הובטח שאפילו מ

 שנייה. 

וקת הילדים מספרית בגנים, על גם אם מדובר בטעות של חל 

העירייה להודות בטעותה ולא להפקיר את הילדים והנשים 

העובדות. כאמור, חוץ ממה שהזכרתי כאן, יש מקרים 

 נוספים שבכולם הסיפור דומה. 

עכשיו, לפני שאני מגיעה להצעה עצמה, אני רוצה שתשמעו  

פה את אחת האמהות, שממש סיפרה לי על ילד שהגיע 
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דמם, בגלל הסיפור הזה, ובגלל שיש פחות עיניים הביתה מ

גן הילדים. בבקשה.   ופחות ידיים בתוך 

יו"ר ועד גני הילדים. הוא נציג  :צביקה צרפתי סליחה, סליחה. יש פה נציג 

 גני הילדים. אם הוא רוצה, 

 אבל זאת הצעה שלי, ובאה לפה מישהי,  פליאה קטנר:

 ל אני מנהל את הישיבה. פליאה, זו הצעה שלך, אב :צביקה צרפתי

 בסדר, אבל היא אחת ההורים שפנו אלי,  פליאה קטנר:

  -יש פה את יו"ר ועד, הוא דובר, הוא נבחר  :צביקה צרפתי

אז הוא יכול להיות אחד מהאנשים שמדברים. ויש עוד  פליאה קטנר:

הורים שרוצים לדבר ולספר את הסיפור שלהם. ואתה לא 

 יכול למנוע מהם. 

 תמיד נתנו זכות דיבור,  בל לוי:אהוד יו

יובל, לא להתערב. תודה.  :צביקה צרפתי  בבקשה, 

 מה זה לא להתערב?  אהוד יובל לוי:

 ערן, בבקשה. בבקשה.  :צביקה צרפתי

.. לא מתיימר  :ערן . שנייה, אני אתן התייחסות קצרה קודם כל, 

 לשמש פה להורים שנמצאים כאן. 

שובה, שהוא לא מתיימר לעשות את שאגב, זאת נקודה ח פליאה קטנר:

 זה. לא, זאת נקודה חשובה. 

פליאה, הוא אומר שהוא לא במקומם. הם ידברו גם כן.  אהוד יובל לוי:

 הדעת נותנת שהם ידברו גם כן. 

אה, אוקיי. לא במקום. לא, אין לי בעיה, אין בעיה. עכשיו  פליאה קטנר:

 אנחנו נותנים לכולם לדבר. 

שאנחנו ביקשנו הבהרה  חייבת לומרמם. ואני כולם במקו :מהקהל

 .. .  מהוועד מה הם חושבים לפני זה, ולא קיבלנו 

אני רוצה להגיד בצורה מאוד פשוטה. ועד ההורים מאמין  :ורנר ערן
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חובה צריך להיות צוות שמורכב משלושה -טרום-שבגן טרום

אנשי צוות במהלך כל השנה. יחד עם ועד ההורים הארצי 

אנחנו חושבים שמשרד לקדם את העניין הזה. אנחנו מנסים 

החינוך לא נותן פיתרון מספק. אין הרבה הבדלים בין גן של 

. יש קושי היום. ילדים נכנסים לגן 29ילדים,  28ילדים,  27

כבר בגיל שנתיים ועשרה חודשים. וצוות גן, אילו היו בגן 

ילדים זה סיפור אחר. מאחר שאנחנו מדברים על  20של 

ילדים, הדבר הנכון והראוי זה לדאוג  30-כנסים כגנים שנ

למצב שצוות הגן לאורך כל השנה יהיה מורכב משני אנשי 

 צוות. 

אנחנו מבינים שמשרד החינוך מתקצב סייעת שנייה רק בגני  

ילדים. אבל אנחנו חושבים, גם שוחחנו על  30ילדים שמעל 

שצריך לעשות מאמץ גדול לאזן בין  העירייה,זה גם עם 

ניצול מיטבי של  כמות הילדים בגנים, באופן כזה שיבטיח 

ההטבה הזאת, של סייעת שנייה. ממוצע ילדים בגני ילדים 

ילדים. אני חושב שהתובנה  30-בכפר סבא הוא קרוב ל

להבטיח את צריכה לחלחל בנושא של השיבוץ, ככה הז

שיהיו יותר סייעות. ובמקרים הבודדים שבהם לא מצליחים 

יש רשויות שמצליחות לממן את הסייעת  ,30-להגיע ל

 השנייה  לאורך כל השנה. 

אני חושב שבעיקר, אם נסתכל קדימה, צריך לנסות להגיע  

 ינתן ע"יילדים והמימון  30מצב כזה, שבו הגנים יהיו עם 

 30משרד החינוך. במקביל אנחנו נשאף שהמספר הזה של 

 ירד ויחיל את מה שקורה בגן הילדים. 

 תודה.  :יצביקה צרפת

 בסדר. נופר, אני רוצה שפה תגידי גם את המילים שלך.  פליאה קטנר:
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 בבקשה?  לדבראפשר  :מהקהל

 דקה, בסדר?  :צביקה צרפתי

 דקה?  :מהקהל

 כן.  :צביקה צרפתי

 שימו לי זמן.  :מהקהל

 נכון.  :צביקה צרפתי

אז לי יש ילד שהוא באמת כבר מגיל שנתיים ועשרה  :מהקהל

נופר, בגן שלנו יש צוות מדהים. והגן עובד חודשים, שמ י 

 .  מדהים כבר כמה חודשים. הילדים נקשרו לגננת הזאת..

שיש קושי עכשיו, שיש חוסר איזון ממש אנחנו מרגישים 

 בגן. הגננת מתעסקת בלהלביש את הילדים, 

 תגידי גם למה, למה היא מתעסקת בלהלביש אותם?  פליאה קטנר:

מילה. א', תודה שהכנסתם את מי שהיה  אני רוצה להגיד :מהקהל

בחוץ. זה לא מובן מאליו, אנחנו כן מודים. היינו בחוץ. זה 

 היה פחות נעים. 

 זה דווקא מאוד מובן מאליו,  רויטל לן כהן:

 מאוד מובן מאליו )מדברים ביחד(  פליאה קטנר:

 ידענו שנכניס אתכם. מובן מאליו שתהיו פה.  רויטל לן כהן:

רבה, כי המתנו ולא היה מובן. אז לנו לא היה מובן,  תודה :מהקהל

ואני אומרת קודם כל תודה. אני חייבת לומר שאנחנו גם 

נפגשנו עם אגף החינוך ואנחנו גם שם קיבלנו אוזן קשבת. 

ולמען הסדר הטוב. עכשיו אני אגיד, אני שותפה, אני בשבע 

שנים האחרונות, זה ייקח דקה וחצי, יש לי ילדה בת שש, 

לדה בת שבע, ילדה בת חמש וילדה בת שלוש, וילדה בת י

שעות  24שנתיים. זאת אומרת שבשבע שנים האחרונות אני 

בגנים העירוניים. אין לי לא מטפחת ולא כיפה על הראש. זו 
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החלטה שלי. יש לי הרבה ילדות בגנים. חמש שנים אני רק 

ומזה אני מתחילה. בהם. ואנחנו חווים בהם חוויה מצוינת. 

  ... יחלקו עלינו.לא מכולם ו

סייעת שנייה היא החלטה נורא  תת"חההחלטה להוציא ב 

נורא בעייתית. אני חייבת לומר שהיום הילדה שלי חזרה 

שאף אחד  סייעתואמרתי לה, באמת ברצון טוב. הביאו לנו 

לא הכיר. שאלנו איך היה, אז היא אמרה לי 'אמא, היא לא 

היא לא לא אוהבת אותך. אוהבת אותי'. אז אמרתי 'לא, 

היא לא מכירה אותך. היא לא מכירה אותך'. עכשיו, יש 

ילדים בגן שנכנסים כמו, רוב ההורים שנמצאים פה יש לנו 

ילדים שהולכים לישון בשעה כזאת. אנחנו פה כי אנחנו 

מצפים שהתעדוף של העירייה יהיה להסתכל על הילדים 

 טרום חובה. -בטרום

עם הצוות של הגן הוא מצוין, הגננת מאוד קשה לנהל, גם  

עושה ככל שביכולתה. אנחנו לדוגמה בגן, וגם זה בטיפול 

עכשיו, אבל יש לנו בגן אסלות גדולות. ילדים עם טוסיק 

קטן. מבחינתי, היום, בשבוע הזה, זה סיכון בטיחותי לכל 

דבר. זאת אומרת הילדה שלי הולכת לגן, ואמרו שיחליפו, 

 למה אני אומרת את זה? אבל כל הדבר הזה, ו

.  :מהקהל . .  אמרנו לנו 'החליפו', אחרי 

ואמרו החליפו, אבל זה לא ספציפי. אנחנו, ההורים,  :מהקהל

נמצאים פה כי חושבים כי שלא רק עניין בטיחותי. עניין של 

יהיה זמן לגננות ולסייעות ולמי שנמצא שם לחבק את 

מן לאבחן הילדים, לפנק את הילדים. אחרי זה יהיה מלא ז

יודעים איך, תודה  בתת"חילדים אולי שיש להם בעיות.  לא 

 רבה. 
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לא, לא, די, לא, לא. תראי, אין לזה גבול. אנחנו רוצים  :צביקה צרפתי

 להתנהל,  אנחנו מנהלים דיון. 

גונן: -ילדים, מ 27-העירייה התחייבה מלכתחילה שבגן מתחת ל אושרת גני 

 ילדים יהיו שתי סייעות.  27

 עד דצמבר.  :קה צרפתיצבי

 לא ידענו את זה.  :מהקהל

 הנה, ההורים טוענים שהם לא ידעו.  פליאה קטנר:

 חברים, תודה רבה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 ההורים טוענים שהם לא ידעו מזה. בכלל לא עדכנו אותם.  פליאה קטנר:

יחד( תראו, לא, סליחה. אני מבקש. אל תגרמי לי )מדברים ב :צביקה צרפתי

אל תגרמי לי לא להיות זה. אני רוצה להיות נחמד. מספיק. 

לא, לא, תודה. הבנו את העניין. תודה, הבנו את העניין. 

 תודה רבה. לא, תודה. תודה רבה. 

צביקה, אני רוצה רק להפנות את תשומת לבכם שיש כאלה  פליאה קטנר:

 -, יש כאלה 30שאומרים מעל 

רוצה להתווכח. לא, תודה. בבקשה,  לא, ממש, אני לא :צביקה צרפתי

מנכ"לית העירייה. תודה רבה. הבנו את העניין. תאמיני לי 

 שהבנו. הבנו, הבנו. תודה. 

 צביקה, אתה צריך לתת פה להורים לדבר.  פליאה קטנר:

 . כלליםאני לא סותם פיות. אנחנו מנהלים דיון. יש  :צביקה צרפתי

בר. זה לא עסק ככה, צביקה. תן לא דיון. צריך לתת לה לד פליאה קטנר:

להגיד כמה מילים. בסדר, תן להם כמה מילים. מה אתה 

 צועק? 

 מה את צועקת? :צביקה צרפתי

מה אתה צועק? אתה כל הזמן מרים את הקול. אז תן לה  פליאה קטנר:

להגיד כמה מילים. אתה סותם פה את הפה לתושבים. 
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ם שלהם תושבים מגיעים, קורים דברים לא טובים לילדי

 בגלל זוג עיניים חסר. אז תן להם לדבר. 

 שמעתי.  :צביקה צרפתי

 לא שמעת.  פליאה קטנר:

מנכ"לית העירייה. אחר כך אני אתן לך. קודם מנכ"לית  :צביקה צרפתי

 העירייה. 

גונן: חובה -טרום-ראשית אנחנו ערים לצורך שיש בגני טרום אושרת גני 

רום חובה עדיף שיהיו ט-בתגבור צוות. זה ברור שבגני טרום

שתי סייעות כל השנה. זה ברור. מה לעשות? אבל משרד 

ילדים יהיו שתי סייעות כל  30החינוך החליט שרק מעל 

השנה. אז לפני שנתיים או שלוש שנים, מתי שבעצם נכנס 

הנושא של תת"ח והסייעת השנייה, אנחנו החלטנו בעירית 

ילדים שלא  29-ו 28, 27ילדים,  27כפר סבא שאנחנו מעל 

מתוקצבים על ידי משרד החינוך, אנחנו נתקצב את זה. 

נתקצב את זה ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. אבל 

נתקצב את זה בעיקר על פי היכולת העירונית שלנו. כי הרי 

ברור, התקציב הוא נתון ואם לוקחים ממקום אחד, 

מורידים ממקום שני. שנייה, )מדברים ביחד( בשלוש שנים 

 האחרונות זה מה שעשינו. 

 מה זה יכולת, אושרת?  אהוד יובל לוי:

גונן:  יחד עם זאת,  אושרת גני 

.  אהוד יובל לוי: . .  חצי מיליון שקל בשנה, עלות 

גונן: ילדים בגן, אני ממשיכה. מי שישמע,  30כשערן דיבר על  אושרת גני 

ילדים בגן זה מצב אידיאלי. כי אז משרד החינוך  30ישמע. 

מן את שתי הסייעות כל השנה. זו השאיפה, זה מה ממ

 שאנחנו צריכים שיקרה. 
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. בהצעת ההחלטה שלי.  פליאה קטנר: ..  וזה אחד 

גונן: עכשיו בשיבוץ שלנו לשנת הלימודים הבאה, אנחנו צריכים  אושרת גני 

ילדים, כדי שנוכל  30לוודא כמיטב יכולתנו שבגנים יהיו 

מר שמעל התקן של משרד להכניס שתי סייעות. עכשיו, נא

החינוך, מעל ומעבר ומעל התקן של משרד החינוך, עיריית 

כפר סבא הכניסה בחודשים הראשונים לתחילת השנה, שהם 

קריטיים להסתגלות בגן, את הסייעת השנייה. זה יותר 

 ממה שהיה. 

  -אבל גם נושא של היעלמות של דמות קבועה, והקשיים  פליאה קטנר:

, לא, לא, שנייה. סליחה, סליחה )מדברים ביחד( סליחה, לא :צביקה צרפתי

שי, אני מבקש. אי אפשר ככה. כשנציגה שלכם דיברה, אף 

אחד מחברי המועצה לא הפריע לה. הקשבנו. כשמישהו 

משולחן הדיונים מדבר, אני מבקש מכם לא לדבר. זה הכל. 

זה לא משנה. צריך ללמוד לשמוע, להקשיב. להקשיב. 

ת דיבור נותנים לנציג, או שניים. לא לכל להקשיב. בזכו

אחד. מה לעשות. צריך לבחור אחד שידבר בשם כולם. 

 בבקשה. 

 נותנים אצבע, רוצים את היד, זה הכל.  :שמעון פרץ

 אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

גונן:  אורלי, תתקרבי.  אושרת גני 

עירונית תוכלי להגיד לנו בבקשה מה עלות האם אורלי,  אהוד יובל לוי:

השנתית של תוספת סייעת שנייה? כי בעבר דיברנו על 

שקל. אמרו  400,000תוספת של תקן של בכיר, בעלות של 

 לנו שזה שווה ערך לכל העלות, 

 יובל, אתה מפריע לאורלי,  :צביקה צרפתי

של הסייעת השנייה בכל העיר הם במחלוקת. היום אנחנו  אהוד יובל לוי:
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 מדברים, 

 יובל, אתה מפריע,  :צביקה צרפתי

שקל. על מה אתה  120,000עלות של סייעת שנתית זה  רויטל לן כהן:

 מדבר? 

... שלמים. עכשיו, היום אנחנו מדברים על  אהוד יובל לוי: זה אחד. זה לא 

 תוספת, 

 יובל, אתה מפריע לאורלי,  :צביקה צרפתי

 תרשה לי, היום אנחנו מדברים על תוספת,  אהוד יובל לוי:

 לא, יובל, אתה מפריע,  :קה צרפתיצבי

של שני מנהלי אגפים בעיריית כפר סבא, ועל תקנים  אהוד יובל לוי:

חדשים. כשיש כסף, סליחה, אז אני רוצה לדעת בכמה 

  -חיסכון 

.  :צביקה צרפתי ..  מנהלת אגף החינוך, אני מבקש 

 אני רוצה לדעת מה החיסכון של עיריית כפר סבא באגף אהוד יובל לוי:

 שלך חוסך. 

 מוסיפים כל מיני סמנכ"לים כאלה,  פליאה קטנר:

 יובל, אני מבקש, תכבד את מנהלת אגף החינוך.  :צביקה צרפתי

.  אהוד יובל לוי: . .  אני מכבד אותה. אני שואל אותה שאלה 

אתה אחר כך מתנצל שאתה לא מכבד  יובל, אתה מכבד? :צביקה צרפתי

 אז בוא תכבד אותה. אותה. 

 אני שואל אותה.  ובל לוי:אהוד י

 בבקשה אורלי.לא, אתה לא שואל אותה. אתה תוקף אותה.  :צביקה צרפתי

  -בתחום החינוך, מה העלות  אהוד יובל לוי:

 אתה ממשיך,  :צביקה צרפתי

 מה העלות שבאגף שלך )מדברים ביחד(  אהוד יובל לוי:

 אחר כך תתנצל בפניה.  :צביקה צרפתי
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 אנחנו חוסכים? כמה  אהוד יובל לוי:

אבל תן לה לדבר קודם! תן לה לסיים לדבר ואחר כך תשאל  :אברהם שיינפיין

 את השאלות שלך. 

את העובדות כמו שהן, ואני ממשיכה  ארלי רגע לת תרשה אורלי פרומן:

ולא חוזרת על מה שאושרת אמרה לגבי חשיבות של אנשי 

ת טרום. וחשוב לדע-צוות בכל הגנים. לא רק בגני הטרום

שאנחנו מייחסים חשיבות מאוד גדולה במעבר הזה מהמעון 

או מהגן הפרטי למערכת העירונית, או מהבית. והמעבר 

הזה מלווה על ידי צוות רב מקצועי, ובוודאי לא מונח רק 

על כתפי הסייעות. חשוב לדעת את זה. וחשוב גם לדעת 

כבר יש לנו עוד  12:00, 11:30שבגני היול"א החל משעות 

צוות, כך שבשעות הצהריים יש לנו ארבעה אנשי צוות אנשי 

 בגן. 

כמו שנאמר פה, התקן של משרד החינוך קובע שבגני תת"ח  

ילדים ומעלה תעבודנה גננת ושתי סייעות. בגן  30המונים 

 יעבדו גננת וסייעת אחת.  30-המונה פחות מ

עם זאת, כדי לאפשר לילדים תקופת הסתגלות טובה,  

זום שלנו את הצוותים באופן הבא: איישנו תגברנו באופן י

טרום חובה -גני טרום 35בחודשים ספטמבר, אוקטובר, 

שעל פי התקן לא היתה צריכה להיות שם סייעת. בחודשים 

נובמבר דצמבר, לאחר שעברנו גן גן, ובהתייעצות עם הצוות 

המקצועי, הן עם הגננת והן עם צוות הפיקוח, איישנו את 

גני ילדים. והחל מחודש  19תלמידים,  29עד  27הגנים של 

ינואר, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, יושבת ועדת חריגים 

גן. וזה לא רק מספר הילדים, גם המורכבות של  שדנה גן 

הילדים בגן. וזה מה שעשינו לפני זמן קצר. ובחודש ינואר, 
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עכשיו יש עשרה גני ילדים כאלו שמקבלים תגבור של סייעת 

 נוספת. 

חייבת לציין שבניגוד למה שנטען בהצעה לסדר,  אני 

הסייעות אינן מפוטרות, ואל תשימו על גב הילדים בבקשה 

את הפגיעה הפרסונאלית. על זה אנחנו שומרים. אף סייעת 

קבועה בעירית כפר סבא לא פוטרה ולא מפוטרת. הסייעות 

הקבועות משובצות דרך קבע והסייעות היומיות במילא 

 -ודבר נוסףיומי.  עובדות על בסיס

  -זה לא שאף סייעת לא מפוטרת  אהוד יובל לוי:

 אתם מוצאים את הפנטנט המשפטי הנכון בשביל, פשוט  פליאה קטנר:

 אף סייעת קבועה לא מפוטרת, אבל היומיות מצומצמות.  אהוד יובל לוי:

לא, היומיות לא מפוטרות, הן עובדות על בסיס יומי, הן  אורלי פרומן:

 מקום, ממלאות 

 ככה זה.  הן לא מפוטרות, הן לא עובדות. מה לעשות? רויטל לן כהן:

 אבל זאת ההגדרה שלהן.  אורלי פרומן:

 הן יוצאות ממעגל העבודה בדרך.  אהוד יובל לוי:

 לא, לא יוצאות ממעגל העבודה.  :צביקה צרפתי

  –סליחה, זה פטנט כמו כל עובדי  פליאה קטנר:

  -אני רוצה לומר משהו, בניגוד  דבר נוסף, אורלי פרומן:

דווקא יש פה אנשים בשולחן הזה שציפיתי למשהו בנושא  פליאה קטנר:

 כן יקפצו.התעסוקתי,  

פליאה, אני לא הפרעתי לך. אני מבקשת שלא תפריעי גם  אורלי פרומן:

לי. תגידי אחר כך. בניגוד למה שנטען בהצעה לסדר, לא 

לדים. השיבוץ מורכב היתה טעות בשיבוץ הילדים בגני הי

ממספר פרמטרים לרבות בקשות הורים, קרבה למקום 

המגורים, גיל הילדים, איזון מגדרי ועוד. גורמים כמו 
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, 7%ערעור ועזיבת ילדים שנרשמו והשנה זה היה בהיקף של 

ויש לנו פילוח שמי של ילדים שנרשמו בינואר בזמן 

הרישום, ולא התחילו את שנת הלימודים מיוזמתם 

 פטמבר. וזה משנה את האיזון בין הגנים. בס

יודעים והילדים   ואחרי שאתה מקבל את השיבוץ, וההורים 

יודעים ועשו היכרות עם הגננת, אני לא חושבת שהייתם 

רוצים לסגור גני ילדים. ויצוין שיחד עם זאת, הצוות הבין 

מקצועי שמלווה על ידי מומחה מהאקדמיה, יושב מזה 

מחדש, גם בשנה שעברה עשינו את זה, מספר חודשים, בוחן 

גם השנה, את כל התהליך של השיבוץ במטרה להגיע לשיבוץ 

מיטבי, בהתחשב במגבלות ובסוגיות הרבות, בשאיפה 

 ליישם אותו כבר לשנת הלימודים הקרובה. 

טוב, אז אני רק אתקן אותך שלא נפלה שום טעות בהצעה  פליאה קטנר:

ר בטעות שיבוץ. רגע, לסדר, כי אף אחד לא טען שמדוב

 )מדברים ביחד( 

בניהול האגף שלך, כמה סליחה, סליחה, אני רוצה לשמוע.  אהוד יובל לוי:

 שעות נחסכות בהוצאות סייעת שנייה? 

 את יכולה להמתין בסבלנות? תודה. כן, רויטל.  :צביקה צרפתי

אני חושבת שהמשמעות של סייעות, מה? ממש בקצרה. אני  רויטל לן כהן:

שבת שהמשמעות של הסייעות ידועה וברורה לכולנו. אני חו

יודעת כמה קשה נלחמתי ונלחמנו בתקציב הנוכחי על 

 תוספת תקני סייעת. אבל אני גם יודעת מה קורה, 

  .במיוחד בחינוך המיוחד אהוד יובל לוי:

במיוחד בחינוך המיוחד, אבל לא רק. אין ילדים שווים  רויטל לן כהן:

ת. כל הילדים שווים. יחד עם זאת, הנושא יותר ושווים פחו

של המעברים, אחרי שכבר יש רישום, הוא לא חדש פה לאף 
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הורה. גם אני העברתי את הבת שלי, אחרי תחילת שנה, 

אחרי שהיא היתה בגן ילדים. ולא יכול להיות שיווצר מצב 

שבו אם אנחנו מקבלים בקשות הורים וכתוצאה מזה 

ה לא הלא בסדר, ואם לא משתנה המערך המתוכנן, נהי

היינו מתחשבים בבקשות הורים, כי יש לנו מערך מתוכנן, 

אנחנו באמת, ואני אומרת את זה מהמקום אנחנו לא בסדר. 

גם כהורה פה, וגם כחברת מועצה פה, וגם כמי שמעורה 

היטב בוועדת החינוך ובפעולות של אגף החינוך. עושים כל 

ות כוח אדם בגנים, מה שאנחנו יכולים כדי שלא יהיה פח

בפרט איפה שצריך. ועדיין, שונאת להגיד את זה, אין לנו 

 כמה שבא לנו. 

 תודה.  :צביקה צרפתי

 זה תעדוף.  :מהקהל

 יכול להיות.  רויטל לן כהן:

.  :מהקהל . .  תעדוף של העירייה 

סוף  יכול להיות. עוד שנה יש בחירות. תבחרו משהו אחר רויטל לן כהן:

 . סוף

 סליחה, סליחה. הערה קצרה, כן.  :פתיצביקה צר

. חוץ מהראייה  :מהקהל יש שני דברים שמפריעים לנו בהליך ש..

הגדולה של הצורך של הילדים שלנו, שני דברים מפריעים 

לנו בהליך שקרה שם. אחד זה אובדן וחוסר השקיפות 

בהליך. אנחנו לא ידענו בתחילת שנה, בניגוד למידע נמסר 

יד ,לנו וע. ויש בעיה נקודתית אצלנו שלא שהדבר הזה 

תקשרו את זה להורים. אף אחד מהגנים לא ידע שהתקצוב 

הוא זמני. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבוא ולהיאבק על 

 .. . הצורך שלנו בזמן פציעות, או פוסט החלטה, כשבעצם 
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 . והתקציב סגור

אילו הייתם משבצים עכשיו, מתמטית, לצורך העניין הזה,  

וא מתמטי לחלוטין, הייתם צריכים לאייש את בתמהיל שה

 כל המשרות. 

 טוב, תודה רבה. :צביקה צרפתי

..  :מהקהל .  שנייה, דקה. דבר שני, הערה 

 לא, לא, ממש לא.  :צביקה צרפתי

.. קטע פרסונאלי, אבל  :מהקהל . שנייה. הדבר השני שמפריע לנו זה 

.. בבית או לא. זה  . ו של אנשי הצוות ואנחנ בערעורלא 

מרגישים אותו. הוא מחלחל. זאת אומרת ככה מתייחסים 

הדבר הזה. אתם צריכים להביא את הם כועסים על אלינו. 

 זה בחשבון ,

 בסדר. תודה רבה לך.  :צביקה צרפתי

 צביקה, ברשותך, משפט.  אהוד יובל לוי:

 לא, תודה רבה.  :צביקה צרפתי

 . לנהוג בהגינות, בהגינותאתה רוצה  אהוד יובל לוי:

, עכשיו אני את ההצעה לסדר לפני שאני מעלה להצבעה :צביקה צרפתי

 בזכות דיבור. 

 אתה בזכות דיבור, יש לך את כל החיים בזכות דיבור.  אהוד יובל לוי:

 תן לו, תן לו אבל משפט.  פליאה קטנר:

עיריית שאני רוצה שחברי הקואליציה ישימו לב לעובדה,  אהוד יובל לוי:

תקני בכירים על חשבון הציבור )מדברים  כפר סבא מוסיפה

 ביחד( 

אני מבקש להודות לאגף החינוך, לאורלי פורמן, לאביבה  :צביקה צרפתי

מורדקוביץ ולצוות אגף החינוך. אני חושב שזה צוות 

מקצועי. באמת אני אומר את זה, ואני לא אומר את זה 
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מהפה לחוץ. אנחנו צריכים לברך על הצוות המקצועי שיש 

באגף החינוך. אני חושב שהוא אחד הטובים בארץ. לנו 

לא הפרעתי את מפריעה לי, אורלי מובילה, אורלי מובילה, 

לך, לא הפרעתי לך. אני רוצה להודות לאורלי, ואני מבקש 

 להעלות בהצבעה, 

 אבל עוד לא הקראתי את הצעת ההחלטה.  פליאה קטנר:

 הקראת אותה. :צביקה צרפתי

 , אני הקראתי רק את ההסבר,אני הקראתי עדאני לא,  פליאה קטנר:

צביקה, אני רוצה להקריא את הצעת ההחלטה. אתה לא 

מעביר את זה, אתה נותן לי עכשיו להקריא את הצעת 

 ההחלטה, כי אני רוצה שכולם ידעו על מה הם מצביעים. 

  -אמיר זה  :צביקה צרפתי

יו. תפסיק עם זה לא מעניין אותי, ואתה לא תצחק עלי עכש פליאה קטנר:

הגיחוך הזה. אני רוצה להקריא פה את הצעת ההחלטה, כדי 

 שכולם פה ידעו על מה הם מצביעים ואם מורידים את זה, 

 -הקראת את זה  :צביקה צרפתי

לא הקראתי את זה. לא, אני הקראתי את ההסבר להצעת  פליאה קטנר:

ההחלטה. אני לא הגעתי, כן, כן. אתה רוצה לראות את 

 ! אתה רוצה לראות את ההקלטה, צביקה?! ההקלטה?

 למה לא הקראת את הכל? למה לא הקראת את הכל?  :צביקה צרפתי

 צביקה, למה? כי ביקשתי ואמרתם במפורש,  פליאה קטנר:

  זה לא יקרה. :צביקה צרפתי

אני אמרתי במפורש שאני רוצה לפני שאני אומרת את  פליאה קטנר:

ואני אשלח לך את קטע הצעת ההחלטה לתת להורים לדבר. 

 הוידיאו הזה. 

 בבקשה.  :צביקה צרפתי
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חוצפן! הצעת ההחלטה: מספר הסייעות בגני הילדים אתה  פליאה קטנר:

ההכנה יישאר זהה לזה שהיה עם פתיחת השנה. במסגרת 

לשנת הלימודים הבאה תוקם ועדה שתבחן את חלוקת 

הילדים מספרית בין הגנים, כך שהטיפול בהם יתחלק 

פן שווה ולא יווצר מצב של גן אחד שבו הצוות סופג באו

עבודה קשה לבדו, בעוד שבאחר מתקבלת עזרה. ועכשיו 

 תחשבו טוב טוב אם אתם מורידים את זה מסדר היום. 

תודה רבה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? כן,  :צביקה צרפתי

 אורן, שמעון, עמירם, צביקה, ממה, בבקשה. 

רק תזכרו שאתם מוסיפים עוד שני בכירים לעיריית כפר  אהוד יובל לוי:

 סבא. זה על חשבון ההורים האלה. 

ויטל לן ריהודה, יטל, אמיר, איתן, ברדבי, מתי,  אמיר, :צביקה צרפתי

  כהן. 

 למה להגיד את זה?  רויטל לן כהן:

 מי נגד? מי נגד בבקשה? ענת, יובל ופליאה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :328  מס' החלטה

-גב' פליאה קטנר ומר עילאי הרסגורלסדר יום של חברי המועצה 

  סייעת שנייה בגני ילדים. –הנדין בנושא 
 

 תתביישו לכם. תתביישו לכם.   פליאה קטנר:

.  אהוד יובל לוי: . .  להגיד להורים שהחוק 

 עה לסדר הבאה )מדברים ביחד( הצעה לסדר הבאה, הצ :צביקה צרפתי

. בעיריית כפר סבא. שני מנהלי אגפים שלא היו  אהוד יובל לוי:  קיימים..

 בעיריית כפר סבא. 

 אבל לא ניתן לזה לקרות.  פליאה קטנר:

הצעה לסדר הבאה, בבקשה. הצעה לסדר הבאה, הצעה  :צביקה צרפתי
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 לסדר. יובל לוי, הצעה לסדר הבאה, 

 ילדים, ההצעה הזאת גם אליכם. חכו רגע. גני ילדים,  ריהו אהוד יובל לוי:

יובל לוי!  :צביקה צרפתי  סליחה, 

... את הילדים ככה.  פליאה קטנר:  תתביישו לכם שאתם 

 ההצעה הבאה היא גם לגני ילדים.  אהוד יובל לוי:

  עם קהל? במופע? מה, אתה בהצגה עכשיו? :צביקה צרפתי

 רים לא לצאת. ההורים, אל תצאו. אני מבקש מההו אהוד יובל לוי:

שדרוג  –הצעה לסדר יום של חברת המועצה ד"ר ענת קלומל בנושא  ד. 

 חצרות הגנים והסבת החול במשטחי דשא סינטטי. 

 

 בבקשה, הצעה לסדר, בבקשה.  :צביקה צרפתי

 אוקיי, אני מבקש מההורים לא לצאת.  אהוד יובל לוי:

 שי.  סגור את הדלת בבקשה, :צביקה צרפתי

 שיחזרו הורים. לא, לא, אל תסגור.  אהוד יובל לוי:

 תודה.  :צביקה צרפתי

רבותי, ההצעה הבאה היא גם כן בעניין גני ילדים. ומכיוון  אהוד יובל לוי:

שלא הצלחנו לקבל את זכות הדיבור, אז אני אגיד עכשיו 

קטע שקשור לגני הילדים, גם כן. אנחנו מדברים על 

, אם זה תקציב אנושי ואם זה תשתיות. השקעות בגני ילדים

אז בנושא האנושי, עיריית כפר סבא מצמצמת בעובדים 

בסייעות, אבל היא לא שוכחת באותו זמן לפרסם מכרזים 

שהיא מציעה שתי משרות חדשות שלא היו קיימות, שני 

 מנהלי אגפים, 

 מה זה שייך? את ההורים,אתה מבלבל  :צביקה צרפתי

. אהוד יובל לוי: . לחדשנות, ועוד דבר אחר. אלא מה, שאם אתה מקצץ,  .

וההורים צריכים לראות שהקיצוץ בגני הילדים זה מה 
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שיציל את העירייה, זה דבר אחד. אבל אם אתה מקצץ, מצד 

 שני אתה מוסיף פקידות בכירה, 

 בגנים?מהחול ולא אכפת לך  :צביקה צרפתי

 החול באים הילדים. לפני הילדים. החול באים סליחה, לפני  אהוד יובל לוי:

 .. שידבר. אני יכול . :צביקה צרפתי

 ... שידבר, אתה הורס את כל הסרט.  :דובר

 אני הורס את הסרט?  :צביקה צרפתי

 תעזוב, פשוט תצלם את הבן של קלומל. תראה איזה מהמם.  רויטל לן כהן:

צים חברים, הורים יקרים. בעיריית כפר סבא יש כסף כשרו אהוד יובל לוי:

להוסיף משרות. ומייצרים משרות של בכירים ומנהלי 

אגפים. אם אנחנו מדברים על אגף של נוער, אז הופכים את 

עובד הנוער למנהל אגף. אם אנחנו מדברים על קיימות, אז 

ופכים את עובד ההופכים את עובד הקיימות למנהל אגף. 

הקיימות למנהל אגף. )מדברים ביחד( אז עם כל הכבוד, יש 

סף. והבעיה היא שחוסכים אותו דווקא אצל הילדים כ

 בגנים. 

 טוב, הלאה.  :צביקה צרפתי

עכשיו, בנושא הדשא הסינטטי. שמענו כבר הרבה פעמים,  אהוד יובל לוי:

דיברנו גם פה. יש תפיסות חינוכיות שונות. אנחנו רובנו 

גדלנו עם חול בגן הילדים. אלא מה? שהחול שגדלנו איתו 

בעבר היה נקי, לא סבלנו מדיזנטריה,  לא בגן הילדים 

 סבלנו ממחלות, 

 החתולים היו משתינים מים. סודה, קולה.  רויטל לן כהן:

אלא מה? שבזמננו, כשהחתולים השתינו קולה, לא היה את  אהוד יובל לוי:

הבעיות האלה של דיזנטריה. קמה ממשלת ישראל בעצמה 

ושא הזה של ואומרת שהיא רוצה לחוקק חוק, לחייב את הנ
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 להחליף את החול בדשא. 

 מאיפה הבאת את זה?  רויטל לן כהן:

 תקראי הצעות חוק.  אהוד יובל לוי:

זה לא הממשלה הציעה דבר כזה. זה שאיזה פופוליסט אחד  רויטל לן כהן:

שהביא את ההצעה הזאת, זה הופך את זה להצעת חוק 

 ממשלתית? אני לא ראיתי תזכיר חוק בעניין, סליחה. 

אז תחליפי משקפיים. אלא מה? שהמציאות שלנו אומרת  :אהוד יובל לוי

שבמציאות היה צריך להחליף את החול פעמיים בשנה כי יש 

נהלים, יש תקנים. ילדים לא היו צריכים לחזור עם עקיצות 

פשפשים, אבל זה קורה. ריסוסים וחומרים אחרים לא היו 

ריכים לסבול. צריכים להגיע לעולם שלנו. הילדים לא היו צ

אלא מה? מכיוון שהעיריות מתרשלות, לא מגיעות לעניין 

הזה, וגם בכפר סבא זה קורה, מומלץ להחליף את זה בדשא 

סינטטי. אלא מה? לדשא סינטטי יש בעיה, הוא מתחמם. 

ומתי הוא מתחמם? כשאין הצללה. אז שתי בעיות שצריך 

ר לפתור אותן, שהתייחסנו אליהן במהלך הקדנציה. חוס

הצללה, אם זה הורידו עצים ואם זה לא עשו הצללה. צריך 

 לפתור את הבעיות האלו בהשקעה כספית. 

ההצעה שלנו מבקשת שלפני שעיריית כפר סבא מחפשת  

להשקיע את העשרות מיליוני שקלים בכל מיני מפעלים 

שאחרי זה נחפש את הכסף, בואו ניתן לילדים, אם דיברנו 

נו מדברים על סביבת קיום על סייעת שנייה, ואם אנח

טובה, אם עיריית כפר סבא יכולה לדאוג להחליף את החול 

פעמיים בשנה, לפי מה שנדרש, יפה. ואם היא נכשלת, אז 

לפחות שהילדים לא ישלמו את המחיר. הדשא הסינטטי 

הוא הודאה במחדל, בכישלון. הוא לא רצוי. הוא הודאה 
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דים שחוזרים בכישלון. אבל עדיף כישלון קטן מאשר יל

יגיד לי שעכשיו היו פה  הביתה עם כל המחלות. אם מישהו 

נגיד  ארבעה ילדים שלקו בדיזנטריה וזה לא קשור באוכל, 

להם יפה. המקור צואתי, צואתי. אז מאיפה המקור? אם גני 

ילדים מתקשרים אלי  ואומרים לי 'יובל, אבל ילדים קיבלו 

, אז אנחנו אומרים 'רגע, חכו. לא קופצים, זה לא  דיזנטריה'

 מהזנה, אולי זה משהו נקודתי'. 

אלא מה? שלאמא לא מעניין אם הבן שלה לקה בדיזנטריה  

או במחלה אחרת בגלל כשל כזה או אחר. לאמא מעניין, 

לכל הורה מעניין שהילד שלה בריא. ובידיים שלכם לדאוג 

לתוספת בריאות. ואם חסרה הצללה, תוסיפו הצללה. אם 

סיפו דשא. ואם אתם מתחייבים, אם עיריית חסר דשא, תו

כפר סבא מתחייבת עכשיו שיחליפו את החול פעמיים בשנה 

בכל גן, אני הראשון שיוריד את ההצעה. בבקשה. אל 

תחסכו על גב הילדים. כשאתם תגיעו לתוספת של מנהלי 

או  300אגפים ותפרסמו משרדים וכל אחד שהוא בעלות של 

שאת הילדים, שהם משלמים אלף שקל לשנה, תזכרו  400

 את המחיר, אתם גזלתם. 

 תודה. אורלי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

טוב, אין ספק שחצר גן הילדים מהווה חלק בלתי נפרד  :אורלי פרומן

מהמרחב הלימודי, החינוכי, החוויתי של הגן כולו. ואנחנו 

מייחסים חשיבות רבה לארגון סביבת החצר לחול, 

ומעל לכל לבטיחות המתקנים  למתקנים המצויים בה, 

והסביבה כולה. יש לכם פה גם, לא נראה את זה כרגע, אבל 

מצגת שהיא ממשרד החינוך, שהיא תוצאה של ועדה בין 

מקצועית שאנחנו הקמנו ביוזמתנו בשנה שעברה, שדנה 
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באיך צריכה להיראות חצר גן ילדים. ובראש הוועדה עמדה 

וך חוץ כיתתי וחצר אביבה, מנהלת המחלקה. השם היה 'חינ

, ובוועדה הזאת השתתפו מומחים מתחומים שונים.  הגן'

ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, קיימות, בטיחות, חכ"ל. 

אנשי משרד החינוך בתחום הגיל הרך ובתחום העיצוב 

 הסביבתי בגני הילדים ועוד. 

חשוב גם לציין שמועצת העיר כבר דנה, מה שאתם אומרים  

תם דנתם בסוגיה דומה בישיבה שלכם פה, היא כבר דנה, א

, והחליטה דאז להסיר את ההצעה מסדר 3.12.2017-מיום ה

 היום ממגוון סיבות, חינוכיות, טיפוליות ותברואתיות.

ובכל אופן, אני ממשיכה ומתייחסת. כמובן שהוועדה נתנה  

את ההתייחסות למרחב הטבעי, מרחב המשחק, מרחב 

חוץ הגן אל פנים הגן.  כמקום מרגיע ומפתח, ולהשפעה של

חצר גן צריכה לאפשר מגע עם חומרים טבעיים כמו חול,  

דרמטי. בין -צמחייה ואלמנטים שמעודדים משחק סוציו

המלצות הוועדה וחבריה המומחים בתחום היתה המלצה על 

חול וריצוף והומלץ לא להשתמש בדשא סינטטי  ולא בגומי. 

ת החול בגני כמו כן, הומלץ להסביר להורים על חשיבו

הילדים. מחקרים רבים מדברים על ההשפעות החשובות של 

החול להתפתחות הילדים וישנה התייחסות לכך גם בגופי 

ממשל שונים, המעודדים ומחזקים את חשיבות החצר 

 הטבעית בגני הילדים. 

היבט הסביבתי והתברואתי. מתוך האמור בהצעה לסדר ב 

ג לגבי יתרונו של צויי-של חברת המועצה ד"ר ענת קלומל

ויותר קל לתחזוקה  הדשא הסינטטי שהוא רך, הולם נפילות 

וניקיון, אנו למדי ניסיון בנושא. דשא סינטטי אינו רך והוא 



   3.1.2018 46 מועצה מן המניין   

ונפילות באופן משמעותי פחות טוב ממשטח  בולם זעזועים 

טבעי. הדשא הסינטטי כמעט בלתי ניתן לתחזוקה על ידי 

יג, אשר תופס צוות הגן, לאור המבנה הפיזי של האר

בחוזקה את הלכלוך, אבנים קטנות, שאריות מזון, עלים, 

זרדים, ואת פירות הפיקוס הבולטים בנוף הכפר סבאי, 

 אשר נטמנים בתוך הפלסטיק ונרקבים שם. 

 וגם צואת חיות קשה לנקות.  רויטל לן כהן:

מבעלי חיים אשר עושים את צרכיהם  הכמו כן אין מניע אורלי פרומן:

בורות בחצר הגן הטבעית לבצע את אותן חפירות  וחופרים

בגן צופית וצרכים על החול, גם על משטחים מפלסטיק. 

בכפר סבא, אשר נבנה עם אזור דשא סינטטי, ילדי הגן 

נפלו, שפשפו ברכיים וסבלו מתופעות הקשורות וחשיפה 

 למשטח הלוהט, שלבסוף הוחלף כל ידי ההורים. 

  יש שם הצללה? אהוד יובל לוי:

במידה שצריכה להיות הצללה בגן.  , היאגם אם יש הצללה אורלי פרומן:

וכשאין הצללה לגמרי, יובל, אז יש טענה של משרד 

. אז צריך במינון Dחשיפה לויטמין  סרהבריאות של חו

הנכון גם הצללה וגם חשיפה לשמש במידה הנכונה. ילדי 

הגן, צוות הגן וקהילת ההורים מרוצים עד אין שיעור 

המעבר ממצע סינטטי הפולט רעלים, נשאר מזוהם, מהווה מ

, אינו מחלחל ברמה עובשיםכר לגידול חיידקים והתפתחות 

וגורם לביטול שטח החוץ לאור סכנת החלקה  מספקת 

 מהגשם ולאור סכנת הכוויות בקיץ. 

מצורפת לכם גם בתשובה עמדה של היחידה האזורית  

וגני ילדים. לגבי ההיבט  לאיכות הסביבה בנושא חול 

תשובה למה ההתחזוקתי, טיפול בחול. העירייה דואגת, ופה 
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שהעלית, יובל, העירייה דואגת לסנן את החול פעמיים 

בשנה בהתאם לחוזר מנכ"ל, להוסיף חול על ידי קבלן 

תחזוקה לפי הצורך ולביקור חודשי של גנן אשר גוזם את 

הצמחייה וגורף את העלים בחצר הגן. מעבר לתחזוקה 

שוטפת של צוות הגן כל יום. האחריות לניקיון הגן, ברמה ה

 היומיומית, 

 אורלי, אורלי,  אהוד יובל לוי:

 לסנן, לסנן,  :צביקה צרפתי

 אבל הדרישה,  אהוד יובל לוי:

 שנייה, אני תיכף נותנת לך תאריכים.  אורלי פרומן:

  אבל הדרישה היא לסנן או להחליף? אהוד יובל לוי:

יש פעם בשנה מחליפים וממלאים, ופעמיים בשנה מסננים.  אורלי פרומן:

בחודש מרץ ומאי סבב ראשון. וספטמבר נובמבר סבב שני. 

כבר הסבב של פברואר מרץ מתוכנן. יש לוח זמנים  2018-ב

לגבי כל הגנים. מעבר לזה, מדי סיום יום, ארגז החול 

מכוסה על ידי בד יוטה עם סיום יום הפעילות. נפתח 

 קר. למחרת בבו

 תודה רבה, אורלי.  :צביקה צרפתי

צביקה, אני יכולה כמה מילים? למרות שהם כבר נאמרו  רויטל לן כהן:

פעם? ההצעה לסדר הזו עלתה בדיוק לפני שלוש שנים, 

. ואני רוצה להקריא את התשובה שהקראתי 2014בדצמבר 

אז, היא רלוונטית באותה מידה. אז מצוין, אפשר לקרוא 

דים אוהבים לשחק בחול. חצר החול מהבית, יחד איתי. 'יל

אחד ממוקדי המשיכה הגדולים ביותר. הילדים אוהבים 

לבנות ארמונות, להכין בובות בחול, סתם לשבת, להעביר 

בין האצבעות. גם אנשי החינוך אוהבים את המשחק בחול 
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וגורסים שאין לכך תחליף בהתפתחותם של הילדים. החול 

הם התנסות חושית, מהווה מחבר אותם לטבע, מאפשר ל

עבורם מסגרת שבה הם יכולים להתפתח בכל התחומים 

בצורה שונה, שלא מתאפשרת בפינות אחרות בגן. סימה 

חדד, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך 

טוענת שלמשחק בחול יש תרומה אדירה להתפתחותם של 

ילדים. באמצעות החול, שהינו חומר ראשוני, הילדים 

ולים לבנות, לפרק, ליצור,  לחקור, תוך כדי התמצאות יכ

מרחבית במשרד משותף. בנוסף, הילדים נהנים מאוד 

מהמגע הישיר עם החול, שאינו מזומן להם בתוך הבית. 

אחד הביטויים המודגשים של המשחק בחול הוא הלמידה 

העצמית. זהו חומר מאוד פתוח, ולכן הילדים יכולים ליצור 

לו בדימיונם. הם יכולים לבצע בו ניסויים ממנו כל מה שיע

מדעיים באופן עצמאי, תוך כדי חקירה של תכונות החומר. 

הם יכולים לעבוד על שימור כמויות והדבר תורם מאוד 

 לקידום הדימוי העצמי שלהם. 

.  אהוד יובל לוי: . . גני ילדים   ... בונה היום 

 אל תפריע לה.  :צביקה צרפתי

מי רחמים, פסיכולוג קליני  ומרצה בכיר 'ד"ר ע רויטל לן כהן:

לפסיכולוגיה בקמפוס האקדמי אחווה, טוען גם שהמשחק 

בחצר החול מפתחת את הילד במגוון כישורים. מוטוריקה 

גסה, מוטוריקה עדינה, קואורדינציית ידיים, כישורים 

שכליים, פיתוח כוח דמיון, כישורים רגשיים, כישורים 

יכול לחולל שינוי על ידי חברתיים. הילד לומד שהוא 

פעילות. הוא לומד את הקשר בין פעולה לתוצאה, מפתח 

יכולת אינטואיטיבית ללמידה והתרחשות. הוא משתמש 
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בחול כמו דף חלק של ציור שמאפשר לו מגוון רחב של 

משחקי דימיון לא מובנים. הוא יכול לחפור, להרוס, 

לעולמו לשחרר אגרסיות בתוך החול. הוא יכול לתת ביטוי 

הפנימי דרך המשחק ולנהל דו שיח ואינטראקציות 

חברתיות עם ילדים אחרים. החול משמש גם כלי טיפולי. זה 

נגישות  לתקשורת וביטוי עצמי במקום שבו  מאפשר 

המילים לא מספיקות או אינן יכולות להיות מבוטאות 

, אני  בצורות שונות'. בהזדמנות זאת אמנם אלעד בכיתה ט'

יואב שבגן אכל עוגות חול כי זה היה מאוד  מתנצלת בפני

'נמצא שהחול כחומר טיפולי מהווה מפתח אל  קונקרטי. 

העולם הלא מודע. טיפול בחול מדגיש את התכונות 

הספונטניות והדינאמיות של החוויה היצירתית. הכוחות 

הפנימיים נוגעים בתת מודע ובכך יש הקלה והחלמה באורח 

ומר שמסייע לפעילות מוטורית ספונטני. החול מהווה גם ח

מאומצת, מה שמאפשר לפתח את יתרת מערכת השלד, 

השרירים והעבודה על היכולת של החזקת הגוף. הילדים 

שלנו צמודים היום למסכים. מאוד צמודים למסכים. וזה 

  -מאפשר להם לעשות משהו 

... 2014-... את זה ב אהוד יובל לוי:  , וכל שנה דאגת 

שהם לא עושים אחר הצהריים. החול מהווה גם כלי טיפולי  רויטל לן כהן:

. ADHD-לילדים עם בעיות של ויסות אישי, ויסות רגשי ו

מרפאים בעיסוק טוענים שהחול הוא כלי מצוין לחשיפת 

ילדים בטווח רחב של התנסויות אישיות, מוטוריות, 

למרקמים ולמגעים. הוא משמש אמצעי טיפולי לילדים עם 

שמסייע להם ביצירת מודעות לגבולות הגוף,  בעיות ויסות,

עבודה על ויסות חושי והרגעת הגוף והנפש. הוא מסייע 
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לויסות החושי בגיל הרך, בכדי למנוע אפשרות של קשיים 

של קשב וריכוז בשלב מאוחר יותר. העבודה מול החול 

מסייעת בשיפור מיומנויות מוטוריות שכן הוא מחזק את 

טית. פעילות של השרירים מול הפעילות של התנגדות סט

התנגדות סטטית מחזקת את חגורת הכתפיים שמהווה את 

 השלב הבא בהתפתחות. 

גם אנשים שעוסקים בהדרכת הורים טוענים שהמשחק  

בחול מהווה עבודה חיה של הילד, ויש לזה חשיבות רבה 

בהתפתחות נפשית, פיזית וקוגניטיבית. הפעילות שהוא 

לא שיפוטית, בניגוד למשחקים  עושה בחול היא פעילות

אחרים בגן. הוא מצייר, אז זה יפה או לא יפה, זה בתוך 

הקווים, זה מחוץ לקווים. הוא מסדר קוביות אז זה צריך 

או לא צריך, זה נופל, זה מסתדר. כל דבר שיפוטי כיד 

הדמיון הטובה. הוא יכול אבל בחול להוציא את האגרסיות 

לבנות עוגות ולפרק אותן.  בצורה לא שיפוטית. הוא יכול

החיכוך עם החומרים חשוב מאוד ומאפשר לו להתנסות 

 .  ולהפוך להיות בוגר ללא רתיעה מחומרים שונים'

אני יכולה להמשיך לקרוא, כמו שאמרת, כבר קראנו את  

זה. אבל אם אתה מתעקש להעלות את אותה שאילתה שוב, 

 תקבל את אותה תשובה שוב. 

 רבה. תודה  :צביקה צרפתי

 ות את החול, קלא ענית לי. לא התחייבת לנ אהוד יובל לוי:

 התחייבנו ואנחנו מנקים.  רויטל לן כהן:

.  אהוד יובל לוי: .  לא ניקית את החול.

תודה רבה. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? ממה,  :צביקה צרפתי

שמעון, אורן, עמירם, צביקה, אמיר, דבי, מתי, רביטל 
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 רויטל לן כהן, יהודה יוגד. תודה. מי נגד? שלום, אמיר, 

נגד, עם הסתייגות לפרוטוקול.  פליאה קטנר:  אני 

נגד. בבקשה.  :צביקה צרפתי  ענת, יובל ופליאה 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :329מס'   החלטה

שדרוג  –בנושא  חברת המועצה ד"ר ענת קלומללסדר יום של 

  ת החול במשטחי דשא סינטטי.חצרות הגנים והסב
 

אני נגד, עם הסתייגות לפרוטוקול. אני חושבת שצריך  פליאה קטנר:

להקים ועדה שתבחן את החלוקה של המשטחים בין דשא 

 לחול. 

 תודה רבה. הסעיף הבא,  :צביקה צרפתי

פליאה, היינו מעדיפים שהם יעמדו פה ויגידו שהם  אהוד יובל לוי:

נקי. לא מסוגלים להגיד שהחול מתחייבים שהחול יהיה 

 יהיה נקי. 

 . 2018תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לעמותות לשנת  .3

 

כמדי שנה, אנחנו מאשרים מקדמות לעמותות ספורט  :צביקה צרפתי

שביקשו. העמותות הינן מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא, 

 –, מועדון כדורגל בית"ר כפר סבא קפלן 258,772סך 

104,759 , 

 נמוך מדי,  יובל לוי: אהוד

. אני מבקש 265,999 –מועדון כדורגל הפועל כפר סבא  :צביקה צרפתי

להביא הצעת החלטה: מאשרים תשלום הקדמת תמיכות 

 , 2018לשנת 

 '? 2013מי זה 'כפר סבא שלי  אהוד יובל לוי:

לעמותות כמפורט בבקשת גזברות העירייה המצורפת לסדר  :צביקה צרפתי
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צביקה, יובל, ממה, שמעון, אורן, עמירם,  היום. מי בעד?

, רויטל לן כהן, שלום מתי, רביטלדבי, פליאה, אמיר, 

 יהודה יוגד. נמנעים? מי נמנע? איתן ואמיר. תודה רבה. 

ברוב קולות תשלום מקדמות ע"ח תמיכות מאשרים  :330מס'   החלטה

 . 2018לעמותות לשנת 
 

שא התמיכות. השנה, תהליך ברשותך, הערה בנו ,הערה, רק שגיא רוכל:

ההגשה של הבקשות לתמיכות נמצא בעיצומו. השנה 

התהליך נעשה בצורה דיגיטאלית באמצעות אתר תמיכות 

חדש שהעלינו. עמותות שמתקשות לעשות את התהליך 

הדיגיטאלי מקבלות תמיכה. אני רוצה להודות למוטי 

דנאי, הסגנית -סרודי, מנהל אגף המחשוב ולאורית גנדל

, שעמלו על הפרויקט הזה של פורטל התמיכות.  ולהגיד שלי

  .לחודש אפשרות וזמן להגיש 15-לכם, שיש עוד עד ה

בהזדמנות הזאת, הוא הזכיר את מוטי סרודי. מאז שמוטי  :צביקה צרפתי

הגיע לעירייה יש פה מה שנקרא שיפור טכנולוגי מאוד ניכר. 

וא עושה העירייה מאוד מתקדמת, ואני יכול להגיד לכם שה

את זה מהידע שלו ולא בכסף גדול. ובאמת אני רוצה 

 להודות לו בפרוטוקול. 

 הקמת אשכול רשויות מקומיות באזור השרון.  .4

 

הסעיף הבא על סדר היום זה אשכול רשויות. מי מתייחס  :צביקה צרפתי

 לאשכול רשויות? 

 איתי צריך, לא?  :עמירם מילר

 איתי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

טוב, משרד הפנים עמל על תיקון לחוק איגודי ערים וביצע  י צחר:אית
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בו עדכון והוסיף את אשכול רשויות כאיגוד ערים מיוחד. 

במסגרת זו פורסם קול קורא שקרא לרשויות במדינת 

ישראל להצטרף לאשכולות. וזאת מתוך מטרה  לשפר את 

 השירות לתושבים ולחסוך בעלויות. 

אשכולות. בצפונה של הארץ בשלב ראשון הוקמו שני  

ובדרומה. השלב השני שאנחנו נמצאים בו כיום בעצם פנה 

לרשויות שחפצות להתאשכל, כמו שהם קוראים לזה, ליצור 

מנגנון משותף שאני רוצה להסביר עליו בכמה מילים. 

המנגנון במהותו הוא מנגנון שכמו שאמרתי וולונטרי. רשות 

לשלם דמי חבר  שתרצה להשתתף באשכול רשויות תצטרך

בדומה לאיגודי ערים גם כאלה שאנחנו חברים בהם היום. 

ייזום  אבל, וכאן מתחיל שוני גדול, כל פרויקט שהאשכול 

וולונטרי, ובעצם אם יש איגוד, אשכול מסוים  הוא גם 

שרוצה לטפל בנושא מסוים שלא רלוונטי לכל חברי 

האשכול, אז רשויות שלא רלוונטי הנושא מבחינתם,  לא 

 חייבות להשתתף בהתאגדות הזאת, אד הוק לאותו פרויקט. 

נכון להיום אנחנו הגשנו בקשה ראשונית, שגם אושרה כאן  

במועצת העיר. השלב הבא בתהליך היה אישור של הגשת 

מסמך עקרונות ואישור בוועדה מיוחדת של משרד הפנים, 

שעברנו אותו. והשלב שבפניו אנחנו נמצאים היום זה 

 ור מועצת העיר להתקדם בתהליך. הצורך באיש

בכל רגע נתון ניתן לסגת ממנו אם תחליטו. יכול להיות גם  

ניתן לבחור לאיזה פרויקטים להצטרף ולאילו לא. כאשר 

הפרויקטים שאנחנו סימנו כמתאימים באופן ראשוני זה 

פרויקטים, אני אתן מספר דוגמאות. אחת מתחום היערכות 

ום לא יפקדו כנראה לפי לחירום לדוגמה. אירועי חיר
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חלוקה מוניציפאלית והיערכות אזורית תהיה נכונה יותר. 

אם תהיה חלילה וחס רעידת אדמה, או אירוע משברי אחר 

בתחום העיר כפר סבא, אז בצורה של אשכול בנוי וערוך 

נוכל גם מראש להוזיל עלויות בהיערכות וגם לתפקד בצורה 

ס לחברים באשכול. אני אתייח דוגמה נוספת,טובה יותר. 

 אתייחס, ברשותך, עוד דקה למי חבר ומה העתיד. 

למשל, תחום הסייבר בתחום הביטחון, שאין צורך להקים  

לכל עירייה יחידת סייבר ואין לי ספק שבעוד כמה שנים כל 

עירייה תצטרך את ההגנות האלה. אז גם כאן אפשר לאחד 

ל משאבים ולחסוך ולשפר את השירות. נושא של טיפו

באשפה, למשל, בתחומי איכות הסביבה. אם אנחנו כמובן 

לא רוצים בתחומי העיר כפר סבא תחנה לטיפול באשפה, 

אבל אנחנו צריכים את זה וכאשכול רשויות, עם רשויות 

אחרות שחלקן חברות, להן יש שטח מתאים שמחוץ לתחום 

העיר כפר סבא ואנחנו נוכל ליהנות ממנו, אז זו גם 

 אפשרות.  

נושא כזה הוא נושא לבחינה קונקרטית ואפשר לבחור  כל 

למה להצטרף ולמה לא. הפיילוט שנערך במדינה, בעצם לא 

פיילוט אלא אשכולות שהוקמו, מצביעים על כך שהתהליך 

 הזה משפר את השירות לתושב וחוסך משאבים לרשות.

לגבי החברים ברשות. כאמור, התהליך הוא וולונטרי. בוצע  

ל קורא. ואנחנו מובילים בו, יחד עם עיריית במסגרת של קו

רעננה, מהרגע הראשון. לאורך כל הדרך היו גם דרום 

השרון, גם הוד השרון, בתהליך. גם רשויות נוספות 

שמתעניינות. גם פתח תקווה, למשל. ואני מעריך, וזו 

הערכה בלבד, שלאורך הדרך הם גם יצטרפו לאשכול הזה, 
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. כי יש בו הרבה מאוד היגיון ..  . 

 ... שלנו.  רויטל לן כהן:

 לא, לא. יש אשכול שהוא מחולק גיאוגרפית, שהמדינה איתי צחר:

אם וכאשר יחליטו קבעה את האזורים. בקיצור, לכש, 

 להצטרף, אז הם יצטרכו להצטרף לאשכול שלנו, להבנתי. 

 כמה האזור שלנו כולל?  ד"ר אמיר גבע:

 זה לא מאוד מוגדר,  איתי צחר:

 הוא יכול להגיע לפתח תקווה? יר גבע:ד"ר אמ

  –כן. פתח תקווה כן. הם גם היו בחלק  איתי צחר:

נגיד?  ד"ר אמיר גבע:  גם נתניה, 

לא, הם חילקו את זה,  אני לא זוכר כרגע, יש חלוקה של  איתי צחר:

משרד הפנים. אבל הרעיון הוא ביתרון גיאוגרפי. זאת 

מדן ועד אילת  אומרת יש בזה מגבלות, מן הסתם. זה לא

 משאבים.  לאגםלאשכול אחד. אלא בעצם 

 כמה העלות פחות או יותר?  ד"ר אמיר גבע:

אנחנו לא יודעים להגיד את זה. מה שכן, לגבי עלויות,  איתי צחר:

קודם כל זה יהיה נתון להחלטת חברי האשכול. אבל 

המדינה, מתוך מטרה לעודד את זה, והיא שמה את זה כיעד 

ום משרד הפנים מדבר, אז הוא רואה בזה בכל מקום שהי

תוכנית אסטרטגית. והיא תממן את עלויות ההקמה 

הראשוניות. אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד לכם. שאנחנו 

כיום גם חברים באיגודים כאלה ואחרים, ומשלמים דמי 

חבר כאלה ואחרים. ולכשיוקם אשכול, אם יוקם אשכול, 

פעילות הקיימת לשם, אז אפשר יהיה לשקול להעביר את ה

 ובעצם גם לצמצם או לאחד עלויות. 

המלצתי המקצועית היא לאשר את זה. אני חושב שזו  
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פעולה נכונה. אני חושב שהסיכון הוא מאוד נמוך ובכל רגע 

נתון אפשר לחזור מהחלטה כזאת, אם נראה שזה לא שווה 

לעיר כפר סבא. )מדברים ביחד( לא, אני מוביל את תהליך 

בקול הקורא. רויטל, אני לא חושב שזה האופק. ההקמה 

 אני רק רוצה לפרוש את הסיכונים. 

  -איתי, דרום השרון כלולה  אהוד יובל לוי:

דרום השרון, כמו שציינתי קודם, היתה שותפה לתהליך,  איתי צחר:

לדיונים. נכון לרגע זה הם עוד לא אישרו את מה שאנחנו 

 הם יצטרפו. אישרנו פה במועצה בעבר. הערכתי ש

 שראש המועצה לעתיד לא תהיה פה.  לפני הצבעה, אהוד יובל לוי:

אני רוצה לשאול, איתי. האם התקצוב הממשלתי הוא יהיה  :עמירם מילר

 קבוע? יש התחייבות לטווח ארוך?

לא, נכון לרגע זה זה להקמה. זה לא דמי החבר השנתיים.  איתי צחר:

מאות שכבר קרו, אבל שוב, המטרה והתוכנית, וגם הדוג

מדברות על דמי חבר שמוחזרים פי כמה מהפרויקטים 

 שיוזמים. 

 מה עם תאגידי המים? תן דוגמה,  אהוד יובל לוי:

 לא, תאגיד המים זה סיפור אחר לגמרי. אין קשר.  איתי צחר:

 לא, זה גם איגוד אזורי,  אהוד יובל לוי:

 לא, אבל שונה בתכלית.  איתי צחר:

. :עמירם מילר . תקצוב ממשלתי שהוא מיועד לשנים?  יהיהדמי החבר,  .

  -או שזה רק 

 ככל שנכון, ההחלטה היא רק להקמה.  איתי צחר:

יש לי שאלה. נאמר שאנחנו מאשרים את זה. אחרי שאנחנו  :אברהם שיינפיין

יודעים שהכל מסודר. זה יבוא שוב לשולחן פה לאשר את 

 זה?
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 את מה?  איתי צחר:

 כרגע זה הכל אוויר. אין נתונים מדויקים.  :אברהם שיינפיין

נייר   איתי צחר: המשך התהליך מהיום, הנתונים הקיימים כיום זה 

שנתבקשנו להגיש ואושר פה. עם הנושאים שבהם אנחנו 

 אמרנו עקרונית, 

 ... מאושר?  :אברהם שיינפיין

במועצת העיר, לפני מספר חודשים. כן, כן, לדעתי אולי  איתי צחר:

שנה. זה חלק מהתהליך. אי אפשר להתקדם לוועדה אפילו 

 מעבר לזה. 

 שגיא, בבקשה.  :עמירם מילר

שקל, מדי שנה. כל  500,000... זכאי למענק שנתי שוטף של  שגיא רוכל:

  -עוד ההחלטה הזאת 

  -אני מהדיון  איתי צחר:

.  שגיא רוכל: . .  בכפוף לאישור התקציב השנתי 

יתי בה, שבה בעצם היא חלק מטופס מהדיון בוועדה שהי איתי צחר:

הטיולים שאנחנו צריכים לעשות להקמת האשכול, נכון 

לרגע זה, ואני בכוונה פורש את זה בצורה הזהירה, נכון 

יודעים וכבר קיבלנו גם הרשאה, זה על  לרגע זה מה שאנחנו 

 ההקמה בלבד. אם יוחלט בהמשך להרחיב את זה, 

יש מענק הקמה חד פעמי של  זה מופיע בנוהל ההקמה. שגיא רוכל:

  - 2018שקל, והחל משנת  500,000

 ם שוטף בכפוף לתקציב. ותשל איתי צחר:

על פי מדרג האשכולות. אשכול מסוג שלנו זכאי למענק  שגיא רוכל:

 שקל. ובכפוף לזה שלא תשתנה ההחלטה.  500,000שנתי של 

שגיא. קודם  שנייה, אני רוצה, קודם כל, תודה איתי. תודה :צביקה צרפתי

כל אני חושב שזה מהלך מבורך. מהלך מבורך פעמיים. אני 
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חושב שהמדינה כן תעודד ותמשיך לעודד. לפחות בשנים 

 . .. ... שזה מענק הקמה אבל  הקרובות, עם המענק השנתי, 

דבר שני, אני חושב  שהיתרון הגדול זה היכולת העוצמתית 

אתה בא של הרשויות להגיע לכל מיני פרויקטים כשהיום 

כרשות בודדת, זה מתבטא גם כלכלית ואתם מכירים את זה 

לא פחות  טוב ממני, אם לא יותר טוב ממני, שבכלכלה כוח 

לעיר. אני חושב  benefitזה דבר שהוא די יכול להביא 

שצריך לאשר היום את הכניסה. אני רק אומר לפרוטוקול 

שאני חושב שבמהלך הדרך, אחרי כל שלב, צריך לבוא 

יג פה למועצה את השלבים, כדי לבחון את ההתקדמות. להצ

לפרוטוקול. אפשר  .מאשרים, כן, .. אפשר לאשר פה אחד?

 תודה רבה.   לאשר פה אחד? יובל, אפשר לאשר פה אחד?

 אתה לא רוצה להקריא את הצעת ההחלטה?   עו"ד אלון בן זקן:

מתוך הכרה "טוב, אני אקריא את הצעת ההחלטה.  :צביקה צרפתי

ביתרונות הכלכלית והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות 

בין היתר התייעלות כלכלית, איגום משאבים  –מקומיות 

מאשרת בזאת מועצת  –וקידום ראייה אזורית כוללת 

הרשות המקומית כפר סבא הקמת אשכול רשויות מקומיות 

)פרק א'  1955 –בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו 

מיות(, יחד עם הרשויות המקומיות אשכול רשויות מקו

-השותפות לבקשה כמפורט להלן: כפר סבא, רעננה, קדימה

צורן, כפר קאסם, כפר ברא, קלנסווה, טייבה. מאשרים פה 

. תודה. כפוף למה שאמרתי לפרוטוקול, שאחרי בחינה "אחד

  נציג שוב. תקופתית

נוסח רק צביקה, שלא תהיה תקלה טכנית. הנוסח הזה הוא  איתי צחר:

אחיד שאנחנו מחויבים לו והוא מועבר, כפי שהוא, למשרד 
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 הפנים. 

 כתוספת. זה  "תקופתית"ה :צביקה צרפתי

 בסדר גמור.  איתי צחר:

  . בסדר :עו"ד איתן צנעני

מתוך הכרה ביתרונות הכלכלית והחברתיים לשיתופי  :331מס'   החלטה

לית, איגום בין היתר התייעלות כלכ –פעולה בין רשויות מקומיות 

מאשרת בזאת מועצת  –משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת 

הרשות המקומית כפר סבא הקמת אשכול רשויות מקומיות 

)פרק א' אשכול  1955 –בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו 

רשויות מקומיות(, יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה 

ן, כפר קאסם, כפר צור-כמפורט להלן: כפר סבא, רעננה, קדימה

 . ברא, קלנסווה, טייבה
 

אשרור תוקף חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(,  .5

 . 2015 –התשע"ה 

 

הסעיף הבא לסדר היום מדבר על הארכת תוקף חוק העזר  :צביקה צרפתי

. כזכור לכם, לפני וסדר ציבורי העירוני )שמירה, אבטחה )

היו צריכים לאשר פה את  שנתיים הוקם השיטור העירוני.

חוק העזר העירוני לשמירה ואבטחה וסדר ציבורי. מי 

 מציג? שגיא? 

, קבעו חוק עזר לאגרה לשירותי 2015, בתחילת 2015במאי  שגיא רוכל:

. 2015שמירה, אבטחה וסדר ציבורי. החוק פורסם במאי 

נגבית על פיו אגרה כחוק. החוק הזה,  1.6.2015-והחל מ

כוח החוק היא על פי הוראת שעה. על פי בעצם הגבייה מ

, 2013תקנות היטל שמירה, אבטחה וסדר ציבורי שנת 
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מכוחם יש הוראת שעה, שמאפשרת את הגבייה על פי 

מועדים מסוימים. הוראת שעה זו מוארכת מעת לעת 

לתקופה נוספת, והגבייה היא מכוח אותה הוראת שעה. 

וק נשאר אנחנו לא מבקשים שינוי בחוק ושום דבר. הח

 כמוהו. 

זו, והיא מוארכת  31.12-הוראת השעה הסתיימה ב  שנה 

היא עברה בקריאה  25.12-כרגע והיא הועברה בקריאה מ

שנייה ושלישית בכנסת ואושרה. ואורכה עד ליום 

. המבוקש פה זה, כמו בחוקי עזר האחרים, 31.12.2019

להאריך את תוקף חוק העזר בהתאם להארכה של הוראת 

הייעודים של חוק העזר לא השתנו. לא התחשיב,  השעה. 

  -חוק עזרלא הכללים. עדיין 

 הגבייה יותר יקרה. דרשו מאיתנו יותר כסף השנה.  אהוד יובל לוי:

 לא,  שגיא רוכל:

 שקל.  1.13 :אברהם שיינפיין

דצמבר לינואר פברואר, ביקשו ממני -השוויתי את נובמבר אהוד יובל לוי:

 יותר כסף. 

.  קהל:דובר מה . .  למה גובים כסף כל עוד כל היום 

 סליחה, אני מבקש. אני מבקש.  :צביקה צרפתי

כל היום דוחות, כל היום דוחות. )מדברים ביחד( אכיפה  :דובר מהקהל

אני לא שאלתי אותך. )מדברים ביחד( ... מוגברת יש בעיר

 אין ביטחון מספיק בחוק. 

.. סליחה, אני מבקש. אתה עיתונ :צביקה צרפתי . אי, איך אתה מפריע? 

 בבקשה. 

... לחוק העזר, כפי שמוצג, בהתאם לאותם שירותים, כפי  שגיא רוכל:

שאישרנו. לא מבוקש לא שינוי לא בתעריף, לא בתחשיב. לא 
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בייעודים שלו. מכוחו הקמנו את יחידת השיטור העירוני, 

ו 14שמונה  שוטרים. אם לא נאפשר  19-פקחים עירוניים 

 הפקחיםנצטרך בין היתר להפסיק את שירות את ההארכה, 

העירוני, וגם נפסיד את ההסכם עם המשרד לביטחון פנים 

 בדבר קיום יחידת השיטור העירונית. 

 אני מבקש רק שתחדד בדיוק את המחיר שמשלמים.  :אברהם שיינפיין

. ואנחנו 2.5שקל. התקרה המותרת על פי התקנות  1.13 שגיא רוכל:

נו יכולים להסתדר עם פחות ואושר לנו עשינו תחשיב שאנח

שקל אותו אישרנו פה. התחשיב אושר על ידי  1.13סכום של 

משרד הפנים. נבחן על ידי כלכלנים של משרד הפנים ואושר 

 פה. 

ברשותך. חבר'ה, ישבנו פה לפני שנתיים. ישבנו פה גם לפני.  אהוד יובל לוי:

יתה הרי היתה פה אבטחה והיתה פה גבייה לאבטחה וה

הפסקה ואחרי שהיו שינויים בחקיקה חזרנו ויש לנו חוק 

עזר שלנו. רק שבחוק העזר שלנו נאמר שהשירותים הם 

שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, כמשמעותם בתקנת 

 העיריות, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית. 

אלא מה? כשבאנו לדבר על האגרה, אני לא רק שתמכתי, גם  

יותר. אם משפחה, אם  10%שייקחו יותר. שייקחו  אמרתי

שקל בשנה, זה  300-ל 200-ל 100בית אב ממוצע משלם בין 

לא כואב. מה קרה? בוודאי שתמך, אדון אורן, הזיכרון 

קצר. אלא מה? מה קרה? הבטיחו לנו שהיחידה באה למנוע 

פשיעה, לשפר ביטחון אישי, לשפר שמירה על רכוש, 

 שכונות היום שמוכות התפרצויות. התפרצויות. יש פה 

עכשיו, בשעה שאת השוטרים, את היחידה הזאת אנחנו  

בקושי רואים ברחובות בלילה באותם מקומות מוכי פשיעה, 
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ביום אנחנו רואים, סליחה, אני עובד, מה לעשות. אבל 

 ביום אנחנו רואים אותם, 

 מארגן את הפשיעה,  :אברהם שיינפיין

 , תחזור בך. סליחה אהוד יובל לוי:

 לא לפרוטוקול. זה  :אברהם שיינפיין

 לא, לא, תחזור בך.  אהוד יובל לוי:

.  :אברהם שיינפיין  לכאורה, אמרתי. אני חוזר בי

 תתבייש. עדיף לו שיחזור בו.  אהוד יובל לוי:

 חוזר בו, נקודה. זה היה לא ראוי ודי. נו, מספיק, יאללה.  רויטל לן כהן:

ה, טוב, בואו נגיד ברוך השם שמהעשייה שלי אף אחד בשע אהוד יובל לוי:

  –לא נחשב בפלילים. אז אני יכול להירגע. בשעה 

 ... של ממה? לא,  ד"ר אמיר גבע:

 לכאורה, תגיד לכאורה.  :אורן כהן

של ממה לשעבר. טוב, בוא נגיד שאין אצלו פיצול בסיעת  אהוד יובל לוי:

לו כן, תיתקלו יחיד. עכשיו תשמעו. בעובדה, שאתם תיתק

בסיירת ברחוב, והרבה אנשים שמשלמים קנס כי עומד 

מולם שוטר, ואחרי זה אומרים להם 'כן, יש לכם ברירה. 

לכו תילחמו במשטרה או בקנס הזה בבית המשפט'. עכשיו, 

אנשים משלמים, ואנחנו מדברים פה על מיליונים, על 

טחה מיליונים, על מיליונים. לא בשביל זה הבאנו יחידת אב

למניעת פשיעה, לביטחון אישי, לשמירה על הרכוש האישי. 

ואלא אם כן יגידו לי הציניקנים עוד פעם, באנו לשמור על 

הרכוש, על קופת העירייה. תשמרו על הקופה שלנו. תושב 

שרוצה להחנות בלילה, או תושב שעובר פה בעיר ומסתכן 

 עכשיו, כשאתם באים לחדש,  בכיסו, זה לא ראוי.

 מה לא ראוי?  :מילר עמירם
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.  אהוד יובל לוי:  זה לא ראוי

זה הסדר הציבורי. אם הוא חונה וחוסם כניסה לבית, ואם  :עמירם מילר

 הוא חונה בתחנת אוטובוס, 

 יש פיקוח.  אהוד יובל לוי:

 סליחה,  :עמירם מילר

 כמה זה הגיוני להחזיק שוטרים לראש עיר חשוד בפלילים?  פליאה קטנר:

.  :דובר מהקהל .   -להגיד  אני חייב.

. פה?  :צביקה צרפתי .. אני מבקש ממך! שי, אני לא מבין. הוא צועק, 

 )מדברים ביחד( 

 שימו לב, שימו לב,  אהוד יובל לוי:

יובל, זה גם לא הגיוני להכפיף שוטרים תחת ראש עיר  פליאה קטנר: יובל, 

שחשוד בפלילים. קצת יש פה איזה, זה עושה לי דיסוננס 

  -טיבי קוגני

זה מדינת בננות. אנשים שחשודים בפלילים מנהלים יחידת  אהוד יובל לוי:

 שיטור. לא במדינת ישראל. 

 תגיד עוד פעם בפרוטוקול?  :צביקה צרפתי

 אתה מוקלט.  אהוד יובל לוי:

 לא, לא, תגיד. תגיד לפרוטוקול.  :צביקה צרפתי

  גם את ההקלטות שלך ראינו. אהוד יובל לוי:

 זה קרקע טובה לתביעת דיבה. תגיד עוד פעם.  :רפתיצביקה צ

צביקה, תעזוב. יותר טוב שתרד מזה. עכשיו, במדינת  אהוד יובל לוי:

ישראל יושבים ופתאום פה כולם מספרים לי. זה מפריע פה, 

כל עבודות של פקחים עברו למשטרה. רק שלהבדיל, על 

המשטרה הזאת אנחנו משלמים תוספת. אם אתם רוצים 

תמש בכספי ארנונה לפקחים, אדרבא. אבל אתם לא להש

עושים שום דבר שקשור לביטחון האישי. שום דבר לשמירה 
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על רכוש. אלא מה? אתם, חברי המועצה, מרשים בהסכמה 

שלכם, שהיחידה הזאת תתעסק בדוחות ובקנסות. עכשיו, 

 הציבור, שי תנענע בראש, אבל תודה. )מדברים ביחד( 

  תכף אתן לך לדבר.שי, שי,  סיימת? :צביקה צרפתי

  -עכשיו, בגלל  אהוד יובל לוי:

הוא עובד עירייה.  ככה לעובדי עירייה.אה, אה, לא לדבר  רויטל לן כהן:

לנבחרי הציבור. לא לדבר לנו אתה רוצה להגיד משהו, תגיד 

לעובדי עירייה ככה. )מדברים ביחד( אתה לא יכול לדבר 

 ככה לעובד עירייה, סליחה. 

 גם אתה אל תתערב, מה קרה?  כהן: אורן

אתה לא תגיד לי מה לעשות, עם כל הכבוד לך. לא תגיד לי  מהקהל:

 עם כל הכבוד לך.מה לעשות. 

אני אגיד לך מה. בעוד שנה כשתהיה ראש העיר, תשנה את  רויטל לן כהן:

 זה. 

תוציא אותו ואותו. בוא נוציא אותך. מספיק, יש גבול. יש  :צביקה צרפתי

ות, יש גבול. אתם מפריעים לנו בדיון. אתה מפריע לי סבלנ

 בדיון. 

 את הידיים. אל תיגע.  תעיףכן, כן,  מהקהל:

 אז תשב. אתה רוצה לשבת? :צביקה צרפתי

 לא, רגע, זכותי.  מהקהל:

לא, אתה תשב ותקשיב. אתה תשב  אתה  רוצה לשבת? לא, :צביקה צרפתי

 ותקשיב. אתה תשב ותקשיב.

 יב להגיד לך. אני חי :מהקהל

 תגיד בסוף. אתה תשב ותקשיב.לא, אתה תשב ותקשיב.  :צביקה צרפתי

תראו, חברים. אני ביקשתי מהיועץ המשפטי שנושא של  אהוד יובל לוי:

שעות  48-אגרה של גבייה של חוק צריך להגיע יותר מ
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שעות מראש לחברי  48מראש. עכשיו, להביא נושא כזה 

 מועצה זה לא נכון. 

סליחה, אני לא קיבלתי  רבותי, סליחה. מה קיבלתי תשובה? בל לוי:אהוד יו

 תשובה. 

 קיבלת תשובה. )מדברים ביחד( תבדוק את המייל.  :צביקה צרפתי

רבותי, אני בודק את המייל. אני לא ראיתי את התשובה  אהוד יובל לוי:

  -שלך. אני אשמח אם היא תעלה 

 -זמן אתה יודע מה? אתה מו  עו"ד אלון בן זקן:

 אלון, אלון, יש לו במייל.  :צביקה צרפתי

גונן:  נשלחה תשובה.  אושרת גני 

 תסתכל במייל שלך. אתמול.  רויטל לן כהן:

אין לי. רבותי, סליחה. החלטה על אגרה, החלטה על מס,  אהוד יובל לוי:

 החלטה כלכלית צריכה להגיע עשרה ימים לפני הישיבה. 

 מס.  זו לא החלטה על רויטל לן כהן:

סליחה, אגרת השמירה, גברת, חברתי לן כהן. כשמאשרים  אהוד יובל לוי:

הארכת הגבייה על פי חוק העזר, אז מה זאת אומרת? מה 

 זאת אומרת? זו החלטה כלכלית בנושא כספי. 

 אלון, בבקשה.  :צביקה צרפתי

יובל. לטעמי אין כל פגם בהזמנה שבנדון בהתייחס"  עו"ד אלון בן זקן:  שלום, 

לטעם אותו העלית ואסביר. התייחסות דווקנית לנוסח לשון 

ב' לתוספת השנייה, לפיה יש לשלוח הזמנה לישיבה 14סעיף 

שיידון  בה חוק עזר עשרה ימים מראש איננה מתאימה 

לענייננו ואסביר. מדובר בנושא המובא לאישור מועצת 

העיר לא כחוק עזר חדש ולא כתיקון או שינוי לחוק עזר 

לא נדרש פרוצדוראלית לפי הוראות משרד הפנים ישן, א

וחלה לגבי כל רשות מקומית אשר בחרה לקיים בתחומה 
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חוק עזר של שמירה. כידוע, היטל זה מותר על פי חוק עזר 

קיים, שכבר אושר במועצת העיר. הואיל וכאמור מדובר 

בהמשך גבייה על פי חוק עזר קיים, מבלי להידרש לשינוי 

גובה ההיטל ו/או בתחשיב המונח בבסיס בנוסח חוק העזר, 

 חוק העזר, הרי שמדובר באישור שהוא טכני במהותי. 

ב' הנ"ל יש לקרוא ולפרש באופן תכליתי ולכן 14את סעיף  

כשלא מובא לאישור מועצת העיר חוק עזר חדש או תיקון 

חוק עזר ישן, אין צורך במתן הודעה של עשרה ימים מראש. 

כי מועצת העיר נדרשה לא פעם למעלה מן הצורך יצוין 

בעשור האחרון לאשר המשך גביית היטלים על פי חוקי עזר 

תקפים בנסיבות זהות. קרי, ללא שינוי בגובה ההיטל ו/או 

 48בתחשיב, ובכל אותם מקרים ההזמנות לישיבות נשלחו 

 . "שעות לפני מועד הישיבה, וזאת על פי הדין

 תודה.  :צביקה צרפתי

אני שמעתי עכשיו את יו"ר הישיבה אומר שצריך לחדש, או  אהוד יובל לוי:

 -את הגזבר, סליחה, אומר שצריך  לחדש 

 -לאשר המשך   עו"ד אלון בן זקן:

 כי התוקף של החוק,  אהוד יובל לוי:

 המשך, המשך,  :צביקה צרפתי

' עד היום. עכשיו 15-תקשיבו, אני שמעתי שנתיים עברו מה אהוד יובל לוי:

ם על ארנונה. כשמדברים על ארנונה אנחנו אנחנו מדברי

מדברים על משלוח החומר עשרה ימים מראש. עכשיו, אתה 

אומר לי פתאום שאתה הולך לפרשנות תכליתית, ותמיד 

 אתה בפרשנות דווקנית. 

רבותי, מדובר פה על גבייה. היכולת שלכם לגבות כסף  

מהתושבים בכוח היותכם רוב, לפחות תעשו את זה בצורה 
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 ודרת, לפי חוק. ותחשבו פעמיים. מס

 טוב, תודה.  :צביקה צרפתי

אם אתם מאשרים את זה, לכל הפחות תדרשו שירדו  אהוד יובל לוי:

 מהתושבים. שירדו מהקנסות. 

 תודה רבה. הערות נוספות?  :צביקה צרפתי

 אני רוצה גם להעיר הערה.  :אברהם שיינפיין

 שי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

.  :עמירם מילר .  רגע, אז אולי תן את ההערה לפני ש.

 אז תן את ההערה, בבקשה.  :צביקה צרפתי

קודם כל, כשיובל התחיל להעלות את ההצעה לסדר, עמירם  :אברהם שיינפיין

זרק בבדיחות הדעת מילה ואני הערתי הערה לא נאותה. 

ואני מתנצל בפני יובל שהעליתי את ההצעה הזאת. זה לא 

 התנצלות התקבלה. בסדר. ואני מקווה שה

 או, עכשיו נהייתם חברים?  :עמירם מילר

כן. חבל שלא הביאו, בעקבות ההצעה לסדר, חבל שלא  :אברהם שיינפיין

 הביעו לפה גרף מה היה לפני שהוקמה, 

גונן:   יש. אושרת גני 

 שי נמצא, שי, יש שי,  :צביקה צרפתי

..  הוא מאחורי, אני לא רואה. להראות מה :אברהם שיינפיין . 

 בדעת גדולים.  קלעת :צביקה צרפתי

 שי, בחרת לשבת שם. אין לך להלין אלא על עצמך.  רויטל לן כהן:

 1.05על הצעת החלטת גבייה, אומרים 'אנחנו גובים  אם אהוד יובל לוי:

 . שקל, אנחנו גובים כך וכך מיליונים שקלים מהציבור'

 חבר'ה, הצעת החלטה לגבייה כזאת סתומה לא עושים. 

 סליחה, שי, בבקשה.  :צביקה צרפתי

חברים, תראו. השיטור העירוני היא יחידה שפועלת תחת  :שי זייד
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עלה המשרד לביטחון פנים, על פי תורת עבודה סדורה, וסל 

משימות שעיקרן פעילות בתחום העבירות שפוגעות בתחום 

איכות החיים של התושב. היחידה פועלת בעיר כפר סבא 

עילותה הביאה לשינוי מהותי בהורדת ופ 2015החל ממאי 

כמות העבירות. הן עבירות פע"ר, פעילות עבריינית, והן 

בעבירות איכות חיים  ועלייה ברמת הביטחון של  תושבי 

העיר. מי שאומר שהיחידה לא פעילה בלילה כדאי שיסתובב 

באזורי המסיבות, כדאי שיסתובב באזור החניון, כאשר 

 בות ובאתרים אחרים. הילדים שלנו יוצאים למסי

היחידה פועלת ממתקן ניודי, מתניידת באמצעות ארבע  

ניידות וארבעה קטנועים. היא מוכשרת לביצוע מגוון רחב 

של משימות לצורך מתן מענה מהיר לצרכי תושבי העיר כפר 

ייעודית שלא יוצאת מתחומי העיר  סבא בלבד, כי זו יחידה 

קחים הם לא פקחי כפר סבא. בהתאם לכך, כל הפקחים, והפ

פיקוח עירוני, הם פקח שנקרא פקח מסייע, הסמכויות 

שלהם הן סמכויות הרבה יותר נרחבות, והשוטרים עוברים 

 הכשרות ועומדים במדדי שירות נדרשים. 

תחומי הפעילות המרכזיים של שיטור עירוני, על פי מה  

שמוגדר בהסכם עם המשרד לביטחון פנים, והם נמדדים על 

פה של תנועה, מטרדי רעש, צווים, רישוי, עישון, זה, אכי

מפגעים ותופעות עונתיות. צריך להגיד שלגבי תנועה פקחי 

השיטור העירוני אוכפים רק בריונות בתנועה. הם לא 

 אוכפים כחול לבן. 

.  דובר מהקהל: . .  מיליוני שקלים 

 שנייה. שנייה.  :שי זייד

 כל העיר בריונים?  אהוד יובל לוי:
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 תן לו לסיים, בבקשה.  :צרפתיצביקה 

תמצא  100אם תבדוק את נתוני המוקד העירוני ונתוני  :שי זייד

שתושבי העיר פותחים הרי הרבה קריאות על נושא של 

חסימות חנייה, חסימות כניסה, מניעת בריונות בתנועה. 

מעבר של עגלות. זו הדרישה של התושבים. ובנושאים האלה 

שא של פשיעה, בני נוער, מטפלים. מעבר לזה, כל הנו

אלכוהול, עבירות רכוש, שוהים בלתי חוקיים, אלימות 

רחוב, כל הנושא של אבטחה, אבטחת אירועים, מוקדי 

בילוי, גנים, פארקים. קצת לגבי מדדי איכות, זמן עמידה 

 10,362בתקן לקריאות מוקד, קריאות מוקד עירוני, 

  -נית . יחידה מצטיינת עירו93%. 2017קריאות לשנת 

 ? 93%לא הבנתי.  אהוד יובל לוי:

 עמידה בתקן.  איתי צחר:

 עמידה בזמן תקן.  :שי זייד

 שזה אומר?  אהוד יובל לוי:

 מענה מהיר מאוד לכל הקריאות.  :שי זייד

תלוי באיזו קריאה. לכל קריאה מוגדר זמן תקן אחר במוקד  איתי צחר:

ם חשוד זה העירוני. חפץ חשוד זה יהיה פרק זמן מסוים. אד

 חלק זמן אחר. בכל חלקי העיר. 

. דו"ח אקלים ארגוני 2016יחידה מצטיינת עירונית לשנת  :שי זייד

של המשרד לביטחון פנים, שזה סקר חיצוני. יחידה 

 מצטיינת ברמה ארצית. 

 באחד הנתונים יש לך שם כמה גבייה שהיא עושה בקנסות?  אהוד יובל לוי:

קורת של המשרד לביטחון פנים. יחידה שנייה. דו"חות בי :שי זייד

ברמה הגבוהה ביותר ברמה  הארצית. נתוני עבירות איכות 

חיים, יש ירידה משמעות במספר העבירות מתחילת העבודה 
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ועד היום. אם אנחנו לוקחים למשל  2015-של היחידה ב

עבירות רעש, אם אנחנו לוקחים אלכוהול, הכמויות מראות 

ו את החלק של היחידה בפעילות גרף ירידה משמעותי. תרא

 ערים מהפעילותשל משטרת כפר סבא, תראו איזה חלק 

 היחידה לוקחת בנושא עבירות שונות. 

רק לאחרונה, בוא נדבר על השבוע האחרון, שני מקרים של  

תפיסת פורצים. פעם אחת פורץ לכלי רכב ופעם אחת גנב 

יסת של כלי רכב. תפיסות של הניידות שלנו. מעורבות בתפ

 ...  גנבי קטנועים בפריקה בנורדאו. סיירים שלנו. 

 לא להפריע בבקשה.  רויטל לן כהן:

יעקב, אני מבקש. יעקב, לא מכובד. תכבד את עצמך. תכבד  :צביקה צרפתי

 אותנו. בסדר, מספיק. מספיק. 

אני אומר לכם שאין כמעט שבוע ששוטר ופקח של השיטור  :שי זייד

וקרה אצל מפקד התחנה. העירוני לא מקבל תעודת ה

היחידה הזאת היא מעורבת בכל דבר שקורה בעיר. רגע, 

 שנייה. עכשיו, אני אומר, 

 יובל, בבקשה.  :צביקה צרפתי

גם במדדי פעילות עבריינית, יש ירידה במירב הפרמטרים.  :שי זייד

וזה לא מדד שהיחידה עצמה כשלעצמה אחראית, אלא גם 

שא אגרת השמירה לא מכסה הסיור. צריך לומר עוד דבר. נו

אך ורק את השיטור העירוני. הוא מכסה גם את האלמנט 

הטכנולוגי וגם את נושא מוקד הביטחון. כל המערך הזה 

 כולו נותן מענה. 

שקל, למה צריך לשלם  מיליון הזה צריך לשלם המערךלמה  אהוד יובל לוי:

  -שקל עמלה לחברה הכלכלית מיליון 

 . איזה עמלה? תודה רבה :צביקה צרפתי
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 -... ספר התקציב. סליחה, תקרא את ספר התקציב. יש שם  אהוד יובל לוי:

 זה לא נכון. תגיד עשר פעמים.  שגיא רוכל:

 ... שזה נכון.  אהוד יובל לוי:

.  שגיא רוכל:  לא נכון

 אני אראה לך.  אהוד יובל לוי:

 אני מבקש להעלות להצבעה.  :צביקה צרפתי

 חה, בוא אני אראה לך. לא, לא, סלי אהוד יובל לוי:

ציין לפרוטוקול שאני גרה באחד האזורים שעד אני רוצה ל רויטל לן כהן:

לפני תחילתו של הפרויקט הזה הוא היה אחד האזורים הכי 

רועשים ובלתי נסבלים. אני גרה על הקצה של רחוב הגליל, 

ליד בן יהודה. יש שם את הפארק, יש שם את הגינה שליד 

ס הקהילתי, יש שם את בר לב. אי אפשר היה מרכז הפי

 לישון בלילה. והדבר הזה הפסיק לחלוטין. 

 תודה. אני רוצה,  לפני שאני זה, באמת,  :צביקה צרפתי

 כבר היה שווה.  :עמירם מילר

.  רויטל לן כהן:  לחלוטין

  -השיטור העירוני, שאפו. אני חושב שהוא עשה  :צביקה צרפתי

 , לא אחד ומשהו. 2.5כנה לתת אני מו רויטל לן כהן:

אני רוצה להעלות להצבעה הצעת החלטה. מאשרים הארכת  :צביקה צרפתי

הגבייה על פי חוק העזר, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי 

. אפשר לאשר 31.12.2019, עד ליום תאריך 2015 –התשע"ה 

פה אחד? לא. מי בעד? ממה, אורן, עמירם, צביקה, אמיר, 

 אמיר, איתן, רביטל, דבי, מתי, 

 עד שלא תתחייבו לצאת מתחום הקנסות. אהוד יובל לוי:

 יהודה יוגד.  כהן, ןויטל לראיתן,  :צביקה צרפתי

 נגד? יובל ופליאה. תודה רבה.  :צביקה צרפתי



   3.1.2018 72 מועצה מן המניין   

ברוב קולות הארכת הגבייה על פי חוק העזר מאשרים  :332מס'   החלטה

עד  2015 –לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(, התשע"ה 

 . 31.12.2019ליום 
 לא, לא, לא, של איתן. שתי החלטות.  אהוד יובל לוי:

 היה, לא?  :רויטל לן כהן

 לא, לא,  אהוד יובל לוי:

 מה שהוא הציע בתחילת הישיבה.  רויטל לן כהן:

 העברנו את זה.   עו"ד אלון בן זקן:

 כנושא לסדר היום.העברנו את זה,  :עו"ד איתן צנעני

. ובל לוי:אהוד י  ההסכמה לדון

 לקבל החלטה )מדברים ביחד(  עכשיו...  :עו"ד איתן צנעני

 .ההצעותבסוף  ,הצעת ההחלטהאמרנו להעלות בסוף את  רויטל לן כהן:

ניפול על עניינים טכניים.  בואו שוב,  שלא 

 הלאה, בוא, בוא,  :צביקה צרפתי

 מה הצעת ההחלטה, איתן?  אהוד יובל לוי:

הצעת החלטה: מנכ"לית העירייה היוצאת אושרת גני גונן  :עניעו"ד איתן צנ

תבצע חפיפה מלאה עוד חודש ימים לממלא מקומה איתי 

( בתקופת מילוי המקום איתי יקבל שכר בשיעור 2צחר. 

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.  100%

מועצת העיר מודה למנכ"לית העירייה שעשתה רבות למען 

 ירייה, ומאחלת לה הצלחה בהמשך דרכה. תושבי העיר והע

  -פה אחד סביב ההחלטה  אחדהתאפשר ל :צביקה צרפתי

 פה אחד.   רויטל לן כהן:

 

 אושרת גני גונן 
 העירייה  יתמנכ"ל

 צביקה צרפתי 
 ראש העיר מ"מ 
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 ריכוז החלטות
 

אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני  *

 כדלקמן: ום שני סעיפיםלהוסיף לסדר הי

 . תקופת חפיפה לאיתי צחר, מ"מ מנכ"ל העירייה.1

 . שכרו של איתי צחר בתקופת מילוי המקום. 2

 

פה אחד הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר מאשרים  :324מס'   החלטה

 עו"ד איתן צנעני להוסיף לסדר היום שני סעיפים.
 

העיר עו"ד איתן צנעני כי אושרת אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש  *

גונן, המנכ"לית היוצאת, תבצע חפיפה מסודרת של  יום לאיתי  30גני 

 המנכ"ל הנכנס. ]התווסף לסדר היום[מ"מ צחר, 

 

 

פה אחד הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר מאשרים  :325מס'   החלטה

עו"ד איתן צנעני כי אושרת גני גונן, המנכ"לית היוצאת, תבצע 

  יום לאיתי צחר, מ"מ מנכ"ל הנכנס. 30חפיפה מסודרת של 
 

כי עם אישור הצעתו של חבר המועצה וסגן ראש העיר עו"ד איתן צנעני  *

כניסתו של איתי צחר לתפקידו כמ"מ מנכ"ל העירייה ישולם לו שכר 

 מנכ"ל. ]התווסף לסדר היום[

 

ן ראש העיר פה אחד הצעתו של חבר המועצה וסגמאשרים  :326מס'   החלטה

עו"ד איתן צנעני כי עם כניסתו של איתי צחר לתפקידו כמ"מ 

מגובה שכר מנכ"ל  100%מנכ"ל העירייה ישולם לו שכר בשיעור 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 
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 הצעות לסדר יום:  .1

 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת  ב. 

 דיור לגיל השלישי.  –קלומל וגב' אתי הדנה בנושא 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את העצה לסדר מאשרים  :327מס'   החלטה

יום של חברי המועצה עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל וגב' 

 דיור לגיל השלישי.  –אתי הדנה בנושא 
 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה גב' פליאה קטנר ומר עילאי  ג. 

 סייעת שנייה בגני ילדים.  –הנדין בנושא -הרסגור

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :328מס'   החלטה

-גב' פליאה קטנר ומר עילאי הרסגורלסדר יום של חברי המועצה 

  סייעת שנייה בגני ילדים. –הנדין בנושא 
 

שדרוג  –בנושא  הצעה לסדר יום של חברת המועצה ד"ר ענת קלומל ד. 

 והסבת החול במשטחי דשא סינטטי. חצרות הגנים 

 

ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה מאשרים  :329מס'   החלטה

שדרוג  –בנושא  חברת המועצה ד"ר ענת קלומללסדר יום של 

  חצרות הגנים והסבת החול במשטחי דשא סינטטי.
 

 . 2018תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לעמותות לשנת  .3

 

ברוב קולות תשלום מקדמות ע"ח תמיכות ם מאשרי :330מס'   החלטה

 .2018לעמותות לשנת 



   3.1.2018 75 מועצה מן המניין   

 

 הקמת אשכול רשויות מקומיות באזור השרון.  .4

 

 

מתוך הכרה ביתרונות הכלכלית והחברתיים לשיתופי  :331מס'   החלטה

בין היתר התייעלות כלכלית, איגום  –פעולה בין רשויות מקומיות 

מאשרת בזאת מועצת  –משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת 

הרשות המקומית כפר סבא הקמת אשכול רשויות מקומיות 

)פרק א' אשכול  1955 –בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו 

רשויות מקומיות(, יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה 

צורן, כפר קאסם, כפר -כמפורט להלן: כפר סבא, רעננה, קדימה

 ברא, קלנסווה, טייבה.
 

 

רור תוקף חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(, אש .5

 . 2015 –התשע"ה 

 

ברוב קולות הארכת הגבייה על פי חוק העזר מאשרים  :332מס'   החלטה

עד  2015 –לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(, התשע"ה 

 . 31.12.2019ליום 
 

 


