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ערב טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת המועצה.  ראש העיר:

מועצה שזו הפעם הראשונה שישיבת ה חושבאני 

אני אומר את זה בחיוך מתקיימת כאן בחדר ישיבות. 

מצד אחד, אבל מצד שני, אני חושב שהמעשה שנעשה 

לאורך כל החודשים האחרונים שישיבות המועצה היו 

ברחבי העיר, במקומות פתוחים, גדולים, משמעותיים, 

ת, שהציבור יכל להגיע, להתרשם, לחוות את הישיבו

וזה משודר בפייסבוק, אני חושב שזה מבורך. אז זאת 

ישיבה, מכיוון שסדר היום הוא יחסית מצומצם אז 

אנחנו קיימנו אותו כאן, אבל בחודש הבא הישיבות 

אני קצת  ימשיכו להיות במתכונת, שלום לבתיה בראף.

אתן סקירה על מה שנעשה כאן בתקופה האחרונה. אני 

ו של חבר המועצה, יובל קודם כל רוצה להשתתף בצער

לוי, שאמו נפטרה בערב ראש השנה. הייתי בלוויה. אז 

ייתן וינחמו משמיים  .אנחנו משתתפים בצערו הכבד מי 

החודש הזה הוא  ולא ידעו צער, הוא ומשפחתו היקרה.

חודש תשרי, שהוא מסמל יותר מכל תקופה אחרת, 

התחדשות. אני רוצה לאחל בפתח דבריי לתושבי כפר 

גם ממני וגם מכל חברי, חברות וחברי המועצה,  סבא,

שנה טובה וחתימה טובה, ושתהיה לנו שנה פורייה 

בעשייה, ושנה בריאה, ושכל מי שרואה אותנו גם 

מחדוות העשייה ומהעיר הנפלאה  הבשידור הישיר ייהנ

בעיצומה של עשייה מבורכת, שלנו. אנחנו נמצאים 

רק מסביר  הנה, כבר אין מקום באולם הישיבות, זה

כמה שהמקום הזה היה צר מלהכיל את האנשים. 

 אים בעיצומה של עשייה גדולה מאוד.אנחנו נמצ
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סיימנו את פתיחת שנת  הלימודים בצורה טובה. אפילו 

אנחנו עושים  טובה מאוד. לא היה דבר כזה אף פעם.

ת, כבר עבודה נוספעבודה בשדרוגי תשתיות. התחלנו 

בהתאם לתוכנית עבודה של שדרוג מספר גינות 

ציבוריות והחלפת מתקני משחק בגינות ציבוריות 

שלאורך שנים רבות הוזנחו ואנחנו כרגע התחלנו 

. בקרוב אנחנו נצא לשדרג אותןבתוכנית רב שנתית 

למבצע  נוסף של שטיפה וניקיון רחובות בעיר. על מנת 

ועכשיו גם  לשפר את הנראות התחלנו במרכז העיר,

בשכונת יוספטל וקפלן, ולאט לאט זה אנחנו ממשיכים 

יתרחב לכל העיר בצורה מסודרת. עבודה נוספת שהיא 

משמעותית מאוד שמתבצעת זה עבודות ניקוז בשכונת 

קפלן, בפאתי שכונת קפלן. עבודות בהיקפים גדולים 

מאוד. העבודה תסתיים אני מעריך תוך חודש וחצי, 

שההצפות שהיו בשכונת  ,ומאמין ,ואני מקווה מאוד

קפלן לאורך שנים יסתיימו לאחר העבודה הזאת. לפני 

ולנוע טקס פרסי אופיר, פסטיבל הקימים היה פה  10-כ

כל עולם הקולנוע של גאווה לעיר שלנו.  הישראלי.

מדינת ישראל הגיע לכפר סבא, חווה את החוויה של 

אירוע קריית ספיר הגדולה, עם כל ההיבטים שלה. היה 

מכובד מאוד. היה גם פסטיבל קולנוע שהיה שם 

בסביבה. הגיעו לפה מאות אנשים ונהנו מהחוויה של 

 ,הפסטיבל. בנושא חינוך, אני שמח לבשר, וכבר בישרנו

ת שהגענו להסכמה עם כל הגורמים בנושא שעת אכיל

בשעה אחת ורבע. לאחר משא ומתן שאני הצהריים, 

ם למפקחת משרד כינסתי אצלי בין הנהגת ההורי
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 ,החינוך להסתדרות הגננות, ישבו פה עד שיצא עשן לבן

והגענו לנוסחה טובה שכולם מסכימים הלאה, ופתרנו 

וזה יותר לא יעלה  ,את הנושא הזה פעם אחת ולתמיד

, וזה חשוב מאוד על סדר היום, זה ירד מסדר היום

שיותר השיח הזה לא יתקיים בעיר. אני רוצה להודות 

, שפרשה שיינין, יושבת ראש ועד גני הילדיםגם לשרון 

מתפקידה, ואני מאחל לה בהצלחה ואני אומר לה 

תודה רבה על כל מה שהיא עשתה. והיא עשתה. מגיע 

ה האחרונה שהייתה לה. היא ליוותה את המערכת בשנ

שנה לא פשוטה, וגם ההתנהלות בנינו הייתה התנהלות 

 מכובדת, אחראית, משתפת, ערכית ואמיתית,

והתוצאה היא בסופו של דבר נכונה לכל העיר, ואני 

רוצה להגיד לך תודה רבה. גם נושא הסעות 

התלמידים, מצאנו את הפתרון ותגברנו, יחד עם עילאי 

שהשקיע פה. אני רוצה להגיד לעילאי תודה רבה, 

השקיע לכאן הרבה מאוד שעות בנושא של ההסעות 

שכבר, עוד מצאנו את הנוסחה, ואני חושב  בתי הספר.ל

לפני החג כבר הרגשנו הקלה משמעותית. וגם עכשיו, 

אני לא שומע על יותר מידי בעיות משמעותיות. לקחנו 

ה באחריות על עצמנו אחריות, אבל בסופו של יום ז

ואנחנו  ,אבל קודם כל הילדים שלנו משרד התחבורה.

מצאנו את הפתרון בתקופת המעבר עד שהנושא 

החודש, חודש אוקטובר, ה. יסתיים מול משרד התחבור

הוא חודש העלאת המודעות לסרטן השד, הוא הסרטן 

השכיח ביותר בקרב הנשים. במסגרת הפעילות 

העירונית להעלאת המודעות לנושא חשוב זה, הערנו 
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מיזם משותף עם את בניין העירייה בוורוד במסגרת 

עמותת "אחת מתשע". בנוסף, יצאנו במיזם ייחודי 

בעצמי", המתקיים בעיר  דאוג"נבדקת בוחרת ל

באמצעות המחלקה לקידום הבריאות והחוסן העירוני, 

, למתמודדות השדותמועצת האנשים העירוני וקהילת 

ומחלימות מסרטן השד, ושירותי בריאות כללית, 

כבר הוכח  ,בנושא חשוב מאודלאומית ומכבי. מדובר 

גילוי מוקדם מציל חיים. במסגרת המיזם העירוני  כי 

שד  גיוכלו נשות העיר להיבדק על ידי כירור החדש

בקופות החולים באמצעות תורים מיוחדים, והכל 

במטרה להניע נשים, בניהן נשים צעירות, להיבדק. אז 

אני רוצה לברך את מועצת הנשים, את טלי ואת עדי על 

השדות שעושה  הפעילות המבורכת, וכמובן את קהילת

ע מתכבד לפתוח עבודה מרגשת כל פעם מחדש. אני כרג

 את ישיבת המועצה ולעבור לסדר היום. 

 

 הצעות לסדר:  .1

 

ועדת אד הוק לעדכון או תיקוף מדיניות הקצאת  א. 

שטחים ציבוריים בעיר מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתחדשת". 

 

 ערב טוב לכולם.הנושא הראשון שעל סדר היום,  איתי צחר:

זה הצעה לסדר מטעם הנושא הראשון שעל סדר היום 

לעדכון  אד הוקבנושא ועדת  "כפר סבא בראש"סיעת 

 או תיקוף מדיניות הקצאת שטחים ציבוריים בעיר. 
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בכל מספר חודשים אנחנו נדרשים במועצת העיר לאשר  תהילה מימון:רו"ח 

ריך הקצאה של ם נוספים או להאהקצאה של שטחי

שטחים. בשנים הקרובות אנחנו נדרשים, ונדרש, 

בעקבות גידול  יבורייםליותר ויותר שטחים צ

שמענו שבוע שעבר על  שוקדים.באוכלוסייה. כרגע 

, או 10,000נושא ההתחדשות העירונית שתביא לפה 

אנשים, רק למרכז העיר, ואנחנו מבינים  20,000

ף, אנחנו מועצה בנוסשהשטחים הולכים ומתדלדלים. 

חדשה, אני חושבת שזה הזמן לקבוע מדיניות חדשה, 

שבמדיניות יהיה גם את הצרכים שלהם אנחנו מקצים 

את השטחים, גם סביבת השטח המוקצה והתאמה שלו 

לסביבה. גם בנושא עירוב שימושים, אין לנו שטחים, 

אין לנו יותר מידי שטחים בשביל לאפשר בנייה נמוכה 

מוקצים, וגם לגבי תקופת  יםבמוסדות, בשטח

ההקצאה. בנוסף, ההצעה באה לבחון את השטחים 

שכבר קיימים ומוקצים היום, ולהנחות לגבי המשך 

ההקצאות. כמובן שאין שום כוונה לפגוע בשטחים 

גם אם זה לעוד חמש שנים קדימה, . שמוקצים היום

אף אחד לא יוציא את העמותות שנמצאות שם, אבל 

שהם יבקשו הארכה, אנחנו צריכים עוד חמש שנים, כ

לדעת לאן פנינו מועדות, ולכן אני אקריא את הצעת 

ההחלטה. "מועצת העיר תמנה ועדת אד הוק על מנת 

לעדכן או לתקף את מדיניות הקצאת השטחים על מנת 

לקבוע תוכנית פעולה בנוגע לשטחים המוקצים כיום. 

כהמלצות לה יוגשו המדיניות ותוכנית הפעומסמך 

 אושרו במועצת העיר". וי
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 כן, תשובת המנכ"ל, כן.  ראש העיר:

באופן עקרוני כל הנוהל, נוהל הקצאת קרקעות ללא  איתי צחר:

נגזר מתוך חוזרי  תמורה או בתמורה סמלית, קובע, או 

מנכ"ל שעוסקים בנושא, ובעצם מגדירים את דרך 

גם לקביעת נוהל ההקצאה, וגם לפני כן, את  ,הפעולה

גרמה והתבחינים, שבעצם למעשה אני קביעת הפרו

זה צריך מעריך שזו הכוונה, כאשר על פי חוזר מנכ"ל 

בוועדת ההקצאות ולאחר מכן במועצת העיר. כך  ...

חוזר מנכ"ל מגדיר את הפרוצדורה לנושא זה. קיים 

והדרג כיום מסמך מדיניות שאושר לפני הרבה שנים, 

המקצועי בעצם ישקוד על הבאת, על פי חוזר מנכ"ל, 

לפי הפרוצדורה המצוינת בחוזר מנכ"ל, ישקוד על 

הטיוטה הזאת תונח  העיר.הכנת טיוטה לדיון במועצת 

, כשראוי 2020על שולחן המועצה ברבעון השני של שנת 

 מובאת כידוע כל אלה לציין שעד לעדכון מסמכים

ר שבעצם, לתקופת הקצאה לאישור מועצת העי

דיון הביניים לצורך העניין, יכול להתקיים ככל שנדרש 

פר נושא, והעבודה המקצועית, כפי שמוגדר בחוזר, 

אנחנו סוברים שצריכה להתנהל כך, וגם לוחות 

הזמנים צריכים להיות כאן במענה. לאור זאת, מוצע 

 להסיר את ההצעה כפי שהוגשה מסדר היום. 

י רק רוצה הבהרה מה הוועדה הזאת תקבע. מה אנ תהילה מימון:רו"ח 

 בעצם, 

ועדת ההקצאות צריכה לקבוע, להכין שני מסמכים,  איתי צחר:

 אחד זה פרוגרמה והשנייה, המסמך השני זה תבחינים. 

 זה המסמכים הוותיקים.  ראש העיר:
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מענה לשאלתך, ב ו שגם קיבלת אותםויש מסמכים כאל איתי צחר:

ו  אז במייל, את המסמכים הקודמים והישנים, אנחנ

בעצם צריכים לעדכן אותם באמת כמו שצוין פה בצעה 

לסדר, והחוזר מגדיר איך תהליך העבודה צריך 

. ללא צורך ולהיעשות וככה אנחנו רוצים להיעשות

בוועדה מכינה שאחר כך תחזיר לוועדת ההקצאות ואז 

נג זה בעצם איזשהו סוג של פינג פו למועצה שוב פעם,

שלהבנתנו מיותר בזמן זה. הדיון הציבורי של קובעי 

המדיניות, חברי המועצה, יתקיים לאחר שתהיה 

 טיוטה מקצועית ראשונית שתונח על שולחנכם. 

.  תהילה מימון:רו"ח   אוקי

סדר היום. האם לאור זה מוצע להסיר את ההצעה מ איתי צחר:

 אפשר פה אחד? 

 פה אחד. תודה רבה.   ראש העיר:

 

 

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום  :123 מס' חלטהה

בנושא ועדת אד הוק  של סיעת "כפר סבא מתחדשת"

לעדכון או תיקוף מדיניות הקצאת שטחים ציבורים 

 .ביער

 

 

פתרון מידי לתלמידים בבתי הספר היסודיים לשעות  ב. 

 אחרי הלימודים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
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הצעה שנייה, גם מטעם סיעת "כפר סבא בראש" בנושא  איתי צחר:

פתרון מידי בנושא פתרון מידי לתלמידים בבתי הספר 

 היסודיים בשעות אחרי הלימודים. בבקשה. 

ואיתה חזרה  טובהבשעה שנת הלימודים נפתחה  תהילה מימון:רו"ח 

דרישת ההורים, דרישה מוצדקת מאוד, למצוא 

היום יש פערים בין  פתרונות לאחרי שעות הלימודים.

בתי הספר, ואחרי ההקדמה הזאת אני אשמח שטל, 

 .בנושא כמה מיליםהדיון הציבורי, תגיד  שהעלתה את

קצת מתרגשת. נעים מאוד, אני  ...שלום לכולם, אני  טל)קהל(:

טל, אני גרה עשר שנים בכפר סבא, עברתי לכאן מהוד 

ואופיר, , בן עשר, שיר, בן שבע השרון. אני אמא לעומר

ניגש ככה ישר לעניין. החלטתי השנה לא  ן שנתיים.ב

לרשום את שיר שהיא בכיתה ב', לצהרון, מתוך כוונה 

שהיא תחזור הביתה עם אח שלה כל יום. זה עובד לנו 

מצוין, חוץ מיומיים בשבוע שבהם יש פער בשעה בין 

יימת לזמן שעומר מסיים. ביקשנו הזמן ששיר מס

הספר, תקרא ספר, תכין  ששיר פשוט תחכה בבית

שיעורים, תעסיק את עצמה עם חברות שהן באותו 

המצב וקיבלנו תשובה שזה לא מתאפשר כי אסור לפי 

חוזר מנכ"ל, שילדים יישארו לבד. ניסינו לבקש מתנדב 

כמו שהיה בשנה שעברה, או אפילו שאנחנו נביא 

מישהי בתשלום, גם כאן נתקלנו בסירוב. בדיקה מאוד 

 20תה שרק בבית הספר שלנו יש לפחות מהירה הרא

הורים שהיו שמחים לפתרון, וביתר רחבי כפר סבא 

הרצנו, גם בהנהגת הורים וגם בפייסבוק ראינו שיש 

עוד המון ילדים ברחבי כפר סבא שהיו שמחים שיהיה 
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וגיליתי פתרון כזה.  ניסיתי לחפש כל מיני פתרונות, 

ועדונית שבערים שכנות יש פתרון כזה. ברעננה יש מ

אחים שמאפשרים להישאר עד שתיים וחצי. בצור 

יהודה יש הסכם יצחק פרויקט "אח ממתין". גם באבן 

איזשהו סכום חלקי , בעצם יש שם -עם הצהרון, חלק מ

לצהרון והילדים ממתינים. אפילו בקריית מוצקין 

גילינו שיש איזשהו פתרון. עוד בעיה בעצם היא לא רק 

הגדול, יש ילדים שרוצים למי שרוצה להמתין לאח 

להירשם לחוגים בבתי הספר, חוגים שמופעלים על ידי 

העירייה בבתי הספר, אם החוג מתחיל חצי שעה או 

שעה אחרי סוף הלימודים אז הילד לא יכול להמתין 

והבנו שבעצם הורים מוותרים ולא  ,בבית הספר

רושמים את הילדים לחוגים. חשוב לי לציין, אנחנו לא 

שהוא חינמי, אנחנו מוכנים לשלם, פתרון מבקשים 

אבל אנחנו כן רוצים לחסוך בעלויות ולא לשלם עבור 

צהרון מלא. כן, אני מבינה שזה אולי לא רווחי מידי 

לעירייה, אבל זה שירות לתושבים. היום זה הבת שלי, 

שנה הבאה זה ילדים אחרים, ובעצם תמיד יש צורך. 

שהעליתי את זה תמיד יהיה צורך בזה. רק לציין שכ

במאמות של כפר סבא קיבלתי המון המון המון תגובות 

היו שהן באותו המצב והן מחפשות פתרון.  תמאימהו

 חלק פחות.חלק אפשר ליישם יותר,  גם הצעות יפות.

, של תיכוניסטים התנדבותאבל למשל פרויקט עם 

להוסיף למערכת החוגים, החוגים שמופעלים על ידי 

וג הכנסת שיעורי בית או משהו העירייה, להוסיף ח

כזה. גם האפשרויות שאנחנו בעצמנו הצענו, שזה 
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לחכות בספרייה, להביא מישהו בתשלום, מורה 

עם התלמידים,  שיחכומשלבת, סייעת או פנסיונרית 

וגם לשלב את זה בצהרון או צהרונית אחים. מודה לכם 

 על ההקשבה, תודה. 

 רק אשלים בכמה מילים את הדברים.  אני תהילה מימון:רו"ח 

 רק סליחה, מה השם? לא שמעתי.  ראש העיר:

 טל.  טל)קהל(:

 טל. תודה, טל.  ראש העיר:

אז ציינתי את זה גם בהצעה וחשוב לי להגיד, אני  תהילה מימון:רו"ח 

 יודעת שעובדים על פתרון קבע, אני מבינה, אבל פתרון

ו בחודשיים הראשונים הופך להיות שלא ניתן בחודש א

לא רלוונטי לתלמידים ולהורים שלהם, ולכן הבקשה 

חזרה והועלתה. כמו שטל ציינה פה, באמת, גם אלי פנו 

הרבה מאוד הורים אחרי ההצעה, גם ההצעה שפורסמה 

בעבר וגם עכשיו, והזמן הוא קריטי, ולכן אני אקריא 

תרון תגבש פאת הצעת ההחלטה. "עיריית כפר סבא 

שיאפשר לתלמידים בכל בתי הספר היסודיים בעיר 

להישאר במסגרות בית הספר עד שעתיים אחרי שעות 

הלימודים. ככל שלפתרון יש עלות, יגבה מההורים 

תשלום עבור השירות המוצע, והפתרון יופעל מיד 

 בתום חגי תשרי". תודה. 

 אני יכולה בבקשה שני משפטים בבקשה?  מן:סיגל קוצ'

 , יושבת ראש הנהגת הורים. קוצ'מן. סיגל קוצ'מןכן,  העיר:ראש 

, הנהגת ההורים העירונית העלתה את הנושא הזה :מןקוצ'סיגל 

. הנהגת ההורים העירונית העלתה מתנצלת על הקול

את הנושא הזה כבר לפני כמה שנים. אני מתנצלת. 
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הנהגת ההורים העירונית העלתה את הנושא כבר 

איתו, אנחנו דנים על הנושא בעבר. אנחנו דנים 

חברה הבאמצעות ועדת צהרונים של ההנהגה עם 

האגף החדש. אני מאוד עם ממוני לתרבות ופנאי וגם 

מבקשת לאפשר להנהגת ההורים, במסגרת ועדת 

צהרונים, להמשיך לדון על הנושא ולקדם אותו. יש 

פתרונות, יש רעיונות, אנחנו יודעים שיש צורך. בעבר 

להמשיך יון, אני מאוד מבקשת לתת לנו כבר היה ניס

 , לקדם את

 התשובה של המנכ"ל תחבר לכם את הכל.  ראש העיר:

טוב, אז קודם כל אנחנו באמת, גם אמרנו את זה  איתי צחר:

בהצעה שעלתה כמדומני, לפני שלושה, ארבעה חודשים 

בנושא, אכן הצעה שאנחנו יודעים שיש לה צורך, שיש 

גם חסרונות שעולים, גם מהשטח וגם יש לה  ,לה ביקוש

מאיתנו, מהשטח המקצועי, אבל אנחנו בכל מקרה 

קיימה בנושא הזה גם מספר שוקדים על זה. עדי 

פגישות, לצערי הרב, עדי לוי סקופ, חברת המועצה. 

לצערי הרב בתקופה האחרונה אנחנו ללא מנכ"ל 

לתאגיד העירוני וללא סמנכ"ל לתאגיד העירוני ולא 

ף תרבות למעשה, שהם אמונים על הנושא. זה מנהל אג

גרר איזשהו עיכוב מסוים. אנחנו צפויים בתוך מספר 

שבועות לצאת עם עדכון והרשמה לאחר שנשלים את 

כל ההכנות המקצועיות לרבות הנושאים התקציבים 

שיש להם משמעות, פגיעה אפשרית בצהרונים 

הקיימים עקב זליגה כזו או אחרת שמן הסתם, או 

בכל מקרה, אנחנו צפויים ו שתקרה,י, תקרה, סביר אול
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אין לנו יכולת ריאלית ארבעה שבועות. לעדכן בתוך כ

להפעיל את זה בתום, מיד בתום חגי תשרי, אבל כן 

בסדר הזמן שציינתי. הכוונה היא כבר לצאת במודל 

של, לקראת מודל הרשמה או משהו שהוא ככה מסתמן 

צורך שמובן לנו, היום. אז זה בהחלט  בנקודת הזמן

מן ציינה, היה ניסיון צ'מוכר לנו, וכמו שגם סיגל קו

 בעבר שלא צלח, לפני שנתיים או שלוש להערכתי. 

 . 2013-מ :מןקוצ'סיגל 

,  איתי צחר:  2016, 2015-מדבורה עומר, מאני מכיר אחד אחרי

 בערך. 

 היה גם אחד משנה שעברה.  :מהקהל

 קי, זה אני לא מכיר. או איתי צחר:

 משנה שעברה יש.  :מהקהל

 אוקי. בכל מקרה, זו התשובה, ולאור התשובה הזאת,  איתי צחר:

זה נבחן בצורה רצינית מאוד, בנפש חפצה, מתוך רצון  ראש העיר:

אמיתי לעשות את זה. ותודה לטל, ותודה גם לתהילה 

ותודה לצוות. צריך לבחון את הנושא כמו כל דבר, 

 . כובד ראש, עם כל המשמעויותב

לאור התשובה שניתנה ולוחות הזמנים שצוינו, מוצע  איתי צחר:

להסיר את ההצעה מסדר היום. האם אפשר להסיר 

 אותה פה אחד? 

 מורידה.ההורים מברכים ואני  תהילה מימון:

 תודה רבה.  איתי צחר:

 תודה רבה. תודה רבה להורים.  ראש העיר:
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מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום  :124 מס' החלטה

של סיעת "כפר סבא מתחדשת" בנושא פתרון מידי 

לתלמידים בבתי הספר היסודיים לשעות אחרי 

 הלימודים.

 

הצטרפות גני "ילדות בכפר" לתכנית "מחוסגן"  ג. 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

 

טוב, לגבי ההצעה הבאה לסדר היום של סיעת "כפר  איתי צחר:

גני "ילדות בכפר" קסבא מת דמת" בנושא הצטרפות 

 לתוכנית "מחוסגן".  

אני אציג בקצרה, ואז יש לנו גם תושבת שביקשה לדבר  הדר לביא:

ולהציג מהניסיון שלה. אני אציג למי שלא מכיר את 

סבא, הנושא. קודם כל, מבחינת חיסונים, בארץ, בכפר 

  מחוסנים בחצבת. 97%יש לנו 

 כמה אחוזים?  ראש העיר:

יש לנו  .2018-ב, -שנחשב המחוסנים נגד חצבת,  97% הדר לביא:

, חצבת נחשב 2018מחוסנים לחצבת. מנתוני  97%

אוכלוסייה שמתנגדת  החיסון הבעייתי מבחינת תפיסת

לחיסונים, כך שהצפי שיש לנו קצת יותר מחוסנים, 

יה בכפר ימחיסונים כלליים באוכלוס 100%שזה כמעט 

כך שמבחינת  הארצית,סבא, זה לא הסטטיסטיקה 

הקהל סביר להניח שהוא מכיר ומבין את החשיבות של 

זה. מי שלא מכיר, חוק חינוך חובה לא מאפשר הגבלה 

גני מסיבה כלשהי לכניסה למערכות חינוך. כל ומר, 

הכניסה  , בתי ספר, אי אפשר להגביל את6עד  3עירייה, 
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אליהם, ולכן בעצם ברמה הארצית, זה אחת הסיבות 

שלא מחייבים חיסונים. במדינות אחרות מחייבים 

חיסונים כחלק מהכניסה למערכת הציבורית, מתוך 

תפיסה שאני לא ארחיב עכשיו, אבל אני חושבת שהיא 

די מוכרת ומובנת. לנו בכפר סבא יש הזדמנות 

ייה מפעילה, שהם ייחודית. יש לנו בעצם גנים שהעיר

שמפעילה החברה לתרבות ופנאי, גני  פרטייםגנים 

"ילדות בכפר", ויש לנו גם התחלה של סטרטאפ של רף 

שני הגופים האלה . "רף טף"לגנים פרטיים שנקרא 

יכולים להיות הזדמנות שלנו כקהילה, כחברי מועצת 

עיר, להיות תקדימיים ברמה, להערכתי ארצית, לא 

מעמיקה, אבל לא מצאתי עוד בנצ'מרק עשיתי בדיקה 

שהוא ברמה הארצית, ולשים את הפעילות שלנו ואת 

האמירות שלנו מאחורי מה שאנחנו מאמינים, בעצם 

שאנחנו מציעים פה בכלליות, בריאות הציבור. מה 

ואני אאפשר, אני אשמח שרותם תציג את החוויה 

האישית שלה מהנושא, זה להחיל ברמה כלשהי, אני 

א נכנס פה לטכניות, יהיה לי מאוד חבל אם ממש ל

פיל את הסוגיה הזאת מסיבה אנחנו כמועצת עיר נ

אני מאוד הייתי שמחה שאנחנו נצא פה עם טכנית, 

אמירה. אין לי בעיה שנדון על העומק שלה, כן? אבל 

, אנחנו מחויבים לרעיון, שאנחנו רוצים להחיל את זהש

ית של להבין ואחר כך נלך ונעשה את העבודה המקצוע

איך לעשות את זה. אבל אני חושבת שחשוב גם ברמת 

האמירה, ההצהרה והמדיניות שאנחנו נקדם את 
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הנושא הזה ככל יכולתנו. פה אני אעביר את המקל 

 רותם שתשמח לשתף אותנו. ל

טוב, שלום, קוראים לי רותם ואני אמא של שחר ושל  רותם )קהל(:

ניר. שחר, בן שנ ה וחודש, מתחנך אושרי, ואני אשתו 

"ילדות בכפר" מתחילת ספטמבר. אני רוצה לגזול -ב

כמה דקות מזמנכם ולספר לכם את הסיפור שלנו, 

המעטפת "ילדות בכפר" תהיה תחת -ומדוע חשוב לי ש

, לפני שנה ושלושה חודשים, 2018י של "מחוסגן". ביול

כשאני בחודש שמיני, ניר בעלי, אובחן עם לוקמיה. 

לקבלת כימותרפיה, למשך  בבלינסוןהוא אושפז מיד 

חודשים ארוכים, עם הפסקות קצרות בבית. באוגוסט, 

נולד, לתוך המצב המורכב הזה. הטיפולים לא  שחר 

ניר  2018לאוקטובר  30-הספיקו למגר את הסרטן, וב

עבר השתלת מח עצם. ההשתלה עברה בהצלחה, וניר 

ושלנו החלים מסרטן מאז, אבל ההתמודדות שלו 

ה, לא הסתיימה. לוקמיה, הלא היא סרטן בדם, כמשפח

הביאה לכך שהתאים במערכת החיסון של ניר היו 

שלמעשה לא הייתה לו מערכת חיסון.  ךסרטניים, כל

השתלת מח עצם, משמעותה השתלה של מערכת חיסון 

יכרון חיסוני. ניר עובר כעט את זחדשה לחלוטין, ללא 

חלב פעם שנייה בחייו. חיסונים של צהבת, טיפת 

שעלת, מחומשת, הכל מהכל. כעת, הוא מוגדר עם 

מערכת חיסונית מדוכאת. השנה האחרונה הייתה קשה 

מאוד מכל הבחינות שאתם יכולים לתאר לעצמכם, 

אבל אני רוצה להתייחס לחיים עצמם. חיים של 

משפחה צעירה, עם שני ילדים קטנים בגנים, כל וירוס 
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הילדים חטף, הביא את ניר לאשפוז של  קל שאחד

שבוע. פעם דלקת ריאות, פעם היה מצב מסוכן עקב 

הקאות מרובות. לאורך כל השנה הזאת הייתי בבית 

עם שחר, חשבנו שנכון להימנע מכניסה למסגרת, 

ועשיתי כל שביכולתי למנוע ממנו לחלות. אם החרדה 

של  הכללית לא הספיקה, במקביל הייתה התפרצות

חצבת בארץ ובעולם. מחלה כל כך מדבקת, ועבור שחר 

התינוק וניר עם הדיכוי החיסוי, עלולה להיות 

פרופסור בכיר שהתייעצנו איתו סביב הסרטן, קטלנית. 

אמר לנו, באיזשהו ניסיון להיות אופטימי, "היום כבר 

לא מתים מלוקמיה, אבל עם לוקמיה מתים ממחלות". 

הייתי בפעילויות חינמיות א לא ביקרתי בג'ימבורי, ל

בקניונים סגורים, נשמרתי ככל שיכולתי לדאוג 

שמשפחתנו תהיה בריאה ושלא נחשף למחלות בכלל 

ולמחלות קשות בפרט. ספטמבר התקרב, ידעתי ששחר 

צריך להיכנס לגן, והיינו בדילמה קשה מאוד. הסתכלנו 

" עלתה על כולם בכל 60"ילדות בכפר -על המון גנים ו

מזין,  ם. צוות מקצועי, פיקוח, הדרכה, אוכלהמוני

רק מה? סטטוס בטיחותי ומרווח. קרוב לבית, מבנה 

דוע. האם לשלוח את בננו לגן שאנחנו כל חיסונים לא י

כך רוצים, שאין אף גן שמתקרב לקרסוליים שלו, אבל 

להגריל כמו בלוטו את מצב הבריאות שלנו? האם 

מדוע אנחנו אנחנו יכולים להרשות זאת לעצמנו? 

צריכים לשלוח את בננו לגן שעלול לסכן אותו ולחשוף 

אותו למחלות קשות שניתנות למניעה על ידי חיסון? 

במנה אחת נגד חצבת, ניר אינו יכול שחר חוסן 
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להתחסן. האם לאבא אין זכות להיכנס עם בנו לגן? מה 

, שזה מנה אחת, לא 90%-עם החיסון שמגן רק ב

יחלה בקבוצת התינוקות אליו יספיק? במידה ומישהו 

שייך שחר. מה עם החובה לשמור על בריאות ילדינו? 

מה עם הזכות לשלוח את ילדינו לגן מוגן ובטוח? האם 

הזכויות של מפיצי המחלות, מתנגדי החיסונים, 

לפרטיות ולבחירה חופשית נמצאות למעלה בסדר 

העדיפויות מאשר הזכות של בעלי לחיות? זה הזווית 

 שלי על הקונספט של "מחוסגן". האישית 

 רותם, תודה רבה.  ראש העיר:

אוקי, מענה. נאמר כך, קודם כל מדובר בנושא חשוב  איתי צחר:

מאוד שהוא על סדר היום הציבורי במדינת ישראל וגם 

מן הסתם פה בעיר, ואנו מברכים על העלאתו לסדר 

לאחר הגשת ההצעה לסדר ככה התעמקנו  היום. גם

. כמו קצת בנושא של העמותה ולבדוק את הפרטים

שציינת, הדר, באמת הנושא הוא לא הפרטים והטכני, 

 .ות זה באמת מה שאמרתי קודםאלא המהות, ובמה

אבל יש פה הרבה משמעויות שקשורות לטכני, כי 

ההצעה היא בעצם להתקשר עם עמותה ספציפית, לא 

ם ככל שלמדנו עד כה, וגם שצריך לבדוק שכל יחידה ג

 באמתההליך הזה מתבצע בצורה הנכונה והנאותה, גם 

הבדיקה של מי העמותה, מה הזהות שלה, מה הסוגיות 

המשפטית, כי כיום המצב הסטטוטורי, כמו שגם את 

ציינת, לא מאפשר כפייה של חיסונים אלא כמו 

"רף -שהצעתם, רק בגנים שלנו ובאמת בהקשר של ה

טף". יש כאן עוד סוגיה של דברים שאנחנו רוצים 
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"רף טף", כי יש פה גם רווח וגם -הקשר של הלבחון ב

זאת אומרת, מה קורה אם עכשיו גנים שכבר  הפסד.

מהרבה בחינות אבל לא קיבלו "רף טף" ומפוקחים 

רוצים להתחייב לנושא הזה, או לא מסוגלים להתחייב 

? ילדים שלא מחוסניםלנושא הזה כי רשומים שם כבר 

א שכרנו והאם לא יצ ,"רף טף" כרגע-מה יקרה על ה

ועוד שאלות ושאלות רבות  הפסדנו במקרים האלו?ב

פות, גם עם גורמי שמיפינו את חלקן, ואנחנו נמשיך למ

, יש בחור -מקצוע שעוסקים בתחום. אנחנו פונים ל

י העמותה והוא מרמת השרון, ששהוא מראבשם איתי 

מנסים לתאם איתו פגישה בהקדם האפשרי, אנחנו 

ליצור איתו קשר ולתאם איתו פגישה, איתו או עם 

מישהו אחר מהעמותה, לבחון את כל המשמעויות 

ולעדכן על כך בהקדם האפשרי. גם כאן, מתוך כוונה 

שהוא נושא חשוב  ,בהחלט לקדם את הנושא הזה

לאשר את  ,שהוגשהלאשר את ההצעה כפי  ,מאוד, כרגע

דבר כזה או או להתנות  ,קשרות עם אותה עמותהההת

רם כל הנתונים והעבודות בט אחר, אנחנו סבורים שזה,

 ,נכון לשנייה זוזה, מונחים לפנינו קשה לקבל את 

בצורה מושכלת, ועל כן מוצע להסיר את ההצעה מסדר 

 היום ולקדם את זה כפי שפירטתי. 

באמת, לצעדים הבאים שלנו, א', אם אין  האני מציע הדר לביא:

אפשרות לברר את הסוגיות המשפטיות עד לעת הוועדה 

 עו. אין לנו בעיה, אז תודי

ל איתי צחר:  ? -עד 
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אנחנו מעלים הצעות כי אנחנו רוצים שהם באמת  הדר לביא:

יתקדמו מן הסתם, אם יש פה סוגיה שהיא טכנית, 

 והיא מהותית אגב, 

מהותית, לא טכנית. אולי אין להם ניהול תקין, הרבה.  איתי צחר:

 אולי אין להם פיקוח. 

אני מסכימה. אף אחד לא מצפה, וגם מהציבור,  הדר לביא:

שאנחנו נאשר משהו שהוא לא תקין, כמובן, אבל אם 

יש ספק ואין ודאות, ואנחנו ראשונים, אז זה ברור, אז 

תגידו ואנחנו נדחה את ההצעה לסדר בחודש, בשמחה. 

אם זה אפשרי, אין לי בעיה לשנות את ההצעה ולהגיד 

"אנחנו רוצים לקדם מדיניות חיסונים במידת האפשר, 

עם ההסגות", ונצא מפה עם אמירה שהיא ברורה 

 לציבור. 

 יה צריך לבדוק לפני שהגישו את ההצעה. זה ה ממה שיינפיין:

 מה אתה אומר, ממה?  הדר לביא:

צריך לבדוק את זה לפני שהגשתם אותה. לבדוק היה  ממה שיינפיין:

 את העמותה, לראות מי היא, מה היא. 

.  הדר לביא:   ...אנחנו בדקנו

 גנים. 20זאת עמותה שנמצאת פה בעיר במעל  אמיר סילבר:

עומדים לפני רגע אמרת שאת לא יודעת אם הם  ממה שיינפיין:

  בקריטריונים או לא, אז,

גנים פרטיים  25-אני רוצה רגע לומר. העמותה פועלת ב ד"ר אסנת ספורטה:

לגמרי, ההצעה שלכם הייתה להחיל אותה על הגנים 

העירוניים, גם של "ילדות בכפר" וגם אלו בפועלים 

במסגרת "רף טף", וזה קצת אחר. הגנים הפרטיים 
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מצו לגמרי, שאין להם קשר איתנו, הם אלו שבעצם אי

וולונטרי  . תאותם בצורה 

אני אגיד לכם את זה בצורה יותר חריפה. ככל שאנחנו  ביא:הדר ל

בדקנו, ממה, אין שום בעיה. אבל, יש פה אמירה ברורה 

של המנכ"ל שרוצים לעשות עוד בדיקות ואני מכבדת 

את זה לגמרי. אז אני אומרת שני דברים, אין לי בעיה 

אם זה בסדר, כדי שנצא  ,להגמיש את נוסח ההצעה

משהו לשולחן העבודה  סתם נזרקעם אמירה ולא מפה 

ברור לי שעובדים על זה מאחורה.  .מבחינה ציבורית

, אני אשמח שבפעם הבאה, אם נדרשות עוד בדיקות,  ב'

תגידו ואנחנו נדחה את ההצעה עד שיסתיימו כל 

 הבדיקות. המטרה היא באמת לקדם את הנושא. 

הצעה לסדר, המענה ברמה הפרוצדורלית הגשתם  איתי צחר:

, לחלל האווירהמקצועי ניתן וגם הוא לא סתם נזרק 

ויש  הוא נאמר בצורה ברורה, עם לוחות זמנים. מאחר 

 פה צד ג', 

 מה לוחות הזמנים?  הדר לביא:

 מאחרמאחר ויש פה צד ג', כתבתי בהקדם האפשרי.  איתי צחר:

ויש פה צד ג' שאני לא יכול להתחייב בשמו על מועד 

 , כי עדיין לא תואמה כזו, לפגישה

.  :הדר לביא  אנחנו יכולים לעזור כמובן

בסדר. גם פליאה הציעה עזרה, היא מכירה גם באופן  איתי צחר:

אישי את אחד ממייסדי העמותה ויש לנו קשר, לא זאת 

תהיה הבעיה. יש פה הרבה מאוד סוגיות כמו שפורט, 

על כן מוצע כרגע בפני חברי הוועדה להסיר את ו

 ההצעה מסדר היום. 
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,  הדר לביא: אגב, אין לנו מולנו את התשובה שלכם פשוט, לכן

 אנחנו לא רואים אותה, אז, 

 מטבע הדברים.  איתי צחר:

לא, בישיבה עצמה אתם בדרך כלל מביאים את  הדר לביא:

 התשובות. 

שאילתות כן, בהצעות לסדר לא, לא בצורה מודפסת. ב איתי צחר:

 לא. 

אה, סליחה. האם יש אפשרות לשנות את הניסוח של  הדר לביא:

 ההצעה ולהגיש נוסח שהוא פחות מחייב? 

 תעשי מה שאת רוצה, מה.  :אורן כהן

 זו שאלה משפטית? זו שאלה ליושב ראש הזה,  הדר לביא:

 את יכולה להציע עוד פעם מה שאת רוצה.  :אורן כהן

 אני לא חושבת שמבחינה משפטית אפשרי,  :עדי לוי סקופעו"ד 

 זה לא בעיה משפטית, יש פה,  :אורן כהן

מול ההצעה הקודמת שלנו ונצביע עם אז נציע הצעה  הדר לביא:

שתיהן? אפשר להציע הצעה מול ההצעה הראשונה 

 ולהצביע על שתיהן? 

החלטה, לא הצעה חדשה. החלטה, לא הצעה חדשה,   :עו"ד בתיה בראף

הצעת החלטה. איתי הציע הצעה, את יכולה להציע 

 הצעה נגדית. 

אוקי, אז אני אציע הצעה שאנחנו מבקשים לקדם  הדר לביא:

מדיניות חיסונים במערכות החינוך העירוניות ככל 

, בהקדם האפשרי, בגני "ילדות בכפר" ובגנים שמותר

נו משגת. כמובן בתהליך מקצועי. דככל שיהפרטיים, 

, אז אנחנו מוקלטיםאין בעיה לנסח את זה, מי שרושם 
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אין בעיה לנסח את זה היטב, אבל אני חושבת שחשוב 

 שנצא מפה עם אמירה שמחזקת את המחויבות. 

 תודה רבה. הצעת המנכ"ל?  ראש העיר:

הצעת המנכ"ל היא להוריד את ההצעות מסדר היום  איתי צחר:

 ל לפי המתווה שהוצג כאן. מי בעד, ולפעו

 מי בעד הצעת המנכ"ל?  ראש העיר:

,  איתי צחר: לירית, עילאי, פליאה, ממה, אמיר, איתן, אסנת, דני

ראש העיר, אורן ועדי ומאיר. מי בעד ההצעה 

צורה אחרת? מצביע בעד החלופית? או מתנגד או כל 

הצעה חלופית. אמיר, צביקה, הדר, פנחס, יוסי, 

 וקרן.  תהילה

 תודה רבה. אנחנו גם נעדכן אתכם בהמשך. ראש העיר:

  

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  :125 מס' החלטה

היום של סיעת "כפר סבא מתחדשת" בנושא 

 .ני "ילדות בכפר" לתכנית "מחוסגן"הצטרפות ג

לפי  פורטושל העירייה יערוך את הבדיקות "נכמ

  .עיללהמתווה שהוצג 

, איתן, אסנת, דני, ראש העיר, קולמן אמירלירית, עילאי, פליאה, ממה,  -בעד

 .אורן, עדי ומאיר

 , צביקה, הדר, פנחס, יוסי, תהילה וקרן.סילבר אמיר -נגד

 

 חבר המועצה צביקה צרפתי יצא מהישיבה 

 מהקהלהערות  
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 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.  .2

 

הנושא הבא. מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.  איתי צחר:

היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה,  מתןמאשרים 

החינוך, מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף 

בהוראה מתקנת  ,באופן פרטי ,המעוניינת לעסוק

האישור יובהר בזאת כי לילדים בעלי קשיי למידה. 

בתוקף הינו למשך שנה בלבד. יובהר כי העובדת איננה 

רשאית לתת שירותים באופן פרטי, כאמור לעיל, 

ים המצויים תחת אחריותה במסגרת עבודתה לתלמיד

 בעירייה. האם אפשר לאשר זאת פה אחד? 

 תודה רבה.  ראש העיר:

 תודה.  איתי צחר:

 

היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, מאשרים פה אחד מתן  :612 מס' החלטה

מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף החינוך, אשר 

מתקנת מעוניינת לעסוק, באופן פרטי, בהוראה 

לילדים בעלי קשיי למידה. יובהר בזאת, כי האישור 

בתוקף היינו משך שנה בלבד. יובהר כי העובדת איננה 

רשאית לתת שירותים באופן פרטי כאמור לעיל 

לתלמידים המצויים תחת אחריותה במסגרת עבותה 

   בעירייה.

 

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.  .3
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ועדות העירייה. מוצע לאשר נושא הבא, עדכון הרכב  איתי צחר:

, מנהלת מרחב למידה פיומי או פיומיאת לימור 

כנציגה מקצועית בוועדה  ,בחטיבת ביניים שרת

לקידום ילדים בסיכוי. האם אפשר לאשר זאת פה 

 אחד? 

 כן.  דוברת:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 תודה.  איתי צחר:

 

 

מנהלת מרחב מאשרים פה אחד לאשר את לימור פיומי,  :712 מס' החלטה

למידה בחטיבת ביניים שרת, כנציגה מקצועית 

 בוועדה לקידום ילדים בסיכוי.

 

 אישור פתיחת חשבונות בנק. .4

 
 

נושא הבא, אישור פתיחת חשבונות בנק. דברי הסבר.  איתי צחר:

בבנק מבקשים לפתוח שני חשבונות בנק ייעודיים 

הדואר עבור, אחד, גביית קנסות חנייה, שתיים, גביית 

מאשרים , "...הצעת החלטה קנסות פיקוח עירוני. 

פתיחת שני חשבונות בנק ייעודיים בבנק הדואר עבור 

 . "גביית קנסות חניה ועבור גביית קנסות פיקוח עירוני

מה היה הנוהל עד עכשיו, ולמה איתי, אפשר להבין  עו"ד קרן גרשון חגואל:

 דווקא עכשיו אנחנו צריכים לפתוח את זה? 

 , שגיא. בבקשהכן.  איתי צחר:
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נוהג  רו"ח שגיא רוכל: כן. אנחנו, כל פעם שאנחנו עושים מכרז חדש אני 

בנקים להפריד. קודם כל, הדרישה היא דרישה של ה

שנביא פרוטוקול מאושר לפתיחת החשבונות. כל פעם 

שאני עושה מכרז גבייה חדש אני נוהג להביא פתיחה 

של חשבונות חדשים, זה עוזר לי להפריד את הגבייה 

זה לצרכים של התחשבנות,  .שהייתה בתקופה מסוימת

בקרה, שיטות גבייה, אין בזה איזשהו משהו. יש לנו 

 ...ם לדבר הזה, רק אני עכשיו גם היום חשבונות נפרדי

מכרז חדש לגבייה של השירותים האלה ואני מבקש 

לפתוח חשבונות חדשים כדי שיעזור לי להתנהלות 

החשבונאית, נקרא לזה, אין בזה איזה משהו, התאמות 

 ודברים כאלה, אין בזה איזה משהו, 

 מכרז גבייה זה אומר ספק חיצוני שגובה כספים?  הדר לביא:

לא, זה מכרז למתן שירותי גבייה ואכיפה של חניה. אני  יא רוכל:רו"ח שג

עכשיו בעצם גובה קנסות חדשים. זה סדרות חדשות 

 של קנסות, אני רוצה לגבות את זה במקום, בטכניקה, 

אני שואלת למה, שאלה מקצועית, למה זה מכרז ללא  הדר לביא:

  ?outsourcingכוחות עירוניים שעושים את זה? זה 

 את הגבייה? לא.  צחר: איתי

 לא, לא.  רו"ח שגיא רוכל:

נושא הטיפול בגבייה ואכיפה זה חברות טכנולוגיה,  איתי צחר:

 חברות גדולות. 

 זה לא הקנסות, זה האכיפה של,  הדר לביא:

זה לא הפיקוח העירוני שחייב להיות עובדי עירייה,  איתי צחר:

 . ...בלבד, ולא שום דבר אחר, והחברות שעוסקות 

 במקרה הזה זה אכיפה. רק מי שלא משלם זה אכיפה.  רו"ח שגיא רוכל:
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 האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.  איתי צחר:

 

 

מאשרים פה אחד פתיחת שני חשבונות בנק ייעודיים בבנק  :812 מס' החלטה

הדואר עבור גביית קנסות חניה ועבור גביית קנסות 

 פיקוח עירוני.

 

 

 .  2020אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .5

 
תמיכות לשנת מתן הנושא הבא, אישור תבחינים ל ראש העיר:

החומר הגיע קצת באיחור, ויש בקשה של חברי . 2020

מועצה שרוצים לבחון את זה קצת יותר לעומק, וגם 

עדי ביקשה לעשות את כל הנושא של הבדיקה של 

אז אני חושב שזה בתוך התבחינים, השוויון המגדרי 

לישיבה הבאה. תעברו על זה, יהיה נכון לדחות את זה 

תקראו את החומר, תשיגו את ההשגות, תגידו את מה 

 לישיבה הבאה. בסדר?  נעלה את זהשיש להגיד, אנחנו 

אני מציעה שבחודש או חודשיים, קודם כל, החומר  תהילה מימון:רו"ח 

ליולי, ולהיות  1-קודם, בהיה צריך להגיע חודשיים 

 לספטמבר.  1-מאושר ב

 אני אמרתי, הכל מוסכם ומקובל.  ראש העיר:

אז אני אשמח מאוד אם אנחנו נאשר פה להקים ועדת  תהילה מימון:רו"ח 

גם בנושא של הקריטריונים, כבר עכשיו.  משנה שתדון

אני יכולה להגיד שאני מאוד מעמיקה בחומרים,  תבחן.

לעקוב אחרי איך נקבעים אני לא מצליחה 

הקריטריונים. לא מצליחה להגיע למספרים הסופיים. 
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ביקשתי חומרים, אני יודעת שברגע האחרון, אבל גם 

אני קיבלתי ברגע האחרון, זה הזמן שהיה לי. לא 

 ,מישהו צריך לעשות לעקוב אחרי המספרים.יודעת 

שנה שלא נגעו בנושא הזה, צריך  15שנים או  10אחרי 

גם ככה אנחנו מפגרים ו, וצריך לקחת את הזמן. לגעת ב

 בזמן של האישור, 

 לא, לא מפגרים, מאחרים.  ראש העיר:

אנחנו מאחרים. אז נאחר עוד קצת, אבל נעשה את זה  תהילה מימון:רו"ח 

 בצורה רצינית ולא נצביע על משהו שאנחנו לא, 

 מתעכבים.  ראש העיר:

 מאחרים, מאחרים, מאחרים.  תהילה מימון:רו"ח 

.  :הדר לביא  אין בעיה עם מפגרים בזמן

אז אני מאוד מבקשת שאנחנו כן נקבע ועדת משנה שגם  תהילה מימון:רו"ח 

תעקוב אחרי האישורים וגם עכשיו, בחודשיים 

הקרובים, תתעמק בהערות של חברי המועצה ותביא 

 את זה לאישור בצורה מסודרת בעוד חודשיים. 

 יוסי?  העיר:ראש 

לספורט, ויש בעיות  הקריטריוניםאני מצוי בנושא של  עו"ד יוסי סדבון:

בנוהל הקיים. עכשיו, אני לא חשוב שזה המקום הנכון 

לדון בזה, ואני מסכים עם מה שאומרת תהילה, צריכה 

להיות ועדת משנה שתרכז את ההתייחסויות, תבדוק 

הנשי  שיש שוויוניות בין הענפים השונים, שהמגדר

יקבל את היחס הראוי לו. יש הרבה מאוד נושאים, אני 

לא חשוב שאנחנו פה, כישיבת מועצה, יכולים אפילו 

לדון בפרט כזה או אחר, לשנות קריטריון כזה. צריך 

לגבש, לבדוק את הנוהל הזה, כפי שתהילה הציעה, 
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, לרכז את העניין, לעשות ספורטהלפנות לאגודות 

הצעה, אחרי שאנחנו למדנו אותה עבודה זריזה ולהציג 

ואחרי שהציבור יעיר את הערותיו, הצעה משופרת, 

יודע שזה צריך היה להיות מאושר  ונקבל החלטה. אני 

עד ספטמבר, באמת לא יקרה כלום אם אנחנו, מתוך 

ן לעשות עבודה כראוי, נעשה את זה בצורה טובה. רצו

רה זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להעיר הערה שנאמ

בהרמת כוסית במועדון הכדורגל. שם נאמר 

שהאופוזיציה מונעת מראש העיר להעביר כספים 

 ערכילכדורגל. אני רוצה להדגיש שהאופוזיציה בעד 

במועדים  העברההספורט, בעד הגדלת התקציב, בעד 

 שקבועים לפי חוק בחוזר מנכ"ל. 

 מי אמר את זה?  :מהקהלהערה 

 וידאו, ראיתי את זה. וסם בראש העיר. זה פור עו"ד יוסי סדבון:

טוב, גזבר, מועדון כדורעף אמרתי דברים אחרים. ב ראש העיר:

 תיתן תשובה. תודה. 

  למה? רו"ח שגיא רוכל:

 , רוצים זה. אתה רוצה להתייחס? לראותרוצים  ראש העיר:

אני יכול לגבי החישובים ואיך זה נערך, אז אני אשמח,  רו"ח שגיא רוכל:

 לשבת איתך ולהסביר לך, יש טכניקה מאוד פשוטה. 

להבין את אני מציע שכל אחת ואחד שרוצים  ראש העיר:

התבחינים ולבחון אותם ולהעיר, לשבת עם הגזבר 

בנפרד. אני אתן אישור לשבת איתו, ככל שיידרש, 

 ...בזמנכם ובשמחה. בזמנו, לא זמנם. 

אני ארחיב קצת. אם צריך אני ארחיב. גם הוועדה אז  תהילה מימון:רו"ח 

היא נדרשת. אין מדיניות, לתבחינים פה אין מדיניות, 
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-ברווחה ו 10%בספורט, משקיעים פה  90%אנחנו 

 אחוז או שניים בחינוך. 

אתם מכירים את הסיפור על הנחש היפני? מכירים את  ראש העיר:

 הסיפור על הנחש היפני? לא מכירים את הסיפור?

סיפרתי את זה גם, בפגישה הראשונה שישבנו סיפרתי 

. הוא אמר לי "מה זה הנחש היפני?", סיפור למנכ"ל

אמרתי לו "תשמע, מפעל שנמצא בנגב, נכנס נחש לתוך 

המפעל. זוחל, זוחל, רואה אותו הפועל. נבהל, רץ 

למנהל שלו, אומר לו "המנהל, ראיתי נחש", אומר לו 

פעל". מגיע למנהל המפעל, "מצוין, בוא נלך למנהל המ

אומר לו "ראינו נחש", "טוב, נקים ועדה". הועדה 

המליצה. הגיעו ההמלצות למנכ"ל, המנכ"ל אמר "רגע, 

ועדת משנה", בינתיים רגע, לא נראה לי, בוא נקים 

הנחש ברח". במפעל יפני מה קורה? הנחש נכנס, 

להקים עוד  מוציאים מצ'טה, מורידים לו את הראש.

שמעו לגזבר, אני חושב שהכי נכון. יש פה ועדה, ת

הרבה מאוד עומק בתבחינים, בקריטריונים, זה נעשה 

לאורך הרבה מאוד שנים. כל דבר במטוטלת הזאת 

ניסיון,  צריכים לשבת בכובד ראש. יוסי, יש לך מספיק 

 אתה מכיר את התחום. 

 בסדר, אני לא רואה,  עו"ד יוסי סדבון:

 ...תשב, אתה יכול לשבת עם הגזבר. תגישו, תדברו,  ראש העיר:

עם הגזבר, בשמחה, ונראה.  המלצות. אני אשב גםאת ה

מה שטעון תיקון ואפשר לתקן ונכון לתקן, נתקן. מה 

שאי אפשר, כי יש גם מציאות אחרת, ויש מציאות 
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שבסופו של דבר יש פה גופים שמסתמכים עם 

 התקציבים האלו לאורך שנים, 

  ...זה בדיוק העניין,  סי סדבון:עו"ד יו

 מה שאפשר השנה, מה שלא, בעתיד.  :סילבראמיר 

 מה שאפשר, אפשר.  ראש העיר:

כשאני מסתכל על התמיכות בספורט למשל, אני יודע,  :סילבראמיר 

אני, מבחינתי יש שתי מטרות לספורט, כן? אחד זה 

לספורט ולתרבות פנאי. השני זה שאנחנו נוכל לחינוך 

לבנות כאן קבוצות ספורט עירוניות בעתיד. אם 

התמיכות הולכות לקבוצות בוגרים ולא מגיעות 

לילדים, ולילדים שלי, זה מתקשר להצעה שהייתה 

לתהילה לפני מספר שבועות, אם הילדים שלנו לא 

יכולים להגיע לחוגים כי הם מאוד מאוד יקרים, אז 

 ...התמיכות מגיעות לקבוצות הבוגרות מה זה שווה ש

 חיצוניות? 

 מי אמר לך שהן מגיעות לבוגרים?  :אורן כהן

 שחקנים חיצוניים.  :סילבראמיר 

 אבל הן לא מגיעות, הן מגיעות למחלקות הנוער.  :אורן כהן

. :סילבראמיר  . .  ,  מחזקות את הבסיס העקרוני שלנו

 חלקות הנוער. אבל הן מגיעות למ :אורן כהן

 של הילדים שלנו לחוגים, לפעילות ספורטיבית.  :סילבראמיר 

 לאיזה פעילות אתה מכוון?  ראש העיר:

..אני מדבר על כל הפעילויות, מכדורגל  :סילבראמיר  וכדורסל שיש  .

 ילדים אבל הסכום הוא מטורף.  2,500מעל 
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 יכוז החלטותר

 הצעות לסדר:  .1

 

ועדת אד הוק לעדכון או תיקוף מדיניות הקצאת  א. 

שטחים ציבוריים בעיר מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתחדשת". 

 

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום  :123מס'  החלטה

של סיעת "כפר סבא מתחדשת" בנושא ועדת אד הוק 

לעדכון או תיקוף מדיניות הקצאת שטחים ציבורים 

 ביער.

 

פתרון מידי לתלמידים בבתי הספר היסודיים לשעות  ב. 

 אחרי הלימודים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

 

חד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום מאשרים פה א :124 מס' החלטה

של סיעת "כפר סבא מתחדשת" בנושא פתרון מידי 

לתלמידים בבתי הספר היסודיים לשעות אחרי 

 הלימודים.
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הצטרפות גני "ילדות בכפר" לתכנית "מחוסגן"  ג. 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  :125 מס' החלטה

היום של סיעת "כפר סבא מתחדשת" בנושא 

 .ני "ילדות בכפר" לתכנית "מחוסגן"הצטרפות ג

לפי  פורטושל העירייה יערוך את הבדיקות "נכמ

  .עיללהמתווה שהוצג 

, איתן, אסנת, דני, ראש העיר, קולמן אמירלירית, עילאי, פליאה, ממה,  -בעד

 .אורן, עדי ומאיר

 , צביקה, הדר, פנחס, יוסי, תהילה וקרן.סילבר אמיר -נגד

 

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.  .2

 

מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה,  :612 מס' החלטה

מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף החינוך, אשר 

מעוניינת לעסוק, באופן פרטי, בהוראה מתקנת 

לילדים בעלי קשיי למידה. יובהר בזאת, כי האישור 

בתוקף היינו משך שנה בלבד. יובהר כי העובדת איננה 

טי כאמור לעיל רשאית לתת שירותים באופן פר

לתלמידים המצויים תחת אחריותה במסגרת עבותה 

 בעירייה.  
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 עדכון הרכב ועדות העירייה.  .3

 

מאשרים פה אחד לאשר את לימור פיומי, מנהלת מרחב  :712 מס' החלטה

למידה בחטיבת ביניים שרת, כנציגה מקצועית 

 בוועדה לקידום ילדים בסיכוי.

 

 אישור פתיחת חשבונות בנק. .4

 

 

מאשרים פה אחד פתיחת שני חשבונות בנק ייעודיים בבנק  :812 מס' החלטה

הדואר עבור גביית קנסות חניה ועבור גביית קנסות 

 פיקוח עירוני.

 

 

 

 

 


