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 דברים.אני מתכבד להזמין את כבוד ראש העיר לשאת  יאיר משיח:

  דברי ראש העיר. .1

 

דה ללהקת הנוער הייצוגית שלנו, ערב טוב, תו ,קודם כל אני ממש מתרגש. :ראש העיר

האיכויות של כפר סבא. איפה הם? אז מגיע להם מחיאות כפיים. זו זכות  זה

גדולה עבורי לפתוח את הישיבה המכובדת והחגיגית הזאת אתכם, חברי 

מנהלי ועובדי העירייה, מנכ"ל העירייה איתי והנכנסים,  יוצאיםהמועצה ה

 צחר, תושבים יקרים ומכובדים. 

התרגשתי ושמחתי להיכנס באופן רשמי לתפקיד ראש העיר כפר סבא, 

יעד ולא אתפשר על פחות מכך. על מנת להשיג  ,ובהנהגתי מצוינות היא היעד

תכנית סדורה, סדר עדיפויות, יוזמה  זה ויעדים רבים נוספים, נדרשים

חברים יקרים, שותפים  ,ושיתוף פעולה של כולנו, של כולנו. אני רואה בכם

 תיים לתהליך וליצירתו. יאמ

כפי שכבר הצגתי בתכנית העבודה, אפעל לקידום החינוך בראש סדר 

שהשאיפה היא שמערכת החינוך של כפר סבא תוביל את כהעדיפויות, 

ך הציבורי בישראל באמצעות הגדלת התקציב באופן ההתחדשות בחינו

כניות לימוד מתקדמות. אני ומשמעותי, יישום מודלים פדגוגים חדשניים ות

שמח לבשר לכם ולשתף אתכם שצעד ראשון בנושא, החלטתי על הקמת 

בהובלתה של חברת המועצה  חינוך עירונית. יש כאן פירוט בתיקיות.מועצת 

 לכולנו.  אסנת ספורטה. בהצלחה ד"ר

שיפור חזות העיר. בבשנים הבאות נשקיע בשדרוג התשתיות העירוניות ו

בשורה לזוגות הצעירים בדמות פתרונות דיור מוזל ובהגדלת את הנביא 

מקומות תעסוקה. נפעל למען התושבים הוותיקים, עם תפיסת שירות עד 

ים הקמת פורום תושבים ושיפור הנגישות של מבני הציבור העירוני ,הבית

 ,ניהולבשירות ובוכמובן התשתיות. ננהיג את תפיסת המצוינות בשקיפות, 

י תושבי העיר הם לקוחות והם לקוחות ינבעיששמה את התושבים במרכז. 

אהובים. נבחרי הציבור, עלינו לספק להם את השירות הטוב ביותר. שלום 
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 יובל. לכן, החלטתי שישיבות המועצה יתקיימו באולמות שונים הפזורים

 ברחבי העיר וישודרו באתר העירוני ולראשונה גם בדף הפייסבוק העירוני. 

המלאכה שלנו מרובה, לפנינו עומדים אתגרים ומשימות רבות, שקצרה 

היריעה מלהכיל את כולם. יחד, כולנו, ננהל את העיר בשקיפות מלאה 

נות שיתוף ושקיפות מלאה, זו ובשיתוף הציבור תמיד, כערכים, כעקרו

היא ראויה רק כך נגיע לכל היעדים ונוביל את כפר סבא למקום בו  הדרך.

 להיות. 

בהזדמנות זו, אתם רואים מה שיש לי על היד וחילקנו לכולכם את הצמיד, 

אני רוצה להזכיר כי החודש הזה אנחנו מציינים את חודש המודעות לאנשים 

 - עם מוגבלויות, ולשם כך אנו עונדים את הצמיד שהפיקו באגף שח"ק

שירותים חברתיים קהילתיים, עם הלוגו "בכפר סבא מוגבלות היא לא 

מגבלה". כמו כן, העירייה עמלה רבות להנגשת המרחב הציבורי במטרה 

 לאפשר שוויון מרבי בקרב כל התושבים. 

אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שנמצא כאן, לכל הפעילים, לכל החברים, 

מגיעה לכם תודה רבה, זה בזכותכם ובזכות תושבי כפר סבא לכל המשפחה, 

מועצה להיות שותפים מלאים שאני כאן. ואני קורא כאן לכל חברי ה

מבחינתי להקים קואליציה מקיר לקיר, אנחנו בכל זאת אחרי  בעשייה.

, ומכל מקוםמוזמנים. ואתם עם כולם שא וניתן יאנחנו נפשוטה, תקופה לא 

יתאפר ויהיו באופוזיציה, האופוזיציה תהיה מכובדת,  גם אם במידה וזה לא

 הכל יהיה בשקיפות, בשיתוף מלא ובאחריות, כי כך, זו הדרך שלי. 

אז אני רוצה להודות למנהלים ולעובדי העירייה שעושים לילות כימים על 

טבי לתושבי העיר במסירות, זמינות, גמישות ימנת להעניק את השירות המ

רשות ומ , נכון? הגיעו מפיקוד העורףהייתה לנו ביקורתהיום ומענה לכולם. 

וקיבלנו ציונים מצוינים, אתם  ,, עשו לנו ביקורת ארוכהתלאומיהחירום ה

אני באמת הייתי, התפעמתי, אז  תענוג.תראו את זה בסוף שבוע, פשוט 

באמת תודה רבה, איתי, ולכל הצוות של המנהלים, מגיע לכם, ושיהיה 

 ך החדשה לכפר סבא. תודה רבה. לכולנו בהצלחה בדר
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  פרידה מחברי המועצה היוצאים. .2

 

כעת נפרד מחברי המועצה היוצאים, הנוכחים אתנו כאן בחדר. אדוני ראש  יאיר משיח:

 העיר, אשמח אם תצטרף אליי לחלוקת מגן ההוקרה. 

ארגוני , פעל רבות במסגרת 2013מתי פז, חבר מועצת העיר משנת 

המתנדבים, היה שותף לשיפוצי מועדוני הקשישים, יושב ראש הוועדה 

להנצחת נפגעי פעולות הטרור, יושב ראש וועדת הרווחה, חבר בוועדת 

 הביקורת. 

ומשנה לראש העיר מאז  2013דבי שני, חברת המועצה משנת  ,דבורה ד"ר

ראש הוועדה לעניין שורדי השואה, פעלה רבות  ת. יושב2018אפריל 

 תלרווחתם של שורדי השואה בכפר סבא במגוון פרויקטים. כמו כן, יושב

 ראש הוועדה לקידום ליקויי למידה. תראש הוועדה לגיוס לצה"ל, יושב

וסגנית ראש העיר מאפריל  2013רויטל לן כהן, חברת המועצה משנת  ו"דע

לטיפול בילדים ראש הוועדה  תידה כיושב. פעלה רבות במסגרת תפק2018

 הוועדה לנגישות נכים. כמו כן, חברה בוועדת החינוך.בסיכוי וכיושבת ראש 

, היה חבר במרבית ועדות 2013יהודה יוגד, חבר מועצת העיר משנת 

העירייה, ביטחון, ביקורת, כספים, קידום מעמד הילד, הנחות בארנונה, 

 מכרזים ושימור אתרים. 

, דירקטורית בחברה 2013יג, חברת מועצת העיר משנת צוי-קלומל ד"ר ענת

לתרבות הפנאי, פעילה מאוד בנושא החינוך המשלים, חברה בוועדות 

ועדה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ועדת בטיחות בדרכים, וביטחון, ה

 לקידום מעמד הילד. 

וצה לומר לך, קודם כל אני מברכת תודה רבה לכם, תודה שאפשרת לי. אני ר יג:צוי-ד"ר ענת קלומל

אותך, בבחירתך לראשות העיר עשית דרך, ועכשיו אתה עולה במנהיגות, 

ואני גם מברכת את חברי המועצה החדשים שיש לכם אתגר ואחריות רבה. 

וכמובן חברי לסיעה, חברי המועצה הוותיקים, יובל לוי וממה שיינפיין. 

רצינית, היית לי למנטור, אז תודה  יובל, אנחנו עבדנו בצוות, עשינו עבודה

רבה, היית נהדר. ואני, גם כמובן, גם לחברי לסיעה שפעלו מאחורי הקלעים. 
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חבר מועצה לא עובד לבד, הוא עובד עם אנשים. ואני שמחה שהצלחתי 

לקדם את השקיפות, להוביל לשוויון במשאבים הדיגיטליים במוסדות 

והטמעת טכנולוגיות מידע החינוך, לקדם את הרפורמה באגף הרווחה 

וכמובן שקיפות, שזה חלק מערכי היסוד של רשות עיר מתקדמת. אז תודה 

 רבה לכם, שיהיה בהצלחה. 

. התחיל כחבר בוועדת 2003אמיר גבע, חבר מועצת העיר משנת  ד"ר יאיר משיח:

הרפורמה הכלכלית וסייע לשיפור מצבה הכלכלי של העיר. מחזיק תיק 

וריון בחברה הכלכלית, ממלא מקום יושב ראש התרבות, חבר דירקט

דירקטוריון החברה לתרבות הפנאי, מייסד פסטיבל אפוס לקולנוע, פסטיבל 

שירי משוררים, פסטיבל יוצרים באביב וכן פסטיבל שכולו ספר. כל 

הפסטיבלים הוכרו על ידי משרד התרבות והספורט. בתקופתה הגלריה 

מנים בשיתוף אומני העיר. חבר העירונית קיבלה הכרה ונוסד בית האו

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ועדת כספים וועדת מכרזים. 

שנים זה לא הולך ברגל, זה המון, וזה די מספיק. אני מציע באמת  15רבותי,  אמיר גבע:ד"ר 

השנים  15-לרענן מפעם לפעם את מועצת העיר, זה חשוב. אני חייב לומר ש

השנים הראשונות מילאתי את חובתי בתחום  10שאני שירתי במועצת העיר, 

השנים האחרונות  5המקצוע שלי, בעיקר בתחומי הכלכלה והכספים, אבל 

השנים הקודמות, מכיוון שזכיתי לעסוק במה שאני באמת  10מעפילות על 

אוהב וזה התרבות ואומנות, ואני חושב שיהיו לכך תוצאות וזה הכיף שלי. 

יב שלך זה עובד יותר טוב. אז שיהיה כשאתה מרשת את הציבור בתחב

לכולכם בהצלחה, יש פה חברים יוצאים מן הכלל, ככל שראיתי. אני מאחל 

הרבה יותר -הרבההצלחה קודם כל לראש העיר ולכולכם, שיהיה לכולנו 

 טוב. תודה וכל טוב. 

, הנציג הראשון של סיעת ש"ס 1998שמעון פרץ, חבר המועצה משנת  יאיר משיח:

עיר. חבר בוועדות הביטחון, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצת ה

 וועדת הכספים. 

מכיוון שהכל בשקיפות, שמעון פרץ הראה לי הודעה שהוא שלח לי אחרי  :ראש העיר

  ..הודעות. 12,000שנבחרתי, אבל קיבלתי 
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מכאן, הגענו לאחרון חביב מבין חברי המועצה  למיטב ידעתי וראייתי יאיר משיח:

זקן חברי המועצה, עמירם מילר. חבר מועצת  .אים הנוכחים באולםהיוצ

ראש העיר לאורך  כל בו. סגן, ממלא מקום, ידו בכל ויד 1978העיר משנת 

, 531המובילים לתכנון כביש מתיק התחבורה, מחזיק שנים. עמירם היקר, 

יושב ראש איגוד כיבוי אש, טיפל גם בכל חסרי הדיור בעיר מול משרד 

ועמידר, בהובלתו הוקם מכון הטיהור מהראשונים שהוקמו בארץ, השיכון 

מי שלא זוכר, בכל יום שישי עשה סיבוב להחזיק את תיק איכות הסביבה, 

בעיר כדי לבדוק שהעיר נקייה. פעיל מאוד בנושא הנוער והספורט, 

באישיותו החמה והלבבית יזם קירוב לבבות ושכנות טובה עם ראשי העיר 

 ש. יו"ר ועדת המכרזים ואוזן קשבת לעובדי העירייה. בכל הערי המשול

קודם כל אני רוצה, שכחו להזכיר שאני גם יושב ראש, או הייתי יושב ראש  עמירם מילר:

הוועדה לבטיחות בדרכים. ועדה קטנה ולא כל כך מפורסמת, אבל בכל אופן 

היא עושה עבודה מאוד מאוד חשובה וחיונית לתלמידי בתי הספר שלנו 

רכם לבית הספר וגם להוריהם. ואני רוצה גם להודות למעבירי הדרך שבד

שעושים עבודת קודש בשמירה על חיי ילדינו או נכדנו. אני רוצה לומר כמה 

 מילים ברשותכם ואני אתחיל מהסוף. 

זה רק מבחינה הסוף הוא בית העלמין פרדס החיים, ואני לא אומר את 

כרונולוגית. אני מגיע לשם לעיתים קרובות, כמובן לצורך ליווי משפחות 

אבלות, ואני מחנה את מכוניתי במקום, ואני מספר לכם סוד, שתמיד יש בו 

ה, וזה ליד משק האוצר לשעבר שהוא אתר לשימור, שהוכרז אבל טרם יחני

ת השדות שומר. אני יורד במעלה הגבעה, רואה את אדמת החמרה וא

החקלאיים שנשארו מכפר סבא, בין בית העלמין ובין שכונת קפלן, ואני 

רוצה לומר לכם שמאדמת החמרה הזו, האדמה האדמדמה, יכולים לצאת 

רק דברים טובים. אצלה הייתה ראשית ההתיישבות של כפר סבא, וכל 

הבתים שאנחנו בונים כאן היום וכל הצמיחה, היא טובה בזכות האדמה 

ה הזו. ואני רוצה לומר לכם, לנבחרי העיר החדשים, נבחרות ונבחרי הפוריי

העיר החדשים, אתם מקבלים עיר טובה, עיר טובה עם תושבים טובים ועיר 

טובה מבחינת הישגים, ואם אני אתייחס לנושאים אקטואליים, אם תשימו 
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לב לתשתיות שעוטפות אותנו, החל מאדמת נווה ימין, שבילדותי הייתה 

שלא יודע, היו בה הרבה מאוד נרקיסים, ואדמת נווה ימין, למי אדמה ש

 הייתה אדמה של כפר סבא.

הגבול ההיסטורי של כפר סבא, הגבול המוניציפלי, היה עד מסילת הברזל 

, ויתרו על אדמות לטובת 50-הישנה. ובזמנו, פרדסי העיר דאז, בשנות ה

אני ממשיך הלאה הקמת מושב נווה ימין שהוא חלק מדרום השרון היום. ו

היה מבצע קלקיליה, ואני, כנער בן  56ורואה את קלקיליה, ונזכר שבשנת 

, צפיתי במבצע מהגג השטוח של ההורים שלי, מבית בן קומה אחת. 16

קומות,  5קלקיליה נשקפה מול עינינו. לימים, כאשר בית הורי נבנה לבית בן 

ה בגלל הבנייה טיפסתי לקומה החמישית ולא הצלחתי לראות את קלקילי

 הגבוהה בכפר סבא. 

אני מתבונן בשרידי המעברה ששכנו באזור הזה. אני מזכיר לכולנו שישנה 

החלטת מועצה חלוטה להקים את מוזיאון המעברה בכפר סבא. ומה שלא 

הצלחנו בקדנציה הזו, אני מקווה שהקדנציה הבאה תשכיל ותעשה את 

, אני רואה את 400חשמל הדבר הזה. אני מתבונן מזרחה ורואה את קו ה

, אני רואה את מסילת הברזל המזרחית שכבר עכשיו, ששימשה 6כביש 

, עד מלחמת ששת הימים, והיא כבר עכשיו מסומנת 67-אותנו עד שנות ה

הדרך  ...כנתיב דרך. אני יכול לברך את פרנסי העיר שלנו, שאף פעם לא נגעו 

תחבורתית סובבת שהיא של הכבישים ושל הרכבות, ואנחנו זכינו למערכת 

 טובה מאוד. 

, אנחנו הצלחנו 6, אנחנו נהנים מכביש 531אנחנו נהנים היום מכביש 

להעביר את נושא הנתיב המהיר בוויצמן בכפר סבא, ואני מקווה שהפקקים 

שכל כך מכבידים עלינו, גם ייעלמו כאשר יתר הכבישים העוקפים אותנו 

שים ספורים לפני הבחירות היה יבוצעו. אני רוצה להזכיר לכולכם שחוד

כינוס ליד קולנוע עמל, ורוב האנשים שנכחו שם חלקם נבחר חלקם לא, אבל 

גם אני הייתי שם, ואני רוצה להזכיר לכולנו שיש לנו חובה לטפל בנושא 

 הזה, כן? צריכים לשמר ולהעצים.  ...שימור קולנוע עמל, וגם את השריד 
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לראשי העיר שאיתם עבדתי שזה זאב  אני מאחל לכולכם הצלחה, אני מודה

גלר זכרו לברכה, יצחק ולד, יבדל לחיים ארוכים, אני מודה גם לצביקה 

צרפתי שבמשך השנה האחרונה, כשנה קשה מאוד בתולדות כפר סבא, 

 העביר אותנו בשלום את המשוכה הזו. 

אני מודה לעובדי העירייה שזכיתי להכיר אישית רבים מהם ואני חושב שיש 

עובדים מעולים, מסורים, נאמנים. ולכולנו, אני מאחל גם הצלחה וגם  לנו

 שגשוג לכפר סבא, העיר הכי טובה בעולם. תודה רבה. 

אני רוצה באמת להגיד תודה לאיש היקר הזה.  ...עמירם, דקה לפני שאתה :ראש העיר

אני מכיר אותו עוד מתחילת הדרך הציבורית, תמיד ידע לתת את העצות 

תית וכנה ואכפתית. אני חושב יכמה, בניסיון, באמת בצורה אמוהטובות בח

שעמירם מייצג את היופי של העיר כפר סבא, ואני בטוח שתהיה לנו עוד 

 עשייה מרובה. תודה רבה, אמיר. 

 

  הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים. .3

 

אנחנו נמשיך בסדר היום, כאשר הדבר הראשון הוא ערב טוב לכולם,  :איתי צחר

הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים, בנוסח הבא שאני אעביר 

ניכם, "אני מתחייב או מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא יב

 באמונה את שליחותי במועצה". 

שליחותי אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  :ראש העיר

 במועצה.  

 דני הרוש. :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  דני הרוש:

 במועצה. 

 ר אסנת ספורטה.ד"                   איתי צחר:

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  אסנת ספורטה:ד"ר 

 במועצה. 

 איתן צנעני. :צחראיתי 
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אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  איתן צנעני:עו"ד 

 במועצה. 

 אמיר קולמן. :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  אמיר קולמן:

 במועצה. 

 קובי. ד"ר רפאל :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  רפאל קובי:ד"ר 

 במועצה. 

 ממה שיינפיין.אברהם  ,יצחק, סליחה איתי צחר: 

ויצחק  דובהאני אברהם ממה, בן הדסה ויוחנן שיינפיין, נכדם של  ממה שיינפיין: אברהם

די העיר כפר סבא, מתחייב לשמור סיילברכה, מקימי ומ שיינפיין זכרם

 אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 אהוד יובל לוי. :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  אהוד יובל לוי:עו"ד 

 במועצה. 

 עילאי הרסגור הנדין. :איתי צחר

יב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי אני מתחי עילאי הרסגור הנדין:

 במועצה. 

 לירית שפיר שמש. :איתי צחר

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  לירית שפיר שמש:

 במועצה. 

 .וביץמאיר מנדל :איתי צחר

א באמונה את שליחותי אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמל :מאיר מנדלוביץ

 במועצה. 

 פליאה קטנר.  :איתי צחר

 טנר. ק   פליאה קטנר:

 טנר. טנר, פליאה ק  ק   :איתי צחר
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ורבקה קטנר ונכדתם של איציק  יוליאןתם של אז אני, פליאה קטנר, ב פליאה קטנר:

, וסימה ושרה ופיליפ, שאומנם לא היו מייסדי כפר סבא, אבל ניצולי שואה

ובזכותם אני פה. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא 

 באמונה את שליחותי במועצה. 

 נחס כהנא. יפ :איתי צחר

, אני מתחייב לשמור ז"ל נחס כהנא, הבן של מיכאל ושרה כהנאיאני פ נחס כהנא:יפ

 אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 בר.אמיר סיל :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  אמיר סילבר:

 במועצה. 

 הדר לביא. :איתי צחר

ברשותכם אני אגיד כמה דברים לפני ההתחייבות, תזכירו לי בסוף להתחייב  הדר לביא:

אם אני שוכחת לעשות את זה. זה יום מרגש פה לכולנו, אני מסתכלת 

הל פה, עובדי העירייה, חברי המועצה היוצאים, חברי המועצה עליכם, הק

הנכנסים, ראש העיר, נבחרי הציבור שלנו, ובאמת כולנו, אני יכולה להעיד 

בהתרגשות, ואני רוצה לברך אתכם היוצאים ולאחת קודם כל לנו, 

הנכנסים, שנזכה לשרת את הציבור נאמנה, שנזכה לכפר סבא שקופה, 

ת החלטות בשיתוף של הציבור, יצירתית, שנתייחס נגישה, יוזמת, מקבל

בכבוד אחד לשני ולתושבים, שנתייחס בהגינות אחד לשני, שנשים את 

סבאי -קידום העיר לנגד עינינו, שנשקיע את עצמו בענווה למען הציבור הכפר

היקר כל כך. אני רוצה להודות לציבור שנתן לנו אמון, להודות למשפחות 

לכולנו קדנציה מוצלחת וטובה. ואני מתחייבת לשמור  שלי ושל כולנו ולאחל

 אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 תהילה מימון. :איתי צחר

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  תהילה מימון:

 במועצה. בהצלחה רבה לכולם.

 קרן גרשון חגואל.  :איתי צחר
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אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  קרן גרשון חגואל:ד עו"

 שליחותי במועצה. 

 יוסי סדבון. :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  יוסי סדבון:עו"ד 

 במועצה. 

 פ. ועדי לוי סק :איתי צחר

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  עדי לוי סקופ:עו"ד 

 במועצה. 

 אורן כהן. :איתי צחר

אני, אורן כהן, בן חזי ועדנה כהן שנמצאים פה, שיבדלו לחיים ארוכים  אורן כהן:

וטובים. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

 י אשמח להגיד כמה דברים.שליחותי במועצה. אחרי הדברים אנ

 צביקה צרפתי. :איתי צחר

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  צביקה צרפתי:

 במועצה. 

 הנושא הבא שעל סדר היום הוא מינוי מרכז ישיבות המועצה.  :איתי צחר

את זה עכשיו או נעשה  רק אני רוצה להגיד כמה מילים, השאלה אם נעשה :הנדין-עילאי הרסגור

 את זה אחר כך? 

 חשבתי שבסוף אתה רוצה, אחרי ההצעות.  :איתי צחר

 בסדר. :הנדין-עילאי הרסגור

  מינוי איתי צחר לתפקיד "מרכז ישיבות המועצה".  .4

 

, , הצעת החלטה, מאשרים את המינוי שלימינוי מרכז ישיבות המועצה :איתי צחר

של איתי צחר לתפקיד מרכז ישיבות המועצה, בהתאם להוראות מינויו 

לאשר זאת התקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן. האם אפשר 

 אם לא נעשה הצבעה שנית. פה אחד? 

 עקב  ,שנייה, לפני ההצבעה, זכות דיבור. אני הולך להתנגד עכשיו למינוי :עו"ד אהוד יובל לוי

 שאיתי צחר מעורב בהם. כים שתלויים היום בבית המשפט, תהלי
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נעשה סבב שמי. פנחס כהנא, אמיר, הדר בעד, תהילה בעד, קרן, יוסי, עדי,  :איתי צחר

 אורן, צביקה, 

הייתי אומר בעדינות והייתי מציע לך למשוך את רוצה להגיד, בעד, ואני  אורן כהן:

 הדברים, 

  שיו... אורן, אני מציע לא עכ :איתי צחר

 לא...לא,  אורן כהן:

  אני נותן לך הזדמנות למשוך את הדברים...  :עו"ד אהוד יובל לוי

לא שאלתי אותך, לא שאלתי אותך. מאחר ודווקא לא, לא, אל תיתן לי...  אורן כהן:

אתה מעורב בתהליכים עם המשטרה, אני חושב שדווקא אתה לא צריך 

 להעלות את זה. 

  .צביקה :איתי צחר

 שנבין מה אתה אומר.  ? פשוטרק שנייה, אתה מוכן לפרט :ו"ד אהוד יובל לויע

 לא, גם אתה לא פירטת.  אורן כהן:

 תודה אורן, שהפרוטוקול יראה את המילים שהוא אמר.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ממה , אברהם קובי רפאלד"ר אש העיר, דני, אסנת, איתן, אמיר, צביקה, ר :איתי צחר

 שיינפיין נגד, אהוד יובל לוי נגד, עילאי? 

 בעד.  עילאי הרסגור הנדין:

 לירית? :איתי צחר

 בעד.  לירית שפיר שמש:

 תודה. מאיר?  :איתי צחר

 בעד.  :מאיר מנדלוביץ

 ופליאה.  :איתי צחר

 בעד.  פליאה קטנר:

את מינויו של איתי צחר לתפקיד "מרכז ישיבות מאשרים  :1מס'   החלטה

 המועצה".
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 קביעת יום קבוע לישיבות מועצה.  .5

 

תודה רבה. הנושא האחרון שעל סדר היום לפני הברכות, קביעת יום קבוע  :איתי צחר

לישיבות מועצה, הצעת החלטה. מועצת העיר מאשרת את יום רביעי 

שעה ה? 19:00כמועד הקבוע לקיום,  18:00הראשון בכל חודש, החל מהשעה 

כמועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה. אפשר לקבל זאת פה אחד או  19:00

יום ראשון, סליחה, ביום רביעי נעשה סבב? יש מתנגדים? תודה רבה. ש

, הוא המועד הקבוע לקיום ישיבות 19:00הראשון בכל חודש, החל מהשעה 

 המועצה. 

 

פה אחד כי יום רביעי הראשון בכל חודש, החל מאשרים  :2מס'   החלטה

 הוא המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה. ,19:00מהשעה 

 

 אורן כהן, בבקשה. איתי צחר:

ערב טוב לכולם, התבלטתי איך לפתוח את הנאום הראשון, ואני חושב  אורן כהן:

שהשורה בשיר "אומרים אהבה יש בעולם" זו השורה הכי מתאימה, ואני 

צם ניצחון של מתחיל איתך רפי. אני חושב שהעמידה שלך כאן היא בע

האהבה על השנאה. זהו ניצחון של כפר סבא כולה, ניצחון של האמונה על 

חוסר התקווה ועל הייאוש. אתה דגלת, לאורך כל מערכת הבחירות, 

בהתנדבות ובמתנדבים, ואלה הגיעו בהמוניהם לכאן, הרבה  מאוד מאלה 

שעבדו כאן עשו זאת בהתנדבות מלאה ואני בטוח שאת הערך הזה של 

התנדבות, אתה תדע למנף אותו, ויש פה כוחות מדהימים. בהרבה שיחות ה

שהיה לנו אתה דיברת לה ערך הזה הרבה מאוד והוכחת את זה באמת, שעה 

שעה, ואין לי ספק שגם בעתיד אתה תרתום, ביחד אתנו, את התושבים 

הנפלאים, שחלקם נמצאים פה וחלקם האחר עוד יבוא וירתמו לעשייה 

למען העיר. היית, וחשוב להגיד את זה, עם אנשים מצוינים. המפוארת הזו 

 לי יש חשק ממש להזכיר אותם אחד אחד בשמם אבל אני לא אעשה זאת. 
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 נצטרך עוד ישיבת מועצה.  :ראש העיר

כן, בדיוק, צריך עוד ישיבת מועצה. אבל אני רוצה לאחל בהצלחה לכל חברי  אורן כהן:

פה ויהיו השותפים העיקריים לעשייה העירונית. מועצה המועצה שנמצאים 

הזו מכהנים גם ותיקים שהיו במועצות הקודמות, לי יש הזכות אפילו, ביחד 

עם ידידי יובל, ממה, נדמה לי גם צביקה, להיות במועצה בפעם השלישית, 

פעמים, אמיר,  3נדמה לי שאין מישהו שהיה הרביעי, אני טועה? גם איתן 

פעמים. אז יש פה כמה שבאמת הם ותיקים, ואת  3מיר גם גם היית? א

הניסיון הזה חשוב מאוד שאנחנו נקרין כלפי האחרים. ובצד אלה החדשים, 

שבהחלט חשוב לרענן את המועצה עם רעיונות חדשים, ויש פה רבים 

ואנשים מצוינים שנבחרו, ואין לי ספק שהתלכיד הזה יהיה תלכיד שהעיר 

וב מאוד שהיא תתגבש לכדי הנהלת עיר, לכדי תוכל להתגאות בו וחש

  מעלה. -כדי שהעיר תוכל באמת להמריא מעלהקואליציה גדולה ככל הניתן, 

אני רוצה להזכיר, לסיום, שני חברי מועצה בשמם, שני. הראשון זה צביקה 

עיר ובהמשך כממלא צרפתי שיושב לידי. צביקה הוביל את העיר כסגן ראש 

מקום וכראש העיר בפועל, ואני יכול להגיד לכם שהייתה זו תקופה מאוד 

מאוד קשה לניהול, מאוד קשה. וצביקה, עשית זאת בצורה ראויה לציון, 

ואני מרגיש צורך להגיש לך תודה ענקית על כל מה שעשית, ישר כוח. השני 

היום אתה חוזר למרכז  זה דני הרוש, חברי. דני, אני אגיד רק במשפט אחד,

הבמה ואתה חוזר בדלת הראשית. מחיאות הכפיים בהחלט מגיעות, ישר 

 כוח. בהצלחה לכולנו. 

 נוספים שרצו? עילאי, נדמה לי רצית, נכון?  :איתי צחר

חברות וחברים, לא בכל יום מתכנסת מועצה חדשה, לא בכל יום נכנס  עילאי הרסגור הנדין:

תושבי כפר סבא רוצים לראות שינוי, יש לנו  לתפקידו ראש עירייה חדש.

הזדמנות היסטורית לעשות זאת. מערכת הבחירות האחרונה חשפה לא 

מעט קרעים בין תושבי כפר סבא. הזהויות השונות גרמו למחלוקות לא 

פשוטות. רובן לא על המצע וכוונותיהן של המועמדים, אלא על מה שהם 

שותפת שלנו היא לשים לכך סוף. והקהל שאותם הם מייצגים. האחריות המ

הכוונה אינה לוויתור על ערכים בשם אחדות מלאכותית, אלא להפך. 
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להמשיך לעמוד על הערכים בשמם נבחרנו, ולהביא לידי ביטוי את הציבורים 

שבחרו לנו, אבל מתוך כבוד הדדי והבנה שהזהויות השונות הן כולן חלק 

שמאלנים, חלקנו דתיים, סבאי. חלקנו ימנים, חלקנו -מהפסיפס הכפר

חלקנו חילונים, רבים מאתנו נמצאים באמצע או מגדירים את עצמם באופן 

סבאית, על פי רוב, אפילו לא תהיה חזקה יותר מזהויות -אישי. הזהות הכפר

אחרות. אני זוכר שדיברתי בקדנציה שעברה עם אחד מחברי המועצה 

באיזה עיר הוא היה  שאפילו יושב היום סביב השולחן הזה, ושאלתי אותו

בוחר כבירת ישראל, האם הוא היה מוותר על ירושלים למען כפר סבא, 

כמובן שזה היה בצחוק אבל תשובתו "ירושלים כמובן" הראתה באופן ברור 

סבאים מאשר הרמה המקומית, וזה -שישנם דברים חשובים יותר לכפר

לדעת היכן  מובן. המחלוקת לא ייעלמו בשם הפטריוטיזם המקומי, רק צריך

לתת להן לבוא לידי ביטוי. מה שמאחד אותנו, ועל כל היו הבחירות אמורות 

להיות, הוא הרצון בקידומה של כפר סבא, למען כל תושביה, זה הוא אינו 

משחק סכום אפס, טובתו של ציבור אחד לא חייבת לבוא על חשבון ציבור 

י, כל תושבות אחר. אני מאמין גדול בחופש, החופש בעיני אינו חד צדד

ותושבי כפר סבא זכאים לחיות לפי השקפת עולמם, לחנך את ילדיהם לפי 

אמונתם ולחיות במרחב ציבורי שמכבד אמונה זו. זה יותר קל ממה 

שחושבים כשמתמקדים בטובתם של תושבי כפר סבא. אני אומר זאת 

דווקא כנציג של מפלגה ארצית עם דעות מאוד ברורות בנושאים שכל סדר 

ם הציבורי, מעשי בקדנציה הקודמות שיקפו זאת ומעשי בקדנציה היו

הקרובה ישקפו זאת. אך תפיסת העולם שתבוא לידי ביטוי היא זו שמיטיבה 

עם תושבי כפר ופועלת למענם. הפוליטיקה הארצית צריכה להיות מנותבת, 

במועצת העיר שלנו, למטרה הזו ולא להיפך. מוטלת עלינו אחריות כבדה, 

ל כפר סבא הוא בידינו, יש כאן, סביב השולחן הזה, אנשים מאוד עתידה ש

מוכשרים, אם נדע לעבוד נכון נוכל להוביל את כפר סבא למקום שכולנו 

נתגאה בו. בהצלחה לכולנו, לחברי מועצת העיר, לראש העירייה רפי סער 

 ובעיקר לתושבי כפר סבא. 
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רי מועצה נכנסים, חברי מועצה יוצאים, אני רוצה להגיד לכם, לכולכם, לחב לירית שפיר שמש:

קהל יקר, כולל אמא שלי שיושבת בקהל, האיש שלי, שגם הוא יושב בקהל 

עם אבא שלו, לכולכם, אני רוצה להגיד לכם שבשבילי, המעמד הזה היום, 

יש לו חשיבות מאוד מיוחדת עבורי, כי אני פעילה שנים בתחום הזה של 

מוגבלויות, מאחר ואני עצמי כבדת  קידום מודעות ונגישות לאנשים עם

שנים.  6-שמיעה, כבדת ראייה וחברה בוועדת נגישות עירונית כבר יותר מ

אז אתם יכולים להבין את ההתרגשות הזו ואני רוצה להגיד כמה מילים על 

החזון, שהחזון שלי, שלמענו אפעל כחברת מועצה, הוא למען עיר שבה 

תהיה הטבע האמתי של העיר קבלת האחר והשונה, מכל סיבה שהיא, 

הזאת, טבע פתוח ומכיל, וזה יהיה הן בקרב הציבור הרחב והן אצל נתוני 

השירותים למיניהם ואצל קובעי המדיניות כאן בעיר. אני, תקוותי הגדולה 

ביום היפה, החגיגי הזה, שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, אנחנו נעשה את המיטב 

ל תחומי החיים, תוך מיצוי של מלוא ואת המרב למען השוויון לכולנו, בכ

 היכולות ומלוא הזכויות לכולם. המון תודה.  

 נחס כהנא. יבבקשה, פ :איתי צחר

בותית במסגרות שנות, הן אני הגעתי למועצה אחרי שנים של פעילות התנד נחס כהנא:יפ

ופגשתי, לאורך כל הדרך  ,ועד הורים בכצנלסון, בבן גוריון, במועצה כיו"ר

נשים פשוט מדהימים. במסע הבחירות האחרון, ואני נכנסתי בעיר, א

לפוליטיקה לאחרונה, פגשתי באמת, אני חושב, אלפי אנשים, תושבים 

שמצפים לקבל שירות מאתנו ואנחנו צריכים לתת להם שירות טוב, כולנו 

ה צעירים, בסיעה 'באותו קו, באותה הכוונה. ואני, יצא לי להיות סובב בחבר

נרגיות באמת, בלי רגילות של לשפר את המצב, של לראות מדהימה, עם א

את הראייה האזורית, של לשפר את איכות החיים, את איכות הסביבה 

ודברים אחרים, ואני באמת מצפה בהתרגשות רבה, אני לא מהצעירים אבל 

, שבסופו של ם, מצפה בהתרגשות רבה לפעילות של חמש שניםמהחדשי

ותר טוב. והעיר, היא עיר נהדרת, אמרו את תהליך נביא את העיר למקום י

זה כבר לפני, שלא נשכח שאנחנו גרים בכפר סבא, אבל אנחנו רוצים להביא 
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לדבר יותר טוב ויותר משולב. ואני בטוח, ואני מאחל לכולם שתהיה לנו 

 פשוט עבודה פורייה ביחד. 

 מישהו נוסף?  :איתי צחר

 צלחה. חבר'ה, תודה רבה ושיהיה לנו בה :ראש העיר
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 ריכוז החלטות

 

  מינוי איתי צחר לתפקיד "מרכז ישיבות המועצה".  .4

 

את מינויו של איתי צחר לתפקיד "מרכז ישיבות מאשרים  :1מס'   החלטה

 המועצה".

 

 קביעת יום קבוע לישיבות מועצה.  .5

 

פה אחד כי יום רביעי הראשון בכל חודש, החל מאשרים  :2מס'   החלטה

 הוא המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה. ,19:00מהשעה 

 


