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  דברי פתיחה

 

מנהלים, עובדים, כל התושבות והתושבים שנמצאים כאן  ראש העיר:

כולל חברי הקהילה שבאו לכן, אני מאוד שמח שאתם הערב, 

בעיר שלנו. שיש לנו רחבה הענפה והכאן. תשמעו על הפעילות 

מועצה אני פותח קצת כמו בכל ישיבת ערב טוב לכולם, 

להגיד  ות טובהזאת הזדמנ א'. בדברי פתיחה עם תיקונים

פקיד תושבי ותושבות כפר סבא, היום אני בדיוק שנה בת לכל

, מבורכת, עם ויה בעשיהשנה מרתקת, מאתגרת, רווהייתה 

א צועדת בצעדי ענק להיות וכפר סב המון המון שיתופי ציבור

עיר עוד יותר טובה ממה שהיא היום וממה שהיא הייתה 

חמשת הערים בעבר. כמו שאתם יודעים, כפר היא בין 

ם פרסום עהטובות בישראל וזה מחייב. אנחנו פתחנו הבוקר 

, ואנחנו שמענו שלצערנו שתלמידי ישראל נתוני מבחני פיזה

. הנתונים OECDנמצאים בתחתית רשימת המדינות של ה 

 .מעינינו, וזה זמן לעשות שינוי אלה צריכים להדיר שינהה

בראש  של הילדיםאנחנו בכפר סבא העמדנו את נושא החינוך 

סדר העדיפויות. אנחנו מקצים לכך משאבים רבים, לא רק 

ציבים כספיים אלא גם מעבר לכך. בשנה האחרונה נבחרו תק

מצטיינים ואפקטיביים לשנת תיכונים בעיר כבתי ספר  10

של תיכון תשע"ט. ובשבוע שעבר התבשרנו על זכייתם 

"הרצוג" וגן "רעות" בעיר כמוסדות חינוך מצטיינים של 

, וזה באמת לכבודנו ומגיע את המחוז לשנת הלימודים תש"פ

כל התודות לכל הצוותים שעמלו ועומלים ועושים עבודת 

עם כל אנשי המקצוע עומלים יחד קודש. בימים האלה אנחנו 

ת , במטרה להנגיש ולת2020על תוכניות חדשות לקראת שנת 
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הזדמנות שווה לכל תלמידה ותלמיד לקבל חינוך מיטבי, ואנו 

גאים בכל אחת ואחד מתלמידינו וילדינו על ההישגים שלהם, 

ההתנדבות, ועל התרומה לקהילה וכמובן גם על על רוח 

מבקש לברך בשמי  השאיפה למצוינות. בהזדמנות זו אני

העיר, את צוותי החינוך ובשם כל חברות וחברי מועצת 

לפני . וההוראה של תיכון "הרצוג" ושל גן "רעות". מגיע להם

כסדרה, אני רוצה להציג בפניכם את נועה  שנפתח את הישיבה

, הפועלים בחסות פורת ואת דורון לאור חברי להקת "שווים"

 מתקיימים לימודים למוזיקההעירוני, בו ריון וסרבטנהקו

הם יבצעו לנו כאן שני שירים  .לאוכלוסייה עם מוגבלויות

 "ילד של אבא" ו"מתנות קטנות".

 של להקת שווים)(הופעה 

חברי להקת "שווים" תודה רבה לכם, כל הכבוד. ריגשתם  ראש העיר:

, 2019אנחנו מסיימים את שנת אותנו מאוד. החודש הזה 

חודש המודעות לאנשים עם והחודש נפתח עם אירועי 

זה מוגבלות. במסגרת זו אנו מקיימים את הישיבה הזו, ואת 

שרואה אותנו גם ברשתות פייסבוק, אני אומר לכל מי 

בבית ספר על שם הישיבה מתקיימת כאן בחודש דצמבר 

מיוחד המעניק נוך לד". מדובר בבית ספר לחיא"הנרייטה ס

מידה לבקהילה, לתלמידיו מיומנויות לחיים עצמאיים 

המזמנת לתלמידות ולתלמידים סיטואציות מחיי גונית רב

 ות משותפת עם בתי ספר אחרים בעירהיומיום, פעיל

גם את  נשמע ותוכניות לימוד מגוונות, ואנחנו עוד מעט

מנהלת בית הספר. ביום חמישי האחרון התקיים בהיכל 

 ת אירועי החודשאירוע מרגש מאוד לפתיח התרבות העירוני

בניצוחו של אורי שחר, בה  בהשתתפות מקהלת "מעבר לקול"
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בלי מוגבלות. אני רוצה לכם שהיה אירוע וחברים אנשים עם 

ש מאוד, מכל הכיוונים, אנשים פשוט בכו. אני מזמין את מרג

כולכם לקחת חלק באירועים השונים שמתקיימים כאן 

כאן הרצאות, סדנאות, הצגות, ורך כל החודש. יש לא

ולם, אנשים עם אירועים מוזיקליים בשיתוף עם כ

מוגבלויות, ושעות סיפור במרכזים הקהילתיים שעוסקים 

בכל  בנושא. העיר כפר סבא מקדמת את נושא הנגישות

הפעולות שלה, בכפר סבא כולנו שווים, כולנו קהילה אחת, 

כל אחד ואחת ה תמיד לסייע לילה אחת שעומדת ונכונקה

 הגדולה וזה מה שמייחד את העיר שלנו כאמור. מאתנו, וזו

החודש אנו מברכים את כניסתן של שתי מנהלות חדשות 

לית החדשה של "פז המנכלעירייה, הראשונה היא שרון 

נכנסה השבוע החברה העירונית לתרבות הפנאי. שרון 

עד לאחרונה  משיח.יאיר המנכ"ל היוצא  םלתפקיד במקו

, שם כיהנה שרון בתפקיד מנכ"ל החברה לפיתוח גני תקווה

הייתה אחראית בין היתר על הניהול העסקי ותקציבי 

קהילתיים, שיווקיים החברה, ויצרה גם שיתופי פעולה 

עול לית מכירות שירות ותפ"וכלכליים. כיהנה גם כסמנכ

, ובעוד מגוון תפקידים Cבסטודיו  ,ברשת הבורגראנץ'

בחברות העסקיות רים מאוד, גם בשירות הציבורי וגם בכי

השנייה שנכנסה לתפקיד זו  ואנו מאחלים לה בהצלחה.

, היא נמצאת כאן גם פדידה הדוברת העירייה חלי סממ

המנהלת החדשה של מערך ההסברה ודוברות  איתנו.

ישירות ממשרד התרבות בעירייה. חלי מגיעה אלינו 

בשנים האחרונות כמנהלת דוברות והספורט, שם כיהנה 

קמפיינים רחבי היקף, בנתה לעצמה והסברה והובילה 
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ודוברות  אסטרטגיהמוניטין של מנהלת מערך הסברה 

המקפידה על קצב עבודה מהיר ויעיל  ,פרואקטיבית, יזמית

יחסות לכל הפרטים. יש לה ניסיון רב מת תוך התיאבזמן 

מצטרפות לשורה חלי ושרון  ו מאחלים לה בהצלחה.חנואנ

ים בעירייה. יש לנו מהנדסת עיר, ארוכה של מנהלות אגפ

ת עיר, מנהלת אגף נוער צעירים וקהילה, מנהלת אדריכלי

לצוות הזה. אני רוצה לשבח גם אגף קיימות והן יצטרפו גם 

אגף לביטחון, בטיחות וחירום על כל בהזדמנות זו את ה

תנדבים העירוני שהתגייסו השבוע לחיפושים אחר ממערך ה

שלנו, מהעוצמות של העיר . אני כל פעם נדהם 92תושב בן 

 מיכולת ההתגייסות הכל כך מהירה של מאות מתנדבים

, אבל נדרשנו גם הפעם וההתגייסות נידרשלחיפושים, שלא 

המהירה הגיעה לתוצאה טובה, והתושב נמצא. אני רוצה 

ל. אורי טל הוא מנהל מחלקת ה לאורי טלהעניק תעודות הכר

בטיחות ושירותי חירום, ון באגף ביטחון, טחחירום ובי

לית בקהילה ובמחלקה לטיפול ולמורן שפיר, עובדת סוציא

ק. על עבודתם המקצועית שח"מבוגרת באגף ה יהבאוכלוסי

תושבי טובת להשקיע ולפעול למען והמסורה, על הנכונות 

כל אחת ואחד העיר, ועל השעות הרבות אותם הם מקדישים 

, מגיע לכם את בתחומו למען הקהילה ולמען העיר כפר סבא

כל התודות. טוב, אני אקריא לכם מה נכתב בתעודה: תעודת 

ונה חירום ברשות ממ, אורי הוא קת לאורי טלוענהוקרה מ

ת ומציאושנים, מבצע עבודתו בחריצות, התמדה,  14מזה 

כמה המנהיגות שלו  במנהיגותו השקטה, ואתם לא יודעים

שקטה ועוצמתית. מצליח אורי לרתום את כלל יחידות 

העירייה לעשייה מתמדת לשיפור רמת מוכנות העיר, 
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פעילותו זוכה להערכה רבה להתמודדות עם אירועי חירום, 

מקבלים שבחים  בקרב השותפים, בפיקוד העורף, ואנחנו

ומשרדי ממשלה שמציינים פעם אחר  רףרבים מפיקוד העו

 ממוכנותנו הגבוהה ומכונתה של העיר.פעם את התרשמותם 

היא עובדת סוציאלית קהילתית אורי תודה רבה. מורן 

ירותים במחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת באגף ש

חברתיים קהילתיים, ויש פה עשייה ענקית בעיר שלנו. מורן 

יוזמה וחדשנות. במסגרת מקצועית, חרוצה, בעלת עובדת 

הילתיים פתחת שירותים ופרויקטים קמפעילה ומ תפקידה

וחדשנים למען האזרחים הוותיקים בעיר, אתם יודעים שכפר 

הרבה מאוד סבא זו עיר שחיים בה הכי הרבה, אז יש לה 

עבודה. מורן פועלת ללא לאות להנגשת מידע ומענה בדרכים 

ה ומנהלת זמיטלית, ימגוונות ובהן קורסים לאוריינות דיג

אכן מסייעת ועשייתה גמלאי כפר סבא", עמוד פייסבוק "

זו.  לצמצום הפערים הדיגיטליים הבין דוריים של אוכלוסייה

במסגרת עבודות התשתיות החודש אנחנו יוצאים  תודה מורן.

ת ייאשר נקרא "חנ פיילוטלתושבי העיר,  בבשורה נוספת

, שהחל בקרוב מדובר בפיילוט שבמסגרתו אקספרס פלוס"

לבן. -לא כחול לבן.-מקומות חנייה בצבע כתוםיצבעו עשרות 

ואנחנו נאפשר חניה קצרת זמן לאורך מקומות  .לבן-כתום

ך בהפעלת אמצעי חניה דוגמת שהותרו ברחוב ויצמן, ללא צור

Pango  אוCellopark לעודד שלו . מדובר במיזם שהמטרה

כדי ליצור תחלופה במקומות העיר ומסחר ברחבי האת 

נתפסים לאורך שעות היום, וחניית האקספרס שמבוקשים 

זאת חלק מהמדיניות העירונית,  תאפשר תחלופה מהירה.

וצריך להגיד תודה גם לעילאי שהוא חלק מהמערכת הזו, 
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עבודה טובה מאוד. כל מי שרוצה לאכול פלאפל,  עושה

דקות ואז אנחנו  60להסתפר, לעשות קנייה קצרה, יש לו 

בשורה נוספת, השבוע  זוז" כמו בצבא. ,דקות 60אומרים "

קלאב החדש במערב העיר, הנחנו התחילה בניית הקאנטרי 

ה של  80ל הקאנטרי שייבנה בשכונת את אבן הפינה ש

Holmes Place . מגיע גם תודות לצביקה צרפתי. אז יש

לו דברים שהתחילו בקדנציה הזו, אבל יש דברים שהתחי

תודה רבה. אנחנו הצלחנו לשחרר ציה הקודמת, ובאמת קדנב

קט נוסף חשוב קצת חסמים שהיו ויצאנו עם זה לדרך. פרוי

מאוד מאוד, הצלחנו לקדם את הקמת קריית התקשורת 

גדולה, משמעותית שקודמה באמצעות במערב העיר. תכנית 

 8.5י פנהחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, משתרעת על 

אולפני צילום היתר כולל בין  .בצפון השכונה הירוקה דונם

ת, מרכז מבקרים ועוד. והפקה, בית ספר למקצועות התקשור

זאת הזדמנות חשובה והיסטורית לעיר, בשורה אמיתית 

ל"אולפני הרצליה", אם לכפר סבא. השאלה היא איך יקראו 

אבל יקראו להם "אולפני כפר סבא" אנחנו עוד לא יודעים, 

הם יעברו להיות "אולפני כפר סבא". כמו שאמרתי, כנראה 

. רגע 2020נית עבודה ל אנחנו עומלים על סיום התקציב ותוכ

יר את רשות לפני שאני פותח את ישיבת המועצה, אני מעב

העירונית  תיק הנגישותהדיבור לחברת המועצה ומחזיקת 

יר שמש ירית שפלוהמודעות לאנשים עם מוגבלויות, ל

לד" אולאחריה את רשות הדיבור גם למנהלת בית הספר "ס

 ירית, בבקשה.לורד בן דרור. שמארחת אותנו 

אני רוצה  קודם כל, לפני שאני אגיד את המשהו הרשמי,  :לירית שפיר שמש

זאת  ,שבשבילילהגיד לכם, בהשראת השיר "מתנות קטנות" 
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כחברת מועצת עיר ולהגיד את דברי  מתנה גדולה לעמוד פה

בשמי ובשם הציבור שאני מייצגת. אני רוצה לספר לכם ככה, 

כחברת מועצה, הסברתי שחשוב מאוד כשנכנסתי לתפקידי 

ההנגשות  .להנגיש עבורי את הישיבות בהן אני משתתפת

הן תמלול, שאותו כולם רואים מדי ישיבת שהתאימו לי 

שאתם עה, המקלט הזה לשמי רעזה מערכתמועצה וכן את 

רואים כאן עליי. אני קיבלתי ואני ממשיכה לקבל אוזן קשבת 

בעצם יכולה לבקשות שלי, ובזכות ההנגשות האלה אני 

. אך לא רק אני להיות חברת מועצת עיר שווה בין שווים

זכאית לבקש ולקבל, אני רוצה להזכיר לכל האנשים עם 

כולנו הזכות, ולכל האנשים שאיתם, שלמוגבלויות בעירנו 

בראש מורם לנקוט בהנגשות בהתאם לצרכים שלנו, בכל 

כפי שמתחייב החוק. לכן, אני רוצה להגיד מקום, בכל זמן, 

כי אנחנו ך? היכן צריך? פה לכולם, בואו, תגידו, מה צרי

תחום ב שאנחנו מתקדמיםנמצאים בסוג של פרדוקס, ככל 

אנו למדים כל  הנגישות והמודעות לאנשים עם מוגבלויות

נוגעת בכל העת עד כמה הדרך שלפנינו עדיין ארוכה, הנ גישות 

כך הרבה מישורי חיים שלא תמיד אנו מודעים להם די 

ונדרוש אותו. כבר  . חשוב שכולנו נדע את המגיע לנוהצורך

של המאה  60-לויות, בשנות הפעילי זכויות אנשים עם מוגב

"שום  -"nothing about us without us" הקודמת אמרו זאת

, לכן אני מזמינה את כולם, עם ובלי דבר עלינו בלעדינו"

ונגישותמוגבלות, להיות  את  .ערים לנושאים של מודעות 

פרטי התקשורת שלי ניתן למצוא באתר העירייה, כי אני 

אחריותי נגישה ומנגישה לכולם. אני מגדירה את התיק שב

ות, שני אלו כתיק הנגישות והמודעות לאנשים עם מוגבלוי
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לא שנהיה מודעים לצרכים של אנשים עם שלובים, ב

וודאי לא בנפש מוגבלויות, לא נוכל לקיים את הנגישות וב

יש לנו, טכנולוגיה מתקדמת כל הזמן,  חפצה ומהירה. חוקים

ולש הזה, שתי האנושית במש -אך בלא הצלע השלישית

. חודש המודעות הצלעות האחרות לא יקבלו כל משמעות

ותינו לאנשים עם בבשבפתחו אנו עומדים בא לפתוח את ל

מוגבלויות, הנראות והלא נראות. אני מאחלת לכולנו שגם 

בדיוק, לא בדיוק מבינים עדיין מהי כאשר אנו לא יודעים 

מהאחרים,  ותלנו שונ ותההתנהגות או מהי האמירה שנרא

יש לכך ערך עצום עוד לפני נשאל האם אפשר לעזור וכיצד, 

 דבךנו סיוע, מידע, שרות או מוצר. חודש המודעות הוא נשנת

ו מכילה לכולנו. אחד בלבד בדרכינו להיות עיר מנגישה 

התקדמנו רבות בשנה האחרונה בתחום הנגשת האירועים 

, הנגשות מועדונים נערך גם אירוע מרגש של תרבות מונגשתו

מו מאוד הנגשות מוסדות קדהעיר הושלמו, התברחבי 

 בהמשך הדרך יונגשו חלק מהגינות הציבוריותהחינוך, 

ומתחמים פתוחים אחרת. נקדם הדרכות לציבור, לנותני 

 267ך שירות ובמערכת החינוך שבה מנגישי העתיד שלנו. מתו

לפי  ברורות,ישנן תוכניות הנגשה,  13רשויות בישראל, רק ל 

הן פועלות לפיהן. אחת מהן, אני גאה כל כך דרישת החוק ש

יא כפר סבא שלנו. זו ההזדמנות להודות לכל מי לציין, ה

זו, אך אנו לא נשקוט שעשה  את ועושה במלאכה ברוכה 

ר אנו עדיין לא. כאש ,זרי הדפנה לא ממתינים לנו ,שמרינו

אנו  ומכילות,כיצד ערים מצליחות להיות מנגישות   ניםחבו

הם  .רואים כי בין השאר לעומדים בראשן יש אמירה

 כתף חמה וסדר עדיפות גבוה ,מעניקים גיבוי רחב
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אני רוצה לשתף  לפרויקטים בתחום המודעות והנגישות.

שדלתו של ראש העיר שלנו, רפי סער, פתוחה בפנינו, , אתכם

ה רבות וטובות בתחום אני מאמינה בכל ליבי שבזכות כך נרא

אני מזמינה את  .המודעות והנגישות בעירנו בשנים הבאות

לאנשים עם מוגבלויות, ם להגיע לאירועי חודש המודעות כול

תעקבו אחרי הפרסומים ושימו לב במיוחד לאירוע הדגל 

יכבד רפי סער ראש העיר, וכמובן  ושירת המונים, אות -שלנו

ירו ביחד. מוגבלויות יששהאירוע בנוכחותי. אנשים עם ובלי 

ל. באשכול פיס הגלי, 17:00לחודש, בשעה  26 -זה מתקיים ב

נשמה אחת. לא נפסיק לשיר. תודה רבה. כולנו נהיה שם. 

 תודה לכולם. 

 תודה רבה, ריגשת אותנו מאוד.  ראש העיר:

 תודה, ואני אומרת תודה לך ולכולכם השותפים. :שמש שפיר לירית

 ? מנהלת בית הספרזכויות.  הרבהתודה לך. יש לך  ראש העיר:

לד". אמנהלת בית הספר "סורד בן דרור, ם. ערב טוב לכול ורד בן דרור:

איתי צחר, מועצת העיר, רפי סער,  -ערב טוב מר ראש העיר

תושבים. נכנסתי לתפקיד רק בספטמבר האחרון, אז ככה אם 

בתי מדברים על מנהלות חדשות בעיר אז יש גם מנהלות של 

ספר. אני אפתח ואומר ראשית לכל שזו זכות גדולה, 

ת ישיבת המועצה פה. יש בזה לנהל אשבחרתם כמועצה 

רה ואני מודה כאמירה של כבוד, יש בזה אמירה של הוקרה וה

עוד לפני שאני אתאר את בית הספר ומבחינת הנתונים על זה. 

שלו, זו זכות גדולה בכלל כמו שאני רואה בתפיסה שלי, של 

וכה בתי ספר לחינוך מיוחד, יש פה רווח כפול, עיר שיש בת

הספר, גם לקהילה שמקיימת קשרי  גם לאוכלוסיית בית

הדדי, יש פה נתינה, קבלה. אנחנו קהילה יחד, הרווח הוא 
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שבאים מקיימים הרבה מאוד קשרי קהילה גם עם תלמידים 

ים בין בתי הספר. בית מבחינת ההתנדבות האישית, שילוב

לצמוח מכיתה ט' עד  החל משנה שעברה התחיל .הספר צומח

בהתאם לחוק החינוך המיוחד. כך שהמענים שניתנים  21גיל 

גם לגיל הבוגר, ככה פה הם יותר ויותר מענים שניתנים 

שבאמת קשרי הקהילה ילכו ויתפתחו. אנחנו מדברים על 

ברמה החיובית אני חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות, 

גדול שמכניסתי לתפקיד אני מרגישה חיבוק מאוד  אגיד

ה, כל גורם שאנחנו רק פונים מנסים מהרשות, מהמועצ

לציר כרונולוגי כזה או אחר, באמת לעזור, ככה שזה לא נתון 

או לחודש כזה או אחר על פני השנה, אלא יש פה באמת 

מובן מאליו. קצת חיבוק גדול שבית הספר מקבל וגם זה לא 

לד", דרך אגב שני אהספר "סעל הנתונים של בית הספר, בית 

הם תלמידים לשעבר של פה עכשיו ושרו התלמידים שעמדו 

אני לא הכרתי אותם בית הספר, אז זו ככה גאווה גדולה. 

שפה לחשה באוזניי.  ,סוזי ,אבל יו"ר הנהגת ההורים שלנו

כיתות,  12תלמידים,  106כיום יש  "דלאס"בית ספר ב

רשויות, אפשר לראות את הפריסה בשקף הבא  22-מגיעים מ

תלמידים תושבי כפר סבא, עוד עיר  34יש לנו של הרשויות. 

זו רעננה. דרך אגב ברעננה יש  בצורה מכובדת שמזינה אותנו

 -גם למוגבלות שכלית, רק מבחינת רמת התפקודבית ספר 

יש הזנה הדדית בין הרשויות,  תנו.רמת תפקוד נמוכה מא

תלמידים. עוד דבר  106עד השומרון, הרצליה, ראש העין, 

כבית ספר למוגבלות  ספר מוגדרשאני רוצה לומר, בית ה

שני מאפיינים בולטים בהגדרה של התפתחותית, יש -שכלית

 תהנמכה קוגניטיביהלקות, מוגבלות שכלית מהמקום של 
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יים. יחד עם זה, על פי וכל הנושא של הכישורים ההסתגלות

כל ההגדרות וכל האבחונים, אנחנו מסתכלים על הילדים 

רק ילדים אלא מתבגרים לא שפה, על התלמידים שפה, שהם 

ל ילד הוא ילד הוא ילד, הלקות היא לא ובוגרים, מהמקום ש

 לנו,חזות הכול. הלקות היא עוד מהמאפיינים של התלמיד ש

, תופרים אנחנו מסתכלים עליו מהמקום של הייחודיות שלו

טיפולית עבור כל תלמיד ותלמיד, -חליפה ייחודית חינוכית

להיות שווה וביחד עם זה  מתוך המקום של הכבוד והזכות

של טיפולים הזכות להיות שונה. יש לנו מעטפת שלמה 

ם ותרפויטיים, שלמעשה בונים את רפואיי-חינוכיים, ופארא

וכך  ,האישית של כל תלמיד התשתית של תוכנית העבודה

אני רוצה אנחנו מתנהלים מבחינת הפרופיל הבית ספרי. 

ת פה שמייצגלהודות לסוזי, יו"ר הנהגת ההורים שלנו 

שבית הספר מאוד מאמין בו, ן שאני מאוד מאמינה איזשהו פ

הנושא של שותפות עם ההורים, ההליכה המשותפת, כל 

החשיבה המשותפת על האינטרסים הבית ספרים, החשיבה 

, הוא 21ציינתי ואמרתי שבית הספר צומח לעד גיל  קדימה.

שעבר שיפוץ לפני צריך להיערך. בית הספר הזה הוא בית ספר 

חב ויחד עם זאת אנחנו מסתכלים עם הוא הורשנים,  4-כ

הפנים קדימה. יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של תלמידים 

, זה אומר 21ים לשהות פה, להתחנך פה עד גיל שהולכ

שאנחנו צריכים הרבה חשיבה מחודשת על כל המערך של 

 , משתתף פעילנים החינוכיים ולקראת חיי בוגרעהמ

בקהילה. זו המשימה על השולחן היום, ואנחנו בקשרים 

החינוך, דוקטור אורי גנץ מאוד הדוקים עם מנהל מחלקת 

ר, ואנחנו באמת לטוסרבל, ומנהלת שירותי הפרט הדס טרא
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מנסים לקדם ביחד עם ההורים את המגמה הזאת. אני 

 מאחלת לכולם ערב נעים. תודה.

לסוזי. נושא ראשון לסדר היום,  ותודה רבהתודה רבה לורד,  ראש העיר:

 בקשה.ב שאילתות.

  שאילתות:  .1

 

  בראש".ם עירוניים לקהילה הלהט"בית מטעם סיעת "כפר סבא ישירות . א

 

ראשונה בנושא שירותים עירוניים  השאילתערב טוב לכולם,  איתי צחר:

"סיעת כפר סבא  הבית, ומגישי השאילת"לקהילה הלהט

או מאויש תקן באגף הרווחה בראש". שואלים האם קיים 

אין מי נותן לעובד סוציאלי לאוכלוסייה הלהט"בית, במידה ו

את השירותים? האם קיים רכז לטיפול בקהילה באגף הנוער 

ז את צרכי אוכלוסייה זו? מה והצעירים? ואם לא, מי מרכ

ה הן הפעילות ? ומ2019סך התקציב שהקצתה העירייה בשנת 

העיקריות שתוקצבו? מאיפה סעיפים תקציבים תוקצבו? 

ואילו מבנים מוקצים היום לטובת פעילות העמותה. אז 

טרם נתייחס לפרטים, אנחנו מוצאים לנכון לציין שהעיר ב

ית, עיר שיש בה כפר סבא היא עיר פלורליסטית, עיר שוויונ

נחנו זרמים רבים, עיר שיש בה אוכלוסיות מגוונות, וא

ר סבא פועלת מזה שמחים לגור ולעבוד בעיר כזו. עיריית כפ

אוכלוסיית הלהט"בים בעיר, של מספר שנים לסיוע וליווי 

במספר מישורים בהם חודש אירועי הגאווה המתקיים מדי 

, ובנוסף שיתופי הפעולה עם עמותות שאת חלקן או שנה בעיר

עלות את הנת למרביתן אני רואה כאן בקהל, וזאת על מ

המודעות, לקדם את מטרות הקהילה בעיר ועוד. בשנה 
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האחרונה נוסד גם צוות היגוי שמוביל עשייה בתחום, 

הנדין -הרסגורועילאי פליאה קטנר בהובלת חברת המועצה 

והפעילות מתעצמת. חשוב לציין כי תוכנית  סגן ראש העיר,

רת איננה אמשרד הרווחה והשירותים החברתיים המתו

ייעודי ברשות המקומית בנושא, אלא לת תקכול צוב תקן 

וחה מקרב בלבד לטיפול בפונים בנושא רו השמהתקצוב 

ית בהתאם לדיווח הרשות המקומית. ט"בהקהילה הלה

עיריית כפר סבא באמצעות אגף שירותים חברתיים 

נותן  המרכז לטיפול במשפחה אשרוקהילתיים, מפעילה את 

ם בקשיים ובעיות עבור תושבים המצויימענה בין השאר 

חברי הקהילה. העירייה פועלת בשיתוף עמותת מקרב 

מכת בהורים לילדים מהקהילה הלהט"בית, הלה" התות"

עמותה המקיימת מפגשי תמיכה להורים אחת לחודש בבית 

העירייה מסייעת בפרסום וכיבוד . המתנדב ברחוב זאב גלר

אגף שח"ק. בנוסף, כחלק מחיזוק עבור מפגשים אלה דרך 

 18 -בתאריך ה ,המענה של גורמי הרווחה בעיר בתחום

הרווחה והשירותים לדצמבר יתקיים מפגש עבודה של משרד 

עובדות  3קחו גם חלק יהחברתיים בנושא להט"ב, ובו י

סוציאליות מאגף שח"ק המטפלות בנוער ובצעירים, בין 

העירייה פועלת גם רבות בתחום הנוער  השאר מהקהילה.

מפעילה באמצעות אגף צעירים והקהילה והצעירים ובקרב 

עמותת איגי, שעוסקת וקהילה שיתוף פעולה פורה מאוד עם 

נוער וצעירים מהקהילה, ולאחרונה   רהוגד ,רקבפעילות של 

 ,עמותת איגי על ידיהיקף הפעילות וטיב שיתוף הפעולה 

א, והעיר היא העיר הראשונה שבה שאגב נוסדה בעיר כפר סב

לפעול העמותה, הוגדר כהיקף פעולה רחב, טוב, פורה  החלה
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העמותה ועם הרבה מאוד שיתוף פעולה ועבודה משמעותית. 

ק מהפגישות הללו, היא רואה בכפר סבא כעיר בחלהעבירה, 

עומק הפעילות וגם בבית השותפות ומרכזית גם בהיקף 

הקשר כפי שציינתי. סף הכול משתתפים בפעילות איגי 

ות וחניכים. באופן מפורט, אני חניכ 100 -מרחבי העיר כ

אציין מספר פעילויות שהעירייה מקיימת ברחבי העיר, 

בו "שרונה" במרכז הקהילתי עציון, חדר נוער פתוח פרויקט 

למתנדבים מטעם העמותה ורכז  ףלים שני רכזים בנוספוע

נותן מענה עבור בני נוער . החדר יהנוער מטעם העירי

נוער ע להט"בים. ירוני, יש בו פעילות פעם בשבוע מרכז 

הצעירים רים להט"בים. מרכז לקבוצת צעירים וקבוצות בוג

עם בשבוע של גם בו מתקיימת פעילות פבשוק העירוני, 

בים. לגבי מרכז הקהילתי עציון, בפגישת צעירים להט"

העבודה השוטפת עלה הצורך שלאור היקף הפעילות שמתרחב 

הוצע לקהילה, לעמותה בעצם גדול יותר, יש צורך במקום 

לתשובה האם לאחר  מקום חלופי, גדול יותר ואנו ממתינים

קום הזה מתאים, וכמובן שכל צורך בנושא הזה בחינתם המ

ימולא. באשר לתקציבים שהוקצו לטובת פעילות להט"ב כפי 

במועצת העיר במסגרת תמיכות העירייה, נתמכת שאושרו 

, ועמותת איגי נתמכת ש"ח 6,500בסכום של  "הלה"תעמותת 

נוסף, אירועי חודש הגאווה בתקציב ש"ח. ב 6,500בסכום של 

ש"ח. לסיכום, כפי שפתחתי כפר סבא היא עיר  80,000 -של כ

איכותית, מכילה, סובלנית, בה דברים צריכים להיעשות 

ירייה תמשיך לפעול בדרך של הסכמה וכבוד הדדי והע

 ולהעצים אוכלוסיות שונות ומגוונות.

אבל נראה לי שלדעת טוב אז תודה על התשובה,  חגואל:-קרן גרשוןו"ד ע
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בעצם צורך בעו"ס להט"ב, הצוות המקצועי של העירייה, אין 

אז אני רוצה להבין, האם יש צורך ברמה  לפי התשובה שלכם.

 המקצועית או אין?

בנושא מתן שירותים מקצועיים לאוכלוסייה קודם כל,  איתי צחר:

המתבצע ברמה הגבוהה ביותר, יש שתי שיטות שאפשר 

ות את זה. אם באמצעות עובדת סוציאלית או עובד לעש

סוציאלי ייעודי שמוקצה לפעילות זו, ואם באמצעות שעות 

נה לעירייה השמה. כל המשאבים שניתנים על ידי המדי

להבנתנו שירות מצוין וטוב מנוצלים במלואם וניתן שירות, 

דעת שאנו מקבלים מחברי הקהילה. עם חוות הוכך גם לפי 

בהחלט יש אופציה נוספת כמו שפתחתי. להקצות עובד זאת, 

. עד היום שיטת סוציאלי נוסף, וגם את זה המדינה מאפשרת

העבודה בעירייה הייתה שונה, השיטה הזאת היא חלק 

עוד הצעה לסדר בנושא. על זה, יש מפעילות ואנו גם נרחיב 

צעות צוות ההיגוי והצוות המקצועי, נרחיב על זה באמ

, מה שטוב לחברי הקהילה והנושא הזה בהחלט אפשרות

שיקול הדעת של ה אחת איתם יקרה, וכמובן בהחלטת ובצובע

הצוות המקצועי שהוא אמור לתת את התוצאות המקצועיות 

 .ידאוזה נושא מקצועי גר

הפסיכודידקטי שיכול וקיי, פשוט יש כאן אנשים מהצוות א חגואל:-קרן גרשון

שהצורך קיים, ויש גם עיריות אחרות שכן בהחלט להגיד לך 

 אימצו את המודל.

אנחנו בהחלט מודעים לחשיבות של עו"ס לקהילה  :הנדין-עילאי הרסגור

הלהט"בית, ואנחנו גם נדבר על זה כשנדבר על הצעה לסדר 

המנגנון שבו אנחנו נעשה את שהיא גם בנושאים דומים על 

  זה.
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 אני יכולה לשאול שאלה בנושא? ד"ר אסנת ספורטה:

 האמת שלא. לפי כללי הסדר, שאלת המשך קצרה ושאילתה.  איתי צחר:

 אני שואלת אם אפשר לשאול שאלה בנושא. ד"ר אסנת ספורטה:

 הבאה. השאילתלא. תודה רבה.  ראש  עיר:

  מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".התייעלות אנרגטית בכפר סבא  . ב

 

 ההשאילת ישנייה בנושא התייעלות אנרגטית, מגיש השאילת תי צחר:אי

שואלים על  השואלי השאילתסיעת "כפר סבא מתקדמת". 

הסולריים, מציינים את חשיבות ההתייעלות מיזם הגגות 

שפורסם על ידי משרד ירים על שבעצם בדו"ח עהאנרגטית ומ

תאורת החוץ כרשות שיש נה כפר סבא בנושא האנרגיה, צוי

בה צריכה גבוהה מאוד. השאלות הן בעצם, מדוע צריכת 

והה מאוד בעיר על פי מדד משרד גבהחשמל לתאורת חוץ 

? האנרגיה? מה הצעדים שננקטים כדי לשפר צריכת חשמל זו

בנוסף, בהקשר של מיזם הגגות הסולאריים בכפר סבא, 

המיזם ומספר שאלות. כמה  את הים כותבי השאילתמציינ

כמה פרויקטים  פרויקטים הוקמו? מה היקף יצור החשמל?

די בתהליך? ומהו היעד בפרויקט זה? קודם כל, אני די שמח ו

שמובילה בחשיבה גאה לציין שעיריית כפר סבא היא רשות 

וכבר לפני מספר ית מזה מספר שנים, טבנושא התייעלות אנרג

בנושא התייעלות אנרגטית.  שנים החלו פה פרויקטים רבים

בשנה האחרונה אנו הכרזנו על יעד להיות עירייה מאופסת 

אנרגטית ויש לנו תוכנית עבודה סדורה איך להגיע לכך, 

נדרשים בעצם טיפול בשביל להיות עירייה מאופסת אנרגטית 

זה להפחית את הצריכה בשני פקטורים. הפקטור הראשון 

הפקטור השני זה לייצר חשמל. אם באמצעות התייעלות, 
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שזה עיקר הייצור העצמי, או  וולטיים-פוטובאמצעות תאים 

. כפי שציינתי, באמצעים אחרים חדשניים שגם הם נבחנים

עם עיריית כפר סבא יחד עם רשויות מהמשולש הדרומי ויחד 

האיחוד האירופי, הובילה תוכנית התייעלות אנרגטית 

ור לפני מספר שנים, ופרויקט ת ציבחינוך ומוסדובמוסדות 

שנים. הוטמע שקלים בשלוש  600,000זה הביא לחיסכון של 

, ומחוץ לאור הצלחתו לקול הקוראבכל בתי הספר, מעבר 

במסגרת זכייה ב"קול לקול הקורא בתקציב עירוני. בנוסף 

הכלכלה, העירייה מקדמת את החלפת קורא" של משרד 

לד מתקדמת  התאורה בצירים הראשיים בעיר לתאורת

במקביל, אנו  קילו וואט בשנה. 200,000שתוביל לחיסכון של 

בוחנים צירים נוספים ברחבי העיר בהתאם לתמיכות 

, כפר סבא היא וולטיות-ות פוטוכנוספות. בנוגע לפריסת מער

מהרשויות הראשונות שהתקינה מערכות סולאריות על מבני 

אתרים.  14-ב , הותקנו מערכות2011-כבר בציבור וחינוך 

השנה, מ מגה וואט,  1ההספק של מערכות אלה עומד על  אגב

נוספים, מערכות סולאריות על גבי גגות  5התקנו עוד  2018

סככות לקירוי מגרשי הספורט, ובעצם העלינו את  4ועוד 

אחוז. הכפלנו בעצם את הייצור העצמי  14-הייצור העצמי ל

וכנית שציינתי, לפי הת 2020עד סוף שנת לך שנה אחת. במה

אחוז  40ליעד של שאנחנו עובדים לפיה, אנחנו רוצים להגיע 

ייצור עצמי לתצרוכת העירייה. הפרויקט הזה, אנחנו מציגים 

ותו גם לרשויות אחרות שבאות לכאן, ואנחנו בהחלט א

משקיעים בכך חשיבה רבה ומאמצים רבים וגם תקציבים 

ברה של הח רבים. באשר לפרויקט חדש "תחת השמש"

ל בשיתוף שהכלכלית, גם כאן מדובר בפרויקט ייחודי שבוצע 
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קיימות וחדשנות, יחד עם החברה. פרויקט להעלאת אגף 

מערכות סולאריות על בתים  מודעות ועידוד התקנה של

פרטיים. בעצם סיפקנו לתושבים פרטיים את היכולת להתקין 

ה, בלי להתעסק עם ינ, זמנוחה, קלהעל גגות בתיהם בצורה 

חברת החשמל, כל הבירוקרטיה ועם כל התהליכים הן מול 

והן מול ספקים וקבלנים, ובעצם הם יכולים לעשות את הכול 

במחיר זול ממחירי השוק באמצעות העירייה והחברה 

, כלומר בקשות לקבלת הצעת מחיר 400ש הכלכלית. עד כה י

היקף יצור  מערכות הותקנו. 11-מתעניינים. עם זאת, רק כ

 ועמודימאחר  קילו וואט 50-נו מעריכים אותו כהחשמל א

בבתים הפרטיים, ואנחנו ממשיכים לקדם את החשמל הם 

גע זה מספר הפרויקט החדשני והייחודי הזה. יש נכון לר

עשרות, אנו מעריכים שבשנה הבאה מספר ההתקנות יעמוד 

הם ם, אכן התקנות. באשר לנתוני הצריכה החריגי 20 -על כ

שהיא תשתית ותיקה, ישנה בעיר, משקפים את מצב התשתית 

בצורה סדורה לאורך השנים תה פים להחלדרשנ שאנו

אנו נערכים ועתידים לטפל בנושא הזה ואנחנו  הקרובות.

בא במקום תמצב את כפר סבטוחים שהעשייה הסדורה הזו 

כפי  ,הראשון בישראל גם בנושא ההתייעלות האנרגטית

 שראוי.

התשובה, וברור שכל תחליף וכל א' אני רוצה להודות על  כהנא:פנחס 

יה. כניסה לאנרגיה חלופית, זה אנרגיה טובה של העירי

התייחסה באמת לנתוני הצריכה החריגים, בכל  ההשאילת

לרשויות אופן אנחנו לפי הנתונים נמצאים מאחור ביחס 

בשטחים הציבוריים. כנראה זה מצריך כאן איזה פרויקט. 

שני מרכזיות ישנות, , ומצד אחד הולכים על חדשנותמצד 
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מצריך כאן עמודים ישנים, גופי תאורה ישנים וכו. זה 

איזשהו פרויקט, כי בכל אופן לגופו של עניין או שיש כאן 

ההיסטוריה, אבל איזשהו תהליך של הזנחה, זה לא משנה 

דבר זה צריך לסדר. אנחנו לא רוצים להיות מאחור בצריכה 

 הציבורית הזו.

 בהחלט וכך נאמר. איתי צחר:

  ושבים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".תבחינת שביעות רצון  . ג

 

בעצם  הבאה בנושא בחינת שביעות רצון התושבים, השאילת :איתי צחר

נשאלנו באילו אמצעים בוחנת העירייה את שביעות רצון 

האחרונה על ידי אילו סקרי שביעות נערכו בשנה  ?התושבים

העירייה ומה היו תוצאות הסקרים? אילו בדיקות שוקלת 

מגישי העירייה לבצע על מנת לבחון את הבדיקות שנעשו? 

קודם כל, גם בהקשר  סיעת "כפר סבא בראש". ההשאילת

לציין של השקיפות הוא נושא שחשוב וראוי הזה הנושא 

אותו, והרבה מאוד מדדים והרבה מאוד בקרות שאנחנו 

בור ומודדים את עצמינו, ופתוחים לציאת עצמינו  בודקים

ואנחנו מזמינים את הציבור להיכנס לאתר "זירת 

השקיפות", ולהסתכל בעצמו ולהתרשם מהדברים 

ומהמדדים, ומהדברים שאנחנו עושים פחות טוב ומהדברים 

תושבים, שזו א שביעות רצון שאנחנו עושים טוב יותר. בנוש

הלמ"ס, בעצם השאלה, לאחרונה פורסם סקר החברתי של 

בנושא שביעות רצון תושבים מאזור מגורים שלהם, סקר 

ותוצאות  מקיף שנערך בקרב כל הערים הגדולות בישראל,

עיר מרוצים אחוז מתושבי ה 96-הסקר הצביעו על כך שכ

מהעיר כפר סבא, מרוצים מסביבות המגורים. דורגנו במקום 
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לתושבים מהשטחים הירוקים הראשון בנושא שביעות רצון 

בעיר, דורגנו במקום הראשון בתחום הניקיון, וזה בהחלט 

ושבים באמצעות סקר שבוצע לא מצביע על שביעות רצון ת

לגבי מדידה על ידי  על ידי העירייה, אם כי על ידי הלמ"ס.

, שיפוריה ובשנמצא בהבנהעירייה, גם נושא זה הוא נושא 

זה מאד  חשיבות רבה.נחנו בהחלט מייחסים לנושא הזה וא

 מפריע הערות הביניים הלא חכמות  הקהל.

 אני מבקש לא להפריע. ראש העיר:

נערכו מספר פגישות בהובלת היחידה בחודשים האחרונים  איתי צחר:

ת נושא המדידה לשיפור והבנ ,טגי ושיתופיותלתכנון אסטר

זה מתחומי התעשייה והבקרה, לרבות עם מומחים לנושא 

. בפגישות אלה הוצעו מספר הצעות איך והתקינה והאקדמיה

ותקינה, פגשנו  ISOטור לנושא לשפר. פגשנו מומחים, דוק

ידה ובקרה והערכת שביעות מומחים מהאקדמיה לנושא מד

הציבור והובא לידיעת  ,, כמו שציינתירצון. הנושא הזה נעשה

 2020התהליך הזה בשנת באתר, ואנחנו הולכים להבנות את 

קרי שביעות רצון במהלך השנה ובהחלט הולכים לבצע ס

 הקרובה.

 אין לי שאלת המשך. רו"ח תהילה מימון:

 תודה תהילה.  ראש העיר:

  בסופי שבוע מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".תחבורה ציבורית  . ד

 

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". ההנושא הבא, שאילת איתי צחר:

שנייה לפני שאתה מתחיל, רק להסב את איתי, סליחה  :סילבר אמיר

 התשומת לבכם ששוב אנחנו לא מקבלים מענה בכתב לשאילת

 ואינני יכול להתכונן לתשובה מראש.
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רשויות כי כותבים כי החודש התבשרנו  המגישי השאילת איתי צחר:

והשרון החלו בפרויקט תחבורה ציבורית בסופי בגוש דן 

דברי סגן ראש העירייה ומחזיק תיק פה שבוע, מצוטטים 

מנגד מובאים דברי ממלא מקום התחבורה שתומך ביוזמה. 

ראש עיריית כפר סבא שטוען שאין משא ומתן עם עיריית תל 

מה מדיניות העירייה  הובעצם שואלים מגישי השאילתאביב, 

ציבורית בסופי שבוע? האם אנו כעיר בנושא תחבורה 

 2מתכננים לקדם תחבורה ציבורית בסופי שבוע? ואם סעיף 

יש לוח זמנים לביצוע ולהערכת עלות זו? אז קודם חיובי, אם 

סדר ושא הזה, כמו גם בנושאים אחרים שעמדו על כל בנ

היום, כפי שצוין קודם גם בהקשר של חודש לאנשים עם 

ושא הקהילה הגאה, גם בנושא השבת, מוגבלויות, וגם בנ

העיר כפר סבא היא עיר שמכילה אוכלוסיות שונות, דעות 

פלגים שונים, גוונים שונים וטוב שכך. בהחלט אנו נות, שו

ציבורי בערים רבות, ועמדת ערים לנושא הזה שמקבל ביטוי 

ראש העיר שנאמרה בצורה ברורה שהוא סבור שזה לא נושא 

ירייה צריכה לקדם ולטפל בו, אלא שהעעירוני, זה לא נושא 

ועד היום,  1948מאז נושא שנמצא לפתחה של מדינת ישראל 

וזו עמדת ראש העיר בצורה ברורה. עם זאת, בתוך 

קהילה בכפר סבא יש גוונים, יש הקואליציה כמו גם בתוך ה

דעות ויש דברים אחרים ואנחנו, עיריית כפר סבא והנהגת 

ול בנושא חשוב ומשמעותי זה, ייה תמשיך לפעול בטיפהעיר

מצוא פתרון שיכיל בתוך הקשבה, בתוך שיח, בתוך ניסיון ל

ולטובת כלל  את כל הגוונים שהחברה הכפר סבאית מכילה

ורה חכמה וטובה, ובטח שלא בצורה של תושבי העיר בצ

והתנגחויות דברים אחרים או התלהמות, של קנטרנות, 
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 והתנצחויות. 

 עליך התשובה?עילאי מקובלת  מהקהל:

שאנחנו יודעים, אני לא  מהאני חושב שהתשובה היא  הנדין:-רסגורהעילאי 

ו חושב, זה אומנם לא דיון אבל חשוב לי לענות את זה. אנחנ

לא באים כאן כדי לספק הצגה של התנגחויות הדדיות, יש 

כאן בעיה, יש כאן סוגיה ואנחנו נשב, אנחנו נעבוד מאוד 

 לפתור אותה. קשה כדי

 נמשיך הלאה. תודה רבה, אני מבקש בלי הערות מהצד.  ראש העיר:

אלת המשך. ראשית אני מזכירה ששאלות המדיניות, יש ש הדר לביא:

קבל ממי שמרכז את ישיבות המועצה אלא אנחנו לא מצפים ל

ממי שמכתיב את המדיניות, אתה אמרת פה לראשונה את 

מח לשמוע אותה. אני אשעמדת ראש העיר, אנחנו לא שמענו 

רק לוודא, ראש העיר לא חושב שבאחריות . את זה בקולו שלו

תחבורה ציבורית בשבת, זה מה לעשות  ,כעיר ,כפר סבא

 שאתה אומר?

של  אומר דבר כזה, שזה שפתםראש העיר של כפר סבא  ראש העיר:

השלטון המקומי בכלל. עיריית תל אביב החליטה החלטה, 

מי הוא לא להחליף את השלטון תפקידו של השלטון המקו

המרכזי. הנושא של התחבורה הציבורית הוא נושא שנבחן על 

כאן באזור, גם הוד השרון, גם רעננה, גם  ידי מספר רשויות

 הבאה. ההרצליה וגם כפר סבא. תודה רבה, שאילת

  כפר סבא בראש".פרסום תמיכות לגופים ציבוריים מטעם סיעת " . ה

 

הנושא הבא שעל סדר היום, פרסום תמיכות לגופים  איתי צחר:

סיעת "כפר סבא בראש" שואלת בעצם בנושא ציבוריים. 

ם, תוך מתן דגש על נושא פרסום תמיכות לגופים ציבוריי
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בהתאם נודה למענה לשאלות הבאות: התמיכות העקיפות, 

לגופים האם קיים פרסום שנתי של ריכוז תמיכות שנתנו 

אם קיים, האם  לל תמיכות עקיפות?ועמותות נתמכות הכו

כמענה  ניתן לפרסמו באתר העירוני? במידה ולא קיים, מדוע?

ם פרסום שנתי של התמיכות המשולמות נאמר כך, קיי

לעמותות בהתאם לנדרש בנוהל תמיכות, הנתונים נמצאים 

הדו"ח הכספי המבוקר על ידי רואה בעמוד האחרון של 

התאם לדרישות משרד חשבון מטעם משרד הפנים, והינן ב

הפנים, הפרסום הועלה גם לאתר השקיפות על פי הכללים, 

עמותה. כל פרקי תקציב ולא לפי  ,ומרוכז לפי נושאים

מצורף גם  התמיכות שאושרו במועצת העיר נכללו בדו"ח זה,

קישור. הפרוטוקול הזה עולה כמובן לאתר העירייה ויש שם 

התמיכות יין קישור לנוחות מי שרוצה לעיין בכך. לענ

העקיפות, נושא זה ייבדק לעומק. אכן יש פה נוהג ארוך שנים 

תינו לבדוק אותו, להסדירו כחלק מהסדרת נובנושא הזה, בכו

כפי שכבר צוין באחת , 2020שנת הלך נוהל תמיכות מחדש במ

האם יש מישיבות המועצה הקודמות וננקב לוח הזמנים לכך. 

 שאלת המשך?

מיכות השאלה הייתה מדוע לא מפרסמים את הת :חגואל-גרשוןקרן עו"ד 

 העקיפות לצד הישירות. מהתשובה שלכם אני בעצם מבינה,

 שבעתיד אתם מתכוונים להציג את הדברים ביחד.

. צחר:איתי   כן על פי הדין

ן  כן על פי הדין, מה הכוונה?חגואל: -עו"ד קרן גרשו

 באופן שבו הכללים צריכים להתבצע, כך יתבצע. איתי צחר:

ן   מצוין. חגואל:-עו"ד קרן גרשו

אני רוצה להעיר משהו לקהל שנמצא כאן ואני אגיד את זה  ראש העיר:
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בצורה באמת מכבדת ומוקירה. מאז שאני כאן בשנה 

ישיבות המועצה פתוחות לציבור ומשודרות האחרונה, כל 

יבה מכובדת בפייסבוק, וכל הכוונה היא לאפשר לנו לנהל יש

בלי הערות מהצד, אז אני מבקש תכבדו פה את חברי 

ה אז בלי המועצה, יש פה סדר יום, יש כללים לישיבות מועצ

 הערות. תודה רבה.

ראש העיר צריך לכבד גם את חברי מועצה ולמלא את החוק,  הדר לביא:

  ולהעביר את השאילתות בכתב ולתת שאלת המשך כראוי.

 דיבור, סליחה.את לא רשות  ראש העיר:

 דוגמא למה שאני מתכוונת. הדר לביא:

 תודה רבה, נושא הבא. ראש העיר:

זוז מטעם סיעת "כפר סבא בראש". 30 . ו   דק' 

 

מבוקש  דק' זוז, חנייה עם משאב 30הבאה בנושא  השאילת איתי צחר:

קת, אך עם זאת מדובר במשאב מוגבל ויקר. בכל עיר שוק

ומציעים הצעה  ,בראש"כותבים חברי סיעת "כפר סבא 

לקיים חניית אקספרס, חניה קצרת טווח, ומבקשים את 

: האם העירייה בחנה את האפשרות לאמץ השאלות הבאות

במידה וכן, מה המסקנות של מודל חנייה לטווח קצר? 

באיזה אזורים פתרון כזה יכול להועיל? ככל ויש העירייה? 

ע? במידה כוונה ליישם מודל זה, מה לוחות הזמנים לביצו

אם העירייה מתכוונת לקדם? וביחס למוסדות ולא נבחן, ה

חינוך קיים צורך דומה, באילו מוסדות חינוך לדעת העירייה 

מענה מספיק של חניה או מפרצי פיזור ואיסוף? ומה אין 

קודם כל, גם כאן בהמשך  התוכנית לטיפול בנושא זה?

התנועה, וגם עבודה של האגפים לעבודת גם ועדת 
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לא רק  הרלוונטיים בעירייה בשיתוף עם החברה הכלכלית,

שנבחן הנושא ולא רק שקודם הנושא, אף פורסם מכרז לפני 

בנושא הזה, ואפילו התחלנו כמה חודשים ואפילו יש זכיין 

, 2020בהתקנות של התשתיות בנושא הזה, ובתחילת שנת 

זה כבר יעבוד. נבחרו בשלב ככל הנראה  2020במהלך ינואר 

מיקומים, החניות ניצבות ברחוב  5וט ראשון לשם פייל

אותו,  ויצמן, יש פה פירוט, אני לא חושב שיש צורך להקריא

זה מיקומים שנבחנו במספר דיונים, יחד עם השאלה ועבודת 

מקום, תוך איתור מקומות הל הסוחרים בקרבת השטח מו

הדבר הזה ל ולא להזיק. שבאמת אופי חניה כזה יכול להועי

למצוקת חניה שנוגע  לגבי החלקיתחיל לפעול בהמשך. 

צים וכו', באופן עקרוני בקרבת מוסדות חינוך והוספת מפר

יש לשאלה הזאת שני חלקים. החלק הראשון מתייחס 

והחלק השני להורדה בטוחה למצוקת החניה באופן כללי, 

ן עקרוני באופוטובה של ילדים שמובאים על ידי הוריהם. 

חבי העיר והיא תלך ותגבר כל מצוקת החניה קיימת בכל ר

 .עוד לא תהיה תחבורה ציבורית יעילה ופתרונות אחרים

 we rideחלופיים, כמו למשל אנחנו בוחנים מספר פתרונות 

עובד בהצלחה, סוף שלב ראשון של הפיילוט מול המגזר ש

 הרחיב אותו גם לתחוםהעסקי, אנחנו בוחנים אפשרות ל

החוגים לילדים וגם בתחום ההסעות. עוד מוקדם לדבר על 

יש פה הרבה  .ובשלבים זה, עוד מוקדם לנקוב בתאריכים

, התקיימו פגישות בנושא הזה גם הרגולטוריותמאוד מגבלות 

התחבורה, והדבר הזה טכנולוגית הוא עם מנכ"לית משרד 

רעיונות רבים קיים, עובד כאמור במגזר העסקי, ויש לנו 

גבי הוספת מפרצי חניה שא הזה ואנחנו מטפלים בהם. לבנו
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, אין משהו גורף ואין כוונה לעשות משהו גורף בכל  .וכו'

מקום שמאותר צורך הנושא עולה לדיון בוועדת תנועה, ולפי 

היו מקרים כאלה שטופלו בשנה האחרונה המקרה מטופל. 

 נקודתיים שיטופלו גם בעתיד.ואני מעריך שיהיו מקרים 

 על.אני ממש שמחה לראות שהיוזמה יוצאת לפו :חגואל-קרן גרשוןעו"ד 

 יצאה לפועל, היא לא יוצאת לפועל. איתי צחר:

היה רשום שזה יצאה לפועל, למרות שבפרסומים  חגואל:-קרן גרשוןעו"ד 

ה, ההצעה הזאת, הרעיון הזה ייקח חודשים. יש לי בעצם שאל

 עבר ועדת תחבורה?

 זה גם במענה. ועדת תנועה.כן. ציינתי את  איתי צחר:

ומה עם ועדת התחבורה? זה לא עולה שם? כי אני  חגואל:-קרן גרשוןעו"ד 

פה, כנסת מאוד יומתעוקבת אחרי ועדת התחבורה שעובדת 

 אבל לא ראיתי את זה שם.

אנחנו גם הגדרנו את תחומי האחריות חלק מהנושאים  הנדין:-עילאי הרסגור

לפעמים יש אזור ביניים . של ועדת התנועה וועדת התחבורה

כל אבל בכל מקרה כל החלטה עוברת אחת משתי הועדות, ו

, שזה ראש החלטה עוברת חתימה של רשות תמרור מקומית

העיר ומשטרת ישראל, ככה שהדבר הזה עבר בכל צמתי קבלת 

 ההחלטות.

כמה חניות אתם בעצם מתכוונים אפשר גם לדעת  חגואל:-קרן גרשוןעו"ד 

 בערך? באחוזים? ?אקספרסלעשות כחניות 

 אנחנו נשלים לך את המספר המדויק. איתי צחר:

 , אם אני לא טועה, משהו כזה.50בסביבות  :הנדין-הרסגור עילאי

 זה מכרז של החברה הכלכלית, נכון? :הדר לביא

 הכלכלית.מיזם של עיריית כפר סבא, המרכז של החברה   איתי צחר:

אני רוצה לחדד את העניין של גני הילדים, בהמשך  מימון: תהילהרו"ח 
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ו של "חבק נשק" של בית ספר. לתשובה. הכוונה לא הייתה כמ

אני מכירה, בשכונה הירוקה אני אדבר ספציפית על המקום ש

שסבים רחובות, וזה יוצר מצב כרגע נצבע בכחול לבן חלק מה

דקות ולקחת  10-20ל  להחנותוסבתות מגיעים ולא יכולים 

ולשלם על זה. אני  pangoאת הילדים. הם צריכים להפעיל 

, שואלת ספציפית על מצבים כאלה שמסביב למוסדות חינוך

האם אפשר להקצות חניות שהם יכולים להיכנס אליהן למשך 

 דקות, רבע שעה ולהמשיל הלאה? 20

דקות,  10קודם כל אפשר לעשות להבנתי הכול. בין לשלם  איתי צחר:

אגורות, שזה עול  40-50להוריד ילד לגן וזה יעלה כנראה 

למשך זמן כספי בהיקף מסוים, לבין לאכוף חניה אסורה 

שזה יגזול מקומות חניה מקרב תושבי  במקומות אלו

אחר שזה ייושם.  השכונות הירוקות למשל או מקרב כל מקום

לבן בשכונות הירוקות -הלנו בנושא של צביעת כחולאנחנו ני

הפצת מסרים תושבים, ועדים, עם אין ספור פגישות, עם הו

לטה וההחלטה שהתקבלה היא החשבוצעו גם על ידי הוועד 

שהתקבלה יחד איתם. יש גם מצוקה נוספת שנוספה אגב, 

בוחנים לצוותי ההוראה, הסייעות והגננות, וגם בזה אנחנו 

זה חנייה צד אחד להקצות להם מקומות עת. ממה לעשות כ

וזה לא רק שם אלא בכל רחבי העיר, בקיצור חניה  בעייתי

א בדמות הולכת ונהיית משאב יקר והפתרון הוא כנראה ל

ופי כלי רכב עוד ועוד, ועד שיהיה פתרון חלידות בהתני

 כנראה שנהיה במצוקה שתלך ותגבר.

בע שהחניה בגלל העניין הזה, בדיונים נקמילה רגע. בדיוק  :עו"ד עדי לוי סקופ

, ובנוסף לזה יש מגמה מאוד 16:00לבן היא עד השעה -בכחול

הוא לבן בשכונות הירוקות -חיובית. קודם כל הכחולמאוד 
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בהחלט הצלחה בכל המובן של שיתוף הפעולה בין כל 

'ה שעובדים במגדל השותפים, ויש מגמה חיובית כי החבר

ה לים, חונים בדמרי סנטר שזכבר מתחילים לעשות שאט

בדיוק ההתנהגות שאנחנו רוצים. לחנות בחניונים מרוחקים, 

 להגיע בהסעות, וזה מודל שהוא בהחלט מוצלח.

 תודה. שאילתה הבאה. ראש העיר:

 דרך אגב החלטה שעברה ועדת תחבורה. עילאי הרסגור הנדין:

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". רובוטיהחניון ההפעלת  . ז

 

החניון הרובוטי, גם מטעם הבאה בנושא הפעלת  ההשאילת איתי צחר:

בראש". הם מתארים פה את הפתיחה של סיעת "כפר סבא 

ועמד כ"פיל  ,החניון הרובוטי שנמצא בסמוך לתחנת הרכבת

כמה עלה , או היו טענות כאלה. הלבן" לפי כותבי השאילת

מה? לבנות את החניון הרובוטי על ידי מי שולמה עלות ההק

מי הגורם המפעיל את  מהו המודל העסקי בהפעלת החניון?

החניון? כמה ימים פעל? כמה חניות בוצעו בו? האם יש כוונה 

אותו? והאם החברה הכלכלית רוצה לבנות להמשיך ולהפעיל 

נושא זה באז קודם כל, גם  חניונים נוספים מסוג זה בעיר?

ב לציין את העובדות. עיריית כפר סבא קיבלה פניה וחש

 של חניון רובוטישהביאה פתרון לארץ  ,מחברה יזמית עסקית

וביקשה להקים את דל טכנולוגי יחסית חדש ומתקדם, במו

הפיילוט בעיר מרכזית בארץ. אנחנו הרמנו את הכפפה ונתנו 

אשר מוערכות לפי  תלהם לבצע את זה כאן, כאשר כל העלויו

בסך של כחצי מיליון ש"ח משולמות על שנאמר לנו ה מ

מהם בכל רגע נתון ידיהם. יש לנו התחייבות ביד שאם נדרוש 

זה, כל עלויות הפירוק והשבת המצב לקדמותו לפרק את 
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לפיילוט נבחנו מספר מקומות מבוצע על חשבונם ועל ידם. 

והוחלט על הקמתו בחניון נורדאו הצמוד לתחנת הרכבת, 

בדיוק כחלק ממגמת עידוד השימוש בתחבורה ציבורית מצד 

ומצד שני מתוך רצון לפתור מצוקות של חניה במקום אחד, 

יבור אחרי הזה. בחודש יוני כפי שנכתב, נפתח המתקן לצ

הרבה מאוד עיכובים, שכולם ללא יוצא מן הכלל נבעו 

פתולי הבירוקרטיה הישראלית, מהקושי שגילתה החברה בנ

ואישורים אחרים. בגלל שהמתקן הזה הוא מתקן בוי אש כי

אוד, רב מן המשוער על ידם ועל זמן רב מ םייחודי, לקח לה

ידינו ולבסוף החניון נפתח. בהתחלה הוא נפתח בשלב 

ית בחינם לציבור הרחב, ללא צורך הראשון על פי התוכנ

ת בו. זיהינו במסגרת בביצוע כל פעולה והציבור הוזמן לחנו

ץ חלקי מאוד של הציבור את מתקן החניה הפיילוט אימו

עם החברה, הוצב מפעיל במקום, בכל בוקר, ולפיכך בתיאום 

סייע ולהכווין אנשים ולעודד באזור, במטרה להדריך ול

אותם להשתמש במתקן הרובוטי, ואכן ראינו שתוך זמן קצר 

ת והשימוש במתקן עלה בעשרות אחוזים. עלתה המודעו

יון היה בתפוסה מלאה במרבית למשל, בשבוע האחרון החנ

כמובן טכנולוגית, הימים שדגמנו אותם, והנושא הזה מבוקר 

אז זה מקל את המעקב והבקרה. בהמשך לשאלה, מאז 

כלי רכב במקום, ההמשך של  500-פתיחתו בחודש יוני חנו כ

חניון הרובוטי הזה יבחן בהמשך לפיילוט שאנחנו הפעלת ה

וככל שנחליט מכל סיבה שהיא לא להמשיך אותו,  מבצעים

תקן יפורק ללא כל עלות על ידי החברה כפי שציינתי כבר. המ

מסוימים בעיר, שבהם אנחנו נוכח מצוקת חניה באזורים 

חושבים שפתרונות מהסוג הזה יכולים להתאים, למשל 
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ל חזות מאוד בע גם באזורי תעשייה כי הדבר הזה הוא

ט בוחנים מיקומים נוספים ובוחנים בולטת, אנחנו בהחל

להמשיך את הדבר הזה, אבל כאמור בדיוק לשם כך אנחנו 

 שאלת המשך? תודה רבה. מבצעים את הפיילוט.

 תודה רבה. שאילתה הבאה. :ראש העיר

כפר סבא התמודדות עם ריבוי מקרי שעלת בעיר מטעם סיעת " . ח

  מתקדמת".

 

שעלת בעיר. הבאה, התמודדות עם ריבוי מקרי  השאילת איתי צחר:

ת לאחרונה פורסם כי קיים ריבוי של מקרי תחלואת שעל

 ,בעיר, והתייחסנו לכך. כמובן מציינים פה שהודענו לציבור

הרלוונטי של תלמידי יעה באופן יזום לציבור שהעירייה הוד

בישיבת מועצת העיר בתי הספר, על התגלות שני המקרים. 

מצוין שהצעתי אני, לבחון תוכנית לעידוד  2019מאוקטובר 

. האם יש כוונה 0-3כדוגמת "מחוסגן" לגני הילדים חיסונים 

התחלואה בעיר, ואם כן להנהגה העירונית למען צמצום 

באיזה אופן? מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". קודם כל 

ר את היקף התופעה הבריאות כדי לבר אנחנו פנינו גם למשרד

ברמה הארצית וגם ברמה הכפר סבאית, כמובן בלי קשר, 

אנחנו בקשר רציף איתן ובמדינת ישראל יש עלייה מאוד 

ה שגם באחוז משמעותית באחוז אבחון מקרי השעלת. כנרא

המקרים עצמם. ביחס לתקופה המקבילה, ינואר נובמבר, 

רוני אחוזים. באופן עק 150-, יש עלייה של כ2019-2018

רשויות אחרות באזור, רעננה למשל דווחו, אובחנו ראינו גם 

, 20.3-ו, 10-. הוד השרון היו כ2019-ב 32-ו 18-מקרים ב 8

אגב לא כל כך הבנו מה הכוונה לנקודה העשרונית אחרי 
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-לשל הממוצע פנים זה איזשהו יישור כל  המקרה אבל על

. 2019-ב 40-, ו2018-מקרים ב 6סבא איש. בכפר  100,000

י משרד הבריאות המניעה העיקרית של על פ ראוי להדגיש כי

 סדרת מחלת השעלת מבוססת בראש ובראשונה, על קבלת

בטיפות החלב, ומנות הדחף חיסון השגרה בגיל הילדות 

במועדן. לפיכך מומלץ למשרד  ח'-לחיסון זה בכיתות ב' ו

הבריאות להשלים את מנות החיסון החסרות של השגרה על 

רי השעלת פרסמנו את הדבר הזה הצורך. עם התגלות מק פי

לציבור, גם בבתי הספר באמצעות מסרונים וגם באמצעי 

וא לתושבים להגיע על פי הנחיות התקשורת, על מנת לקר

משרד הבריאות ולהתחסן על פי הצורך. לפי הגדרת משרד 

, וככלל דובר בהתפרצות של המחלה בעירמהבריאות, אין 

בריאות הציבור יסוני הילדים והתנהלות ההחלטה בדבר ח

משרד הבריאות בלבד. בנוגע לעמותת היא בסמכות של 

מובן עמדנו איתם כפי שסוכם בקשר וקיבלנו "מחוסגן", כ

מהם את המידע על פעילותם, ואני לא רוצה להגיד בעצה 

יודע להגיד את זה בוודאות אבל מה אחת איתם, כי אני ל א 

הגנים את כל צוותי זה לתדרך  ,שהחלטנו בעקבות זה

ולהדגיש  וכנ"ל גם את "מילדות בכפר" טף"-ףקט "רשבפרוי

את הנושא של החשיבות, וקיבלנו את התדרוך והדרכנו את 

ליצירת קשר עם העמותה "מחוסגן" הצוותים וכולל הדרכה 

על פי הצורך. אנחנו מתכוונים להודיע בקרוב מאוד על נושא 

היום שבבעלות החברות העירוניות למעונות המדיניות בנוגע 

הפרטים וגם שם נעדכן לאחר שכל ועיריית כפר סבא, 

 .אשורםהמקצועיים יסגרו ל

ת בנושא להורים, איך איתי ציינת שהועברו הנחיות סדורו :ד"ר אסנת ספורטה
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 הן הועברו?

צוותי ההוראה, גם על ציינתי גם בהודעות אסמס, גם על ידי  :איתי צחר

 העירוני. אתר האינטרנט באמצעותגם ידי העירייה, 

 הודעות סמס לכלל ההורים? :ד"ר אסנת ספורטה

 בבית הספר.לא, איפה שיש  :איתי צחר

 ברחל המשוררת? ד"ר אסנת ספורטה:

  ד הבריאות. כן.לפי הוראות משר :איתי צחר

אז שאלת ההמשך, אני רוצה להגיב גם מבחינת "מחוסגן"  :לביאהדר 

ם מה חברי מועצת העיר בחרו שמשושאני שמחה שלמרות 

להצביע נגד ההצעה לחייב את זה ולתת החלטה ערכית כעיר 

בכלל הנהגת העיר פועלים בנושא מנכ"ל העירייה, בנושא, 

ומקדמים אותו, בעיני יש עוד הרבה ללכת, אז התחלה טובה. 

אני רוצה לשאול, גם בהמשך למה שנאמר פה, איך תושבים 

לדוגמא בגן צמוד א שנמצאים וגמלדמדוכאי חיסון שנמצאים 

כן מכם על לגן שהתגלו בו מקרי שעלת, אמורים להתעד

 התחלואה באזור?

אין לי תשובה כרגע, אנחנו נצטרך לבחון את הנושא הזה  :איתי צחר

 לעדכן בצורה פרטנית כזו.ולראות אם יש דרך 

וזה מהיר, להחליט מהר אני מציעה, כיוון שמודבר במחלות  :הדר לביא

 ולבצע מהר.

מים רבים, זאת אומרת בוצעו פרסומים בוצעו פרסו :איתי צחר

בפייסבוק העירוני, באמצעי התקשורת העירוניים, בין היתר 

בעוד דברים אחרים. ונבחן, שאלת בישיבת המועצה הזו, ו

חן בנוסף פרטנית על גנים צמודים למדוכאי חיסון וזה יב

 בהמשך.

נתתי דוגמא. יש הרבה אנשים, גננות, סייעות שמגיעים במגע  :הדר לביא
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שלהם, או לאו בבית הספר, ואנחנו עם ילדים שהם לא בגן 

 צריכים לשים לב לזה. גם חיים באותה העיר.

ותמשיך להיות כל מערכת החינוך העירונית עודכנה  :איתי צחר

 מעודכנת.

 אז אנא גם להורים. :הדר לביא

  שטחים ציבוריים מטעם "כפר סבא בראש".אישור הקצאות  . ט

 

הבאה, מטעם סיעת "כפר סבא בראש" בנושא  השאילת איתי צחר:

ציבוריים. מצוין כי בחודש יוני הקצאת שטחים  אישור

נידונו  בקשות  7התקיימה ישיבה של ועדת הקצאות, בה 

שונות, יש קישור לפרוטוקול. ובאופן נקודתי, אחת הבקשות 

. לרשת עמותת החינוך התורנירכת הקצאת מבנה עסקה בהא

הקצאה שהייתה אמורה להסתיים שבועיים לאחר מכן. 

הצבת מוזכר כי גם לפני כן הייתה ישיבת תכנון ובנייה בנושא 

יבילים, נושא שלא עבר ובעצם היה הנושא שנוי במחלוקת, 

 בזמן ויש מספר שאלות. מדוע טרם הובאו הקצאות אלה

ר? מה המשמעות המשפטית של המשך מועצת העי לאישור

מתי צפויה המועצה לאשר הקצאות  פעילות ללא הקצאה?

של החינוך התורני, מתי צפוי  אלו? בנוגע לשטח בו בית הספר

להתקיים דיון ענייני בנושא וכיצד צפויה להתקבל החלטה 

ת? האם כיום יש למעיין שתאפשר לבית הספר זמן התארגנו

כוח מה? איך בכוונת העירייה לתקן מהחינוך התורני זכויות? 

שמקרים הקצאות לאישור באופן כזה הארכת את נוהל הבאת 

כמענה נתייחס לנקודות הבאות, ועדת  כאלה לא ישנו?

 ההקצאות אשר פועלת מתוקף חוזרי מנכ"ל משרד הפנים

והתבחינים שאושרו נושא מסתמכת על הקריטריונים ב
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. במסמך הקריטריונים 2008במועצת העיר, מישיבתם משנת 

ם והתבחינים נקבע עבור גופים המשתמשים בנכסים קיימי

כי, גופים אלו לא יפונו מהנכס בו משתמשים כל עוד לא 

מיום התקיים דיון בוועדה בעניינם. בישיבת ועדת הקצאות 

נידונו , 2019לדצמבר  1 ההקצאות  7מתוך  5ממש לאחרונה 

פרסומים כנדרש. חשוב  , שעבורן בוצעוהבשאילתהמתוארות 

שלאחר דיון ראשוני בוועדת מר, ופה לפתוח סוגריים ול

ההקצאות נדרשות העמותות לבצע פרסום להתנגדויות, וככל 

שך התהליך. כלומר התהליך הוא לא רק שאין התנגדויות נמ

בידי העירייה, ולוחות הזמנים הם לא רק בידי העירייה אלא 

בור עמותת "עזר מציון" הקצאה נוספת עגם בידי העמותות. 

. 7.8.2019 -אושרה במועצת העיר בישיבת המועצה מיום ה

ות לאישור בהמשך, סדר היום של ישיבת מועצה זו מובא

ונגיע לשם. באשר  5המועצה  המלצות של ועדת ההקצאות, 

עטרת חיים" בסמכות חברי המועצה לאשר או לבית הספר "

ועדת ההקצאות מלצת לא לאשר את ההקצאה לעמותה, אך ה

, בית 30.7.2020-היא לאשר את בקשת ההקצאה עד ליום ה

הספר פועל במקום וחברי ועדת ההקצאות סברו כי לא נכון 

להפסיק את ההקצאה במהלך שנת הלימודים ושזה יובא 

ולהחלטת מועצת העיר לאחר דיון מקצועי וענייני, לפתחה 

ר ושתקיים דיון מקצועי וענייני באשר לעתיד בית הספ

במקום. בכוונת העירייה להקים צוות מקצועי בהשתתפות כל 

למועצת העיר הגורמים העירוניים הרלוונטיים שידון וימליץ 

לגבי המשך פעילות העמותה במקום, מעבר לשנת הלימודים 

ם בהקשרים הנוכחית. גם נושא זה עלה בוועדת החינוך וג

 אחרים. באשר לסמכותה של העמותה להגיש בקשות לוועדת
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עבור הקרקע תכנון ובנייה, ההקצאה עבור העמותה הייתה 

ועבור המבנים בשטח בית הספר. מתוקף ההקצאה של 

ועדת משנה לתכנון והגיש בקשה לל עמותההקרקע, רשאית ה

ובנייה לקבלת היתר להצבת היבילים בשטח. כפי שנמסר גם 

חודש לבמענה להצעה לסדר בנושא הזה מישיבת מועצת העיר 

רוגרמה ותבחינים להקצאת קרקעות אוקטובר, טיוטת פ

. האם 2020של ומבנים תובא למועצה במהלך הרבעון השני 

 יש שאלת המשך?

לה הראשונה היא, איך כן. יש לי שאלה כזאתי. השא חגואל:-קרן גרשוןעו"ד 

יכול להיות, איך ייתכן שההקצאות מגיעות באיחור? בעצם 

חצי שנה אחרי שההקצאה בד אנחנו נותנים אישור בדיע

אני רוצה לדעת באופן ניתנה. את זה אני מפנה לאלון, 

ספציפי לגבי החינוך התורני, אם אין להם זכויות בקרקע 

ואולי עדיף לנו כרגע, איך בכלל בונים כדי להגיש את הערר? 

, את אותה יסיעולא לאשר להם את ההקצאה ובלבד הם 

 התביעה שלהם העירייה?

איתי הסביר שיש לנו הוראה בקריטריונים בתבחינים שכל  בן זקן:אלון עו"ד 

אבל זמן שמדובר בהקצאה קיימת, גם אם היא הסתיימה 

תם הגישו בקשה כדי להאריך אותה, אז אנחנו לא מפנים או

קצאה עדיין ם. מכוח זה ההכל עוד לא התקיים דיון בעניינ

ית עדה המקומוקיימת והם יכולים להגיש בקשות גם לו

 תכנון ובנייה.ל

ן גם לגבי הנושא הזה, זו דווקא הזדמנות בשביל  חגואל:-עו"ד קרן גרשו

רייה לבוא ולהגיד להם 'תרדו מהתביעה שלכם'. אני לא העי

 בכוח שלנו. הם הגישו ערר. מבינה למה אנחנו לא משתמשים

לתכנון ישים בקשה הדברים לא קשורים. ברגע שהם מג אלון בן זקן:עו"ד 
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ובנייה, בקשה להיתר, והועדה דוחה מנימוקים תכנוניים הם 

 רשאים להגיש ערר. 

ן זו  חגואל:-עו"ד קרן גרשו אבל לא אישרו את ההקצאה ולכן אני אומרת, 

דווקא הזדמנות מצוינת לבוא ולהוריד את זה. לא אישרנו 

 . אישור בליאת ההקצאה עדיין. אנחנו חצי שנה עדיין 

והקראתי קודם בדיוק מענה  שהחליטה מועצת העירכפי  איתי צחר:

ישיר לשאלה שלך, ואני אחזור על זה. ההקצאה בתוקף, לפי 

 מועצת העיר.החלטת 

ן  .2008משנת  חגואל:-עו"ד קרן גרשו

, והם קובעים 2008-ם והעקרונות נקבעו בההחלטה והתבחיני איתי צחר:

אלו, לא יפונו מהנכס כף ולפיהם פעלה מועצת העיר. גופים 

בו משתמשים כל עוד לא התקיים דיון בוועדה בעניינם. זו 

מועצת העיר, ומכוח זה עד שלא תהיה החלטה חלטת ה

 אחרת, 

עדה הם אמורים להגיש, נכון? בקשה ואת הדיון בוד"ר אסנת ספורטה: 

 .להקצאה. המוסד אמור להגיש, נכון? לא העירייה

יש נוהל  םאשיב על כל השאלות הללו, וגאני בשמחה רבה  איתי צחר:

 ת, ויש חוזה.הקצאו

, מקבלים תשובה ויש שאלת הומרים שיש שאילתהכללים א ראש העיר:

 המשך.

. ד"ר אסנת ספורטה:   בסדר, אבל זה נושא שעל הפרק כרגע ואני שואלת.

 תודה. הצעה לסדר הבאה. ראש העיר:

 אוקיי, בסדר גמור. אני מקבלת את ההמלצה. ד"ר אסנת ספורטה:

ן ייה להקים צוות איתי אבל רשמתם שבכוונת העיר חגואל:-עו"ד קרן גרשו

 מקצועי, תוכל להגיד מתי אתם מתכוונים?

 כן, ענינו על זה כבר באוקטובר כשהיה הצעה לסדר. צחר:איתי 
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ן אז יכול להיות שפספסתי. אני לא זוכרת את כל המידע  חגואל:-עו"ד קרן גרשו

 שהקראת. 

בשמחה רבה וכמה פעמים שנדרש. היה דיון אני אשיב שוב  איתי צחר:

פה במועצת העיר וסוכם שצוות מקצועי יבחן את נושא 

ויגיש אל מועצת העיר עד הרבעון השני התבחינים להק צאות 

החלטותיכם  . אנחנו מנהלים מעקב מדוקדק על כל2020של 

מנת לעמוד בהן, וגם המעקב הזה מפורסם באתר על 

כל ההחלטות וכל סטטוס הביצוע שלנו את  העירייה,

 מתשובה זו.החלטותיכם. זה הוקרא וגם חלק 

 תודה רבה. ראש העיר:

 נעבור להצעות לסדר. איתי צחר:

 

 הצעות לסדר יום:  .1

 

  "כפר סבא בראש".הגעה מטעם סיעת הקמת מרכז עירוני לקהילה  . א

 

הקמת  הצעה ראשונה מטעם סיעת "כפר סבא בראש" בנושא איתי צחר:

  מרכז עירוני לקהילה הגאה.

ן אני ממש שמחה שהגיעו לכאן עשרות, רבות של  חגואל:-עו"ד קרן גרשו

חברים בקהילה. כל הכבוד לכן ואתם באמת מחממים את 

ה היה משהו מאוד מיוחד לעשות אתכם את ההצעה הלב, ז

ציג את הדברים, לסדר הזו. אני אעשה את זה קצר כי מי שי

כף הם יציגו את עצמם. יעוד יהקהילה שתך יהיו אנשים מתו

צורך השעה. לאחר מבנה עבור הקהילה הלהט"בית הוא 

שעלה הצורך הזה מצד הקהילה, ולאחר שעות רבות של 

אני מאמינה, אני באמת מאמינה למידת הצרכים שלהם 
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תן להם ינה קבע שיבו לספק להם מבאפשרותננו ושבאחריות

קשת מענה לצרכים המגוונים ופעילות משמעותית לכל 

הגילאים. המרכז ישמש כמקור של תמיכה חברתית, 

כל היתר תרבותית לחברים ויתקיים בו מרחב פתוח ובטוח. 

 קהילה.נדב הוא חבר ב דב וינוקור.נ בפניכם יציג

 ערב טוב נדב. מה שלומך? ראש העיר:

וינוקור אני נדב וינוקור ואני גאה לעמוד מולכם. החלום שלי הוא  :נדב 

בכפר סבא ירגישו אהובים, שיבוא יום, שכל נער ונערה 

נאי, ירגישו רצויים וידעו שיש מקום שמקבל אותם ללא ת

מקום בו הם יוכלו להיות מי שהם ולאהוב את עצמם. אבל 

המציאות שבה אנחנו חיים היום היא לצערי זו לא המציאות. 

ילדים מציאות בה ילדים להט"בים מפחדים לצאת מהארון, 

להט"בים מתביישים במי שהם ושונאים את עצמם, ורובם 

 אנחנותמיכה, בלי אף אחד שרואה אותם. הגדול לבד, ללא 

כבעלי השפעה, צריכים ליצור לילדים האלו מקום בטוח, 

שיעור ניסיונות ההתאבדות של  2019בישראל מקבל ואוהב. 

משיעור ההתאבדות של שאר בני  8הנוער הגאה גבוה פי 

מישהו מחוץ לארון מול הנוער. רק שליש מהנוער הגאה 

ן בארון מול מהמשפחה, שני שליש מאוכלוסיית הלהט"ב עדיי

המשפחה. בשביל רובם המוחלט הבית הוא לא באמת בית, כל 

לא  כאן רוב הנוער הגאה חי בפחד וסבל יומיומי שרובכם

לעמוד  לתאר. בתור נער גאה שיש לו את הפריבילגיהיכולים 

ולדבר בשביל אלו שלא יכולים, הרשו לי לשתף אתכם  מולכם

. נוער שנמצא כאן בקהל. הכירו את עמית במספר חוויות של

על המבטים המרחמים, הכועסים , שמספר 19מית הומו בן ע

ועל ההערות והקללות שהוא חווה כמעט בכל יום שהוא הולך 
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כאן ברחוב בכפר סבא. לינה בראון. לינה בראון לא נמצאת 

בקהל, היא התביישה אבל היא הרשתה לספר את הסיפור 

היא  14, כשלינה הייתה בת 19שלה. לינה היא לסבית בת 

קבוצה של נערים  .יםבת זוגתה בקניון הר ידיים עם החזיקה

עד שהגיע המשטרה החלו לצעוק, לקלל ולזרוק עליהן אבנים 

את דניאל דוד חי, דניאל יצא ממרכז הנוער למקום. הכירו 

תקף על ידי חבורת נערים רק בגלל שהוא "שרונה" והו

טרנסג'נדר. הם קיללו אותו, הרביצו לו והפשיטו אותו רק 

מה יש לו במכנס. אומנם יש לנו בכפר סבא את דוק כדי לב

קהילת חודש הגאווה, חודש שלם שהם מציינים בו את 

הלהט"ב, אבל הקשיים שאנו מתמודדים איתם הם 

אנחנו לא קיימים רק חודש בשנה, אנחנו כאן כל יומיומיים. 

אחוזים מהאוכלוסייה שמתעלמים  10-השנה. יש בעיר הזו כ

להט"בים שלא רואים אותם  10,000-כבכפר סבא מהם. יש 

נו והגיע הזמן שיתייחסו אלינו. הגיע הזמן שיתייחסו אלי

כבני אדם שווים ובעלי זכויות. תנו לנו להקים להם בית, שבו 

יהיה לנו מרחב בטוח, אוהב ומקבל. תעזרו לי להגשים את 

אני פונה אליכם באופן  את החלום של כולנו. החלום שלי,

ליברליים של הקואליציה, בדגש על מר"צ. אישי, הקולות ה

תמוך בהצעה כל שנה, זה לא מתקבל על נכם יכולים שלא לאי

כולים להצביע הדעת. כן, אתם חלק מהקואליציה ולא י

בניגוד לעמדת ראש העיר, דווקא במקרה זה אני מצפה 

בית מבלי להתחמק.  להצעה שתנהגו אחרת. פשוט תגידו "כן"

ת חלק מהנוף של כפר סבא כבר לפני לקהילה הגאה צריך להיו

אין דרך אחרת שנים רבות. הגיעה השעה לתקן את המצב, 

 שלי בואי אלינו. ומוטב שנעשה זאת היום. תודה רבה.



  04.12.2019 43 מועצה מן המניין  

ן שלי, אני אציג אותה. שלי נתן, תושבת כפר סבא.  חגואל:-עו"ד קרן גרשו

הילה הלהט"בית והיא עובדת סוציאלית היא חברת הק

 זכויות הלהט"ב. דתבאגו וסמנכ"ליתקלינית 

עובדת  , הקימה4או אולי  1993בשנת שלום, ערב טוב.  :שלי נתן

סוציאלית בשם בתיה פנחסי יחד עם יניב ויצמן, הקימו בכפר 

נוער הראשונה של איגי. זה היה משהו ממש סבא את קבוצת ה

פורץ דרך. האחיין שלי, הבן של אחותי, השתתף בקבוצה 

 90-, וקשה להגזים בחשיבות של הדבר הזה בשנות ההזאת

עבורו ועבור חברים וחברות שלו, שבעצם גיבשו את הזהות 

חזרה את הביטחון העצמי שלהם כאן בכפר  שלהם וקיבלו

אנחנו בקהילה היינו אומרים "תל אביב זו תל אביב,  סבא.

זו סן פרנסיסקו". אבל מאז, הלכה קרנה של  אבל כפר סבא

קבוצת  אחרישנה  25-ירדה לצערי. אני מקווה שכפר סבא ו

ת זקנות של צהראשונה, אני אזכה להיות מהבוגרות, קהנוער 

נפרוץ את הדרך ונהיה הבית הגאה  ,הקהילה שפה בכפר סבא

ות וגם גם למבוגרים, גם למשפחהראשון שבו תהיה פעילות 

בתל אביב או בחיפה, או בירושלים לנוער שהיא לא פעילות 

שבע. גם בפריפריה של השרון יש לנו כתושבים  או בבאר

הנות ממקום משלנו. לכל אחת יותושבות של העיר, זכות ל

גם, אני שמעתי את מה הקהילות בעיר יש זכות כזאת. מ

לגבי האנשים בעלי המוגבלויות. אנחנו לא בעלי שאמרת 

, אבל יש לנו מוגבלות חברתית וכל הדברים מוגבלות פיזית

שמצרים ומקשים על החיים שלך, ושל  שאת הערת כדברים

הפיזיות, לנו יש גם כן מגבלות  חברייך בעלי המוגבלויות

מצוקה  תחברתיות קשות ביותר שגורמות לקהילה הלהט"בי

קשה ביותר. אני אדבר גם כאשת מקצוע, מחקרים נפשית 
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הט"בית בכל מראים שאחוז המצוקה הנפשית בקהילה הל

הדרה חברתית, בגלל הגילאים, הוא גבוה מאוד בגלל 

השפלות חברתיות, בגלל הקושי לחיות במקום שבו מכירים 

בנו ונותנים לנו את הזכות לחיות כבני אדם רגילים בחברה. 

ילדים,  3יש לי  .אני עובדת סוציאלית, כל חיי תרמתי לחברה

קרביות, ואני צריכה היו בצה"ל ביחידות  ניהםימבם שניי

באיזשהו שלב לספוג נאצות כי אני בחרתי לצאת מהארון 

א עם אותן בחיים שלי, ומאז אני פתאום נהיית בן אדם ל

זכויות, וכשאני באה לשכור דירה אני צריכה לחשוב פעמיים 

אישה, כי אולי אני לא עם בעצם אם אני מספרת שאני חיה 

מצב בכפר סבא. אקבל את הדירה שאני רוצה. זה כרגע ה

מקצועית "מיקרו אגרסיות". למצוקות האלה קוראים בשפה 

צטרפות לדברים הנוראיים המיקרו אגרסיות האלה הן מ

יום. יום יום אנחנו שומעים  שאתה תיארת, אבל זה קורה יום 

את הדברים האלה, וזה מצטבר. אחת המיקרו אגרסיות 

בר, ותר, אדוני ראש העיר רפי סער, שכני לשעהקשות בי

תך לפני שאתה נבחרת, תיארנו בפניך את כשאנחנו ישבנו אי

הסתכלת לי  הבקשות שלנו כאזרחי העיר ואתה ישבת,

בעיניים כמו שאתה מסתכל עכשיו, ואמרת 'אם אני נבחר, 

עו"ס להט"ב, יהיה כל מה שאתם אני דואג לכם. יהיה 

, איפה ההבטחה הזו רפי? אני הצב עתי והחברים שלי צריכים'

 ו לך בגלל זה.הצביע

נשים את  אבל אנחנו לא בדיון פוליטי. אני אתייחס לכל ראש העיר:

 זה יותר גבוה מפוליטיקה, זה יותר חשוב. הפוליטיקה בצד..

נכון. אני דיברתי עכשיו מדם ליבי, לא מפוליטיקה. אני לא  שלי נתן:

 בן אדם פוליטי. באמת שלא.
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 רק ממש מבקש לקצר. אניאנחנו מטפלים בכל מה שצריך.  ראש העיר:

בות של איתי לגבי עו"ס אני לא יכולה שלא להתייחס לתשו שלי נתן:

להט"ב. אני מובילה את הנושא של העבודה הטיפולית עם 

יון ע. לפני שבוע הייתי ביום להט"בים בכל הארץ, ואני רואה

בנוכחות ראש עיר דימונה, והוא שארגנה עיריית דימונה, 

אנשים, רובם אנשים ונשים דתיות,  ישב שם ודיבר מול מאות

'רבותיי, בעיר שלי קבלו  ילה הלהט"בית'. האת הקואמר להם 

אני רוצה כזאת הובלה בעיר שלי, אני רוצה שראש העיר 

ביל את האמירה הזאת, שאנחנו כלהט"בים מקובלים בעיר יו

 ה הזאת. הזאת, ושתהיה לנו את ההכר

אני שנייה אפסיק אותך. אני חושב שהקהילה הלהט"בית  :ראש העיר

אהובה ומקובלת בעיר כפר סבא, אנחנו לא בדימונה. סליחה 

 אהובים, כולם חברים. שאני אומר. כולם פה

 אנחנו לא מרגישים ככה.  :שלי נתן

אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, באהבה גדולה  ראש העיר:

ה של שייכות אמיתית. כולם , באכפתיות, מתוך תחושמאוד

פה חלק מהעיר הזו, בצורה חד משמעית. אין פה בכלל עוררין 

 על זה. 

וזה חשוב לי מאוד לשמוע אני שמחה שאתה אומר את זה,  י נתן:של

את זה. עכשיו צריך לגבות את זה במעשים. מה שאנחנו 

כמו כל קהילה בעיר הזאת, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים 

רוצים הכרה. אנחנו רוצים מקום שבו אנחנו נוכל להתכנס, 

נוכל להיות  שלנו, בתרבות בקרב החברים  בקהילהשבו אנחנו 

 שלנו ולקבל את ההכרה הזאת מהעיר. תודה רבה.

את הדברים בצורה  קודם כל תודה רבה, ואני אגיד ככה ראש העיר:

ושא זה הוא חשוב מאוד. אני חושב באמת אכפתית, רגישה. נ
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ת, שכפר סבא היא שונה מהרבה ערים אחרות, היא מחבק

היא אוהבת, היא סובלנית. אם יש מקרים כמו ששמעתי, 

קשה עם כל האמצעים מקרים שהם קשים, הם יטופלו ביד 

האפשריים. זו לא דרכה של כפר סבא, להפך. מכיוון שהנושא 

אנחנו ך משמעותי, כל כך ערכי, כל כנושא הזה הוא 

 מתמודדים איתו ומתייחסים אליו בכל הרגישות האפשרית

, זה רק ךבת אליו ואין שום פער, להפוכל המערכת מחוי

כפר התעצם מאז שנבחרתי, המחויבות שלנו לכל הקהילות ב

סבא אבל גם לקהילה שנמצאת כאן, ואני אומר את זה 

ת באהבה עם המון המון אכפתיות. אנחנו הכנו פה הצע

ריא אותה, שהיא הצעה שהתגבשה יחד החלטה שהמנכ"ל יק

יה, היא הצעה מכובדת עם נציגי מר"צ וכל נציגי הקואליצ

מאוד ונכונה, ורצינית ואחראית. המנכ"ל יקריא את הצעת 

 ההחלטה. 

בטרם אקריא את הצעת ההחלטה שהזכיר ראש העיר, אקריא  איתי צחר:

הצעת ההחלטה שהוגשה ואז את הצעת ההחלטה השנייה, את 

ונעמיד להצבעה את ההצעות. ההצעה שהוגשה אומרת כך: 

הקמת מרכז קהילתי עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות של 

הנהלת העיר תציג  חודשים 3 בתוך .עירוני לקהילה הגאה

ותגבש במהלך שנת לקהילה הגאה, חלופות לייעוד מבנה זמני 

 ייעוד ומבנה קבע לקהילה הגאה בכפר סבא. ניתהעבודה תוכ

הצעת ההחלטה, אנחנו סברנו שיש צורך להרחיב את הנושא 

שצוין פה במספר נושאים, לא רק  ולהסתכל עליו בצורה, כמו

קבע  לפתור את זה בהקצאה של מקום זמני, או מקום של

מאמינים שזו אלא להסתכל על התמונה הכוללת, כי אנחנו 

 הדרך המקצועית הנכונה, ומוצע כך: 
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 מהחברהעיריית כפר סבא רואה בקהילה הגאה חלק חשוב 

ת, וחלק ממרקם החיים העירוני. לשם כך, אנו הכפר סבאי

ים של הקהילה ופועלים לשיפור יחודיבצרכים הי מכירים

מתמיד בהפיכת כפר סבא לעיר שטוב לחיות בה עבור כולם. 

חרונה הוקם צוות היגוי בהובלת חברת במהלך השנה הא

 הנדין-המועצה פליאה קטנר וסגן ראש העיר עילאי הרסגור

לנושא, בהשתתפות נציגי פורום גאווה בכפר סבא. עוררנו את 

זו.  המודעות לקהילה וקיימנו אירועים ופעילויות ברוח 

קרובה את במהלך השנה הבכוונת צוות ההיגוי להרחיב 

מציעים לקבל  שאנותוכניות הבאות הפעילות, וליישם את ה

אחד, ייערך סקר צרכים בכל תחומי החיים  כהחלטת מועצה:

רתם שמטרתו זיהוי פערים בצרכי הקהילה הגאה וסגי

ך השנה הקרובה באמצעות שירותים שונים. שתיים, במהל

נשלים ביחד עם צוות ההיגוי של נציגי הקהילה הגאה בעיר 

בות איתור כתובת המסודרת, לראת בניית תוכנית העבודה 

לפעילות הקהילה הגאה, במטרה לעשות זאת בשיטה הטובה 

לפעילות העתידית ותוך היוועצות ביותר והמתאימה ביותר 

וכפי שנהוג ידי הזמן המוקשב לצרכי הקהילה. כפתרון בטווח 

עד היום, נמשיך לעמוד בקשר עם נציגי האגודות והעמותות 

 פי היקףללותן לפי צרכיהם והשונות ולספק צרכים לפעי

צוות ההיגוי הפעילות. בנושא עו"ס לקהילת הלהט"ב, 

ירותים חברתיים קהילתיים יבחנו את הנושא בשיתוף אגף ש

 הסוציאליתו. את מתכונת ליווי העבודה בהיבט המקצועי של

לרבות את האפשרות הבהחלט ריאלית  ,של הקהילה הגאה

עובד סוציאלי  עובדת סוציאלית אוומקצועית למינוי 

לקהילה הגאה, או בכל מתכונת מקצועית אחרת שתהיה 
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 נעמיד להצעה. מוסכמת. 

  לא דיברתם כלום על המבנה. :עו"ד קרן גרשון חגואל

 מה זה איתור כתובת? ד"ר אסנת ספורטה:

 אקריא שוב את החלק שמתייחס לזה. במהלך השנה הקרובה איתי צחר:

בעיר הגאה עם צוות ההיגוי של נציגי הקהילה נשלים ביחד 

 . תוכנית העבודה המסודרת, לרבות איתור כתובתבניית את 

 למה הכוונה איתור כתובת, איתי? ד"ר אסנת ספורטה:

לעבוד ואנחנו עובדים אני לא כל כך מבין. אנחנו רוצים  הנדין:-הרסגורעילאי 

הקהילה הגאה. אני חושב שראוי  עם צוות היגוי של חברי

פתרון הטוב ביותר עבורם. המטרה לתת לקהילה לבחור את ה

  שלנו היא זהה.

אני לא זה יהיה מצוין. בואו תשכנעו את הקהילה,  אל:וחג-קרן גרשוןעו"ד 

 הבנתי את ההצעה. 

 איתי, אתה יכול להסביר מה זה איתור כתובת? לקהילה.ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה המשמעות של המילה 'כתובת'?

 לעשותאני אשיב, וגם אני ארחיב. להבנתי יש שתי דרכים  איתי צחר:

למען הקהילה הגאה, כמו גם למען כל נושא. אפשר  ולפעול

ה שהוגדר זה משהו מאוד רטילאי, ולהבנתי מעלהגדיר משהו 

גובה בתקציב, שאינו מגובה בהחלטת מערטילאי, שאינו 

 בשום החלטה ובשום תהליך חוקי. מגובההקצאה, שאינו 

אני מבקש כשהמנכ"ל מדבר, לא להפריע. הוא לא חבר  ראש העיר:

 מועצה. המנכ"ל מדבר, אני מבקש לא להפריע. תודה.

 תדבר אתה, לא המנכ"ל.  צביקה צרפתי:

 צביקה תודה רבה. ראש העיר:

 אתה משתמש במנכ"ל כחזית. צביקה צרפתי:

 לישיבת מועצה.תודה שהגעת  ראש העיר:
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נושא שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה  הואלגבי הנושא הזה,  איתי צחר:

ת איגי, אני באופן אני רוצה לחזור גם לקהיליותר מורכב. 

אישי גם פגשתי, גם מכיר פרצופים רבים פה בקהל וכך כמובן 

צוות העירוני שנמצא בקשר הדוק עם האנשים הללו. גם כל ה

כאילו נתק או חוסר תקשורת הוא  חושב שניסיון לצייראני 

תאר את זה מנהלת האזור של לא נכון, אני חושב שהטיבה ל

איגי שאמרה ששיתוף הפעולה הוא עמוק ופורה, ויש קשב 

לצרכים המקומיים. כמובן שאנחנו שומעים פה גם אמירות 

ובדיקה, ובדיוק הדרך  אחרות שמחייבות התייחסות

וינה. לגבי שאלתך המקצועית לעשות את זה היא הדרך שצ

ות מקצועיות שלנו לניהול שיש כמה תפילגבי כתובת, 

לייחד מבנה לכל סגמנט, או לכל נושא, הקהילה, והרצון שלנו 

. יש גם שיטות אחרות שאנחנו או לכל צורך או אחת החלופות

עכשיו עורכים שינויים, אני חושב שאת מכירה חלק מהנושא 

אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזה בנושא ניהול הקהילה, 

שונה ממה שהסתכלו על זה בעבר, אנחנו עומדים לשנות את 

בתחילת השנה הקרובה כבר, וגם נושא ניהול הקהילה גם 

בנושא הזה צרכי הקהילה הם מה שחשובים. לא תהליך כזה 

או אחר, אלא הצרכים. והצרכים, כפי שנאמר בהצעת 

יק. אם יש צורך קהילה במדוההחלטה, ימולאו לפי צרכי ה

שים, זה יהיה במקום שהוא יותר דיסקרטי לחלק מהאנ

במקום יותר דיסקרטי. אם יש מקום התכנסות באופן שוטף, 

צורך במבנה  זה יהיה מקום קבוע באופן שטוף. אם יהיה

קבוע כזה או אחר, או בכתובת קבועה כזו או אחרת, זה מה 

 שיקרה וזה מה שנאמר.

כתוב חלטה לא כתוב איפה יהיה המבנה, גם בהצעת הה :סילבר אמיר
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זה לא סותר את זה שתהיה שתהיה הקצאה למבנה. תוך שנה. 

ביום  האמתייםהצרכים התייעצות עם הקהילה, יבררו מה 

יום, אבל הצעת ההחלטה מאוד פשוטה, להקים תוך שנה 

 בית. 

שהעלית את רגע, קרן. אני קודם כל רוצה להודות לך  הנדין:-רסגורהעילאי 

אני רוצה להודות שלך שהצטרפת הנושא המאוד חשוב הזה. 

מען הנושא הזה, זה מאוד מאוד חשוב. לבאמת למאבק 

אנחנו, גם פליאה וגם אני וגם אחרים, מלווים את המאבק 

ת. מזה כשנה, הזה גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הזא

ים פועל צוות היגוי של הקהילה, לא של אנשים שהם סטרייט

כדי שאנחנו נעשה של הקהילה עצמה  כמועצת העירייה,

ת את הדברים המתאימים ביותר עבור הקהילה, ומאוד באמ

 ת לפעילות הזאת.פחשוב באמת שאת מצטר

ן  שתהיה הקצאה למבנה. עילאי, אנחנו רוצים החלטה :אלוחג-עו"ד קרן גרשו

 עם כל הכבוד יש צוות היגוי. קרן,   הנדין:-הרסגורעילאי 

ן הנושא  עם כל הכבוד, יש לנו כאן אינטרסים זהים. :אלוחג-עו"ד קרן גרשו

 לשוק. שיהפכו אותו בשבילמדי הזה חשוב 

, אני אבל זה הופך לשוק. אני אומר את זה בפעם האחרונה ראש העיר:

לא רוצה להגיד לחבר'ה תצאו החוצה, אני מכבד את כולם. 

 להפריע, בבקשה. אני מבקש מהקהל לא 

חנו נו ואנמשהו שהוא בנפשאת יודעת קרן, את לוקחת  הנדין:-הרסגורעילאי 

פועלים בקשר אליו, ואנחנו עושים ואנחנו עובדים מאוד 

תעשו ככה ומחר  תסדר ערטילאימאוד קשה, לא הצעה ל

 בבוקר יהיה ככה. 

ן נתתי לכם לוחות זמנים ארוכים, עילאי. אם יש בעיה  :אלוחג-עו"ד קרן גרשו

 עם לוחות הזמנים בוא נעשה אותם מחדש. 
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נותנים ואנחנו גם  לא, אנחנו עושים את העבודה עצמה הנדין:-עילאי הרסגור

פרק כל פעם לקחת ל השיטה הזו שלוחות זמנים ריאליים. 

עלות אותו לסדר היום, בחודש הבא תגישו ממצע מר"צ, ולה

ואז  םהפלסטיניעם הצעה לסדר שצריכים לתמוך בשלום 

תלחצו על מר"צ 'תומכי שלום ותגידו להם  תביאו אנשים

 '. שתתמוך בשלום

 עילאי תביא תוצאות, תביא תוצאות.  :הדר לביא

ישים זה התפקיד שלנו בתוך הקואליציה. אנחנו לא מג הנדין:-ורעילאי הרסג

 הצעות לסדר, אנחנו עובדים. אנחנו עושים.

 , אתה יכול לעבוד איתה.איפה העבודה? הצעה לסדר :הדר לביא

לא כי אנחנו עובדים, ואנחנו נעשה את הדברים האלה  הנדין:-עילאי הרסגור

אתם אומרים את זה, אלא כי זה בנפשנו. כי אנחנו רוצים 

ת העבודה אנחנו לא ננהל את שיט שהדברים האלה יקרו.

ת, שלנו לפי מה שאתם מעלים כאן, אנחנו נעשה את זה באמ

 וזה יקרה, והדברים האלה יקרו. כי אנחנו מאמינים בזה.

מי בעד  .אני מעלה את זה לסדר היום את הצעת ההחלטה :ראש העיר

 שגובשה. כן בבקשה, המנכ"ל.הצעת ההחלטה 

. עו"ד אלון בן זקן: .  הצעות ההחלטה עומדות זו כנגד זו

ן  החליט.אבל עילאי הציע שאנחנו ניתן לקהילה ל :אלוחג-עו"ד קרן גרשו

 אני מבקש מבלי להפריע. קרן תודה רבה. ראש העיר:

הצעות ההחלטה עומדות להחלטה זו כנגד זו, ההצעה  איתי צחר:

. מי בעד לקבל את ההצעה הראשונה שהוגשה על הראשונה

ר, פנחס, הדר, קרן, "כפר סבא בראש"? אמיידי סיעת 

בעד קבלת ההצעה השנייה כפי תהילה, אסנת, צביקה. מי 

לירית, פליאה, עילאי, ראש שהוקראה? יובל, ממה, מאיר, 

 מי נמנע? העיר, דני, עדי, אורן.
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ן יש כאן אנשים מתוך הקואליציה שאמרו מה דעתם  :אלוחג-עו"ד קרן גרשו

 על הנושא הזה.

כי אני ביקשתי, שההצעה שאת העלית היא חשובה וטובה  יובל לוי:עו"ד אהוד 

 ה.יש פה אנשים עם מצוק

נו אז קדימה תצביע איתנו, למה אתם לא מצביעים  :אלוחג-עו"ד קרן גרשון

 איתנו? ההצעה טובה.

היא לקחו את שההצעה שהגישה הקואליציה  אני משוכנע, :עו"ד אהוד יובל לוי

משוכנע  שיפרו אותה והתחייבו ליותר. אניההצעה שלך, 

שהיא בעקבות בקשתי משופרת יותר, והיא תחייב את 

הדברים, אנחנו נשב פה בעוד העירייה ביותר. אבל, מטבע 

חודש ובעוד חודש אף אחד לא ימנע ממך להציע את אותה 

בצורה טיפה שונה. אני ההצעה בעוד חודשיים או שלושה. 

כי ברגע שעילאי ופליאה אמרו לי  סומך על עילאי ועל פליאה

ומריצים את העניין הזה אני שהם לוקחים את זה עכשיו, 

ומך על החברים שלי רוצה לראות אותם ממשים אותם. אני ס

 דם.ואני אעמוד לצ

כי זה ה עקבית, אנחנו פועלים בצורה מסודרת, בצור הנדין:-עילאי הרסגור

 נו.בנפש

 תודה רבה. נושא הבא. ראש העיר:

  :371מס'  החלטה

עיריית כפר סבא רואה בקהילה הגאה חלק חשוב מהחברה הכפר               

סבאית, וחלק ממרקם החיים העירוני. לשם כך, אנו מכירים 

בצרכים הייחודיים של הקהילה ופועלים לשיפור מתמיד בהפיכת 

כפר סבא לעיר שטוב לחיות בה עבור כולם. במהלך השנה האחרונה 

היגוי בהובלת חברת המועצה פליאה קטנר וסגן ראש  הוקם צוות

הנדין לנושא, בהשתתפות נציגי פורום גאווה -העיר עילאי הרסגור
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בכפר סבא. עוררנו את המודעות לקהילה וקיימנו אירועים 

ופעילויות ברוח זו. בכוונת צוות ההיגוי להרחיב במהלך השנה 

אנו מציעים הקרובה את הפעילות, וליישם את התוכניות הבאות ש

 לקבל כהחלטת מועצה:

ייערך סקר צרכים בכל תחומי החיים שמטרתו זיהוי פערים בצרכי  . 1        

 הקהילה הגאה וסגירתם באמצעות שירותים שונים. 

במהלך השנה הקרובה נשלים ביחד עם צוות ההיגוי של נציגי .    2        

ת, לרבות הקהילה הגאה בעיר את בניית תוכנית העבודה המסודר

איתור כתובת לפעילות הקהילה הגאה, במטרה לעשות זאת בשיטה 

הטובה ביותר והמתאימה ביותר לפעילות העתידית ותוך היוועצות 

וקשב לצרכי הקהילה. כפתרון בטווח הזמן המידי וכפי שנהוג עד 

היום, נמשיך לעמוד בקשר עם נציגי האגודות והעמותות השונות 

 פי צרכיהם ולפי היקף הפעילות. ולספק צרכים לפעילותן ל

בנושא עו"ס לקהילת הלהט"ב, צוות ההיגוי בשיתוף אגף שירותים .  3        

חברתיים קהילתיים יבחנו את הנושא בהיבט המקצועי שלו. את 

מתכונת ליווי העבודה הסוציאלית של הקהילה הגאה, לרבות את 

אלית או האפשרות הבהחלט ריאלית ומקצועית למינוי עובדת סוצי

עובד סוציאלי לקהילה הגאה, או בכל מתכונת מקצועית אחרת 

 שתהיה מוסכמת.

. בעד:  יובל, ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, עדי, אורן

 , פנחס, הדר, קרן, תהילה, אסנת, צביקה.סילבר אמיר נגד:

. נמנעים:  איתן, אמיר קולמן, רפי קובי

 

תיים מטעם סיעת "כפר מרכזים מסחריים שכונשיפור אטרקטיביות   .ב

 סבא מתקדמת".
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 'א27הנושא הבא שעל סדר היום, הצעה לסדר על פי סעיף  איתי צחר:

ריות, שיפור אטרקטיביות מרכזים מסחריים לפקודת העי

שכונתיים. מגישי ההצעה סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

  בבקשה.

. לכפר סבא הירוקהמונתה ועדה ציבורית , 2008בשנת  פנחס כהנא:

מרינוב. הייתי חבר בוועדה הזו. בראשה עמד פרופסור אורי 

, 2008הגישה המלצותיה לראש העיר בספטמבר הועדה 

צות אומצו על ידי ראש העיר וחברי מועצת העיר, בין ההמל

בעיר  קניות שכונתיים. ההמלצות היה עידוד הקמת מרכזי

יים. למרכזים מרכזי מסחר ושירותים שכונת 20-כפר סבא, כ

באשר אלה חשיבות קהילתית רבה וגם יש להם ערך סביבתי 

המרכזים מספקים שירותים לקהילה צמוד למגורים, ובכך 

בקנייה מחוץ לאזור ואי הנוחות מונעים חלק מהנסיעות 

בדרך כלל מכולת שכונתית, המגורים. השירותים כללו 

 בית קפה ועוד.מכבסה, וטרינר, שירותי דואר, מספרה, 

בחלק מהמקומות החזות כיום איננה מזמינה ולפעמים 

ם סביבתי. בחלק מהמרכזים המקום מהווה מוקד זיהו

המרחב הציבורי לא מטופל. האוכלוסייה בחלק מהשכונה 

זה נושא גדלה  ומתוכננת לגדול. מה שאני מציע, בגלל ש

חשוב, לעשות סקר מצב של כל המרכזים האלה, איזה 

אפשרות תכנונית של הרחבה, מה  שירותים קיימים, גודל,

נגישות. ביררתי רש באזור, מצב שטח נד כרגע ציבורי, 

אי אפשר להוציא נתון כזה, אז כדאי  GISובשכבה של ה 

קר, לא בעיה גדולה. לשקול עריכת סקר של הצרכים לעשות ס

ן ל האוכלוסייה שהיא עם צרכים משתנים. לתכנשגם 

ל ידי עירייה ובעלים, יפוץ המבנה באזור זאת עאפשרות של ש
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בטיפול במסגרות של הזה. לקבוע עדיפויות לבחון את הנושא 

 מרכזים האלה.  20-בערך ה

 תודה פנחס. אש העיר:ר

כפי שנוסחה, באופן עקרוני אני אפתח כמענה להצעה לסדר  איתי צחר:

טית ידוע לך ולכולנו, שיפוץ מבנה בבעלות פרכבזה ואומר ש

הבעלים. העירייה איננה יכולה יכול להיעשות רק על ידי 

להשתתף במימון בנייה או שיפוץ, אני בטוח שגם לא זו 

תתף במימון בפועל. אך הייתה הכוונה, אבל לא יכולה להש

ללניות וגם אחרות עם זאת, במסגרת תוכניות גם כו

להתחדשות עירונית, בהחלט ניתנים כלים תכנוניים וכלכלים 

ם, או לחילופין מיבידי הבעלים לחידוש המבנים הקיי

להריסה ולבניה חדש תוך תכנון מיטבי המתאים לימים אלו. 

ם ששאלת עליהם, וסקירת מצב קיים, אין סקר מבחינת סקרי

קיים מקיף של כל המרכזים המסחריים בעיר, מיפוי הצרכים 

צורך הרבה המפורטת כפי שפירטת, סקר כזה גם  בצורה

מאוד של כסף השקעה, עבודה רבה וכמובן גם עלות רבה 

יות, את כל השימושים, לסקור את כל הנכסים, את כל החנו

והשיטה שבה זה נהוג כיום, או הדרך שבה זה נהוג כיום היא 

התחדשות עירונית, או כשהנושא רלוונטי לאזור מסוים של 

לתוכנית שמוגשת או על ידי העירייה או על ידי יזמים אז 

צורה מפורטת, התייחסות למרכזים המסחריים בבהחלט יש 

שגם בהמשך יש מספר דוגמאות לכך, ובנוסף ראוי לציין 

הלת שהוחלט ותוקצב כבר לפני מספר זמן, היא מוקמת נלמ

ט קלימתכננת, עתיד להלרבות אנשי מקצוע,  במתכונת מלאה

מעבודתה השוטפת של מנהלת משתף ציבור, וזה יהיה חלק 

עקרוני, שות עירונית לטפל גם בנושאים הללו. באופן התחד
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העירונית יש שכבות רבות ביניהן גם מידע  GISבמערכת ה 

מאפשר התרשמות, ומאפשר כזה או אחר שמאפשר מדידות, 

של נושאי מידע שונים בהקשר גאוגרפי. אבל לא איתור 

אנחנו לא סבורים שבעת בפירוט ובהרחבה ההיקפית שציינת. 

ומקיף הזו נכון לבצע את מה שהצעת, בהיבט של סקר כולל 

ותוכנית בצורה הזו, אנחנו חושבים שזו  לכל המרכזים

השקעת משאבים בדרך שאיננה נכונה ונכון יותר לנהוג 

באמצעות מנהלת ההתחדשות העירונית, וגם לפי מדיניות 

העיר, והקול הקורא שזכינו למשל למרכז העיר להתחדשות 

שיעסוק בנושא הזה או בכל מקום שבו מוגשת עירונית, 

שם לטפל בנושאים האלה לעומק, אבל לא לסקור  תוכנית,

 מראש ובצורה מפורטת כמוצע.ולסרוק את כל העיר 

שסביב המרכזים האלה יש א' אני לא מסכים. אני חושב  פנחס כהנא:

שטחים ציבוריים שבאחריות העירייה, זה באחריות שוטפת 

, אני יכול להביא תמונות למרכזים שלה בכלל בלי לשים דגש

הוא הציבורי, לא הפרטי, ם כאלה שמסביב השטח של מרכזי

פשוט מוזנח ואם אנחנו רוצים שאנשים יבואו למרכזים 

את  יך לעשותרצ פשוט האלה, אם מסכימים שזה חשוב אז

זה, ואפשר לעשות את זה בעדיפות, לא צריך להעמיס את זה 

 על הסיפור הכספי. דבר אחד. 

 מאיזה תקציב?מי בדיוק יבצע את זה פנחס?  ראש העיר:

ונוף שעוסקת בדיוק בזה. היא  פנחס כהנא: יש מחלקה שלמה של גנים 

תבוא ותעשה סיבוב מטפחת את הגינות וסביב המרכז, 

מה קורה מסביב במרכז, תהפוך אותו מאחורה ותראה 

למרכזים. אפשר בקלות לעשות. פה דשא, פה תאורה, זה 

כמו דבר מיוחד דברים שוטפים של עירייה, זה לא שום 
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שאתה אומר. דבר שני, אני יודע שיש גם בערים אחרות, אני 

בכפר סבא, אני לא בטוח, אבל יש עשו את זה גם חושב ש

ם דרך שותפות בין בתים משותפים למשל ובין עירייה, א

החברה הכלכלית או בצורה כזו או אחרת, דרך תרבות הדיור, 

ה לא לעשות פעולות של שיפוץ של מבנים. יש דברים כאלה, ז

יודע. אני לא יודע. אני חושב שאתה נכנס  לבית פרטי ושאני 

אפשר גם בנושא הזה. דבר שאם מחליטים שזה דבר חשוב אז 

חושב שסקר כזה זה דבר מסובך. דיברתי עם  נוסף אני לא

, זה לא מופרט, הוא אומר פנחס תגדיר את GISאנשי ה 

לא סיפור ר לעשות את זה, וסקר כזה זה המקומות ואפש

גדול. העירייה יודעת איזה עסקים יש, אילו תוכניות חלות 

ההנדסה נותנים את זה בקלות. זה על השטח, זה גם כן אגף 

לא כל כך מסובך לעשות את הדברים האלה ואני חושב שזה 

צריך תשומת לב, צריך מאוד חשוב. זה לא עבודה יקרה. 

אז כל אחד מרכזים חשובים, להגיד אנחנו כלפי עצמינו. זה 

ביחידה שלו יעשה. אתה אומר לי שהשטח הציבורי זה מאיזה 

 תקציב שוטף. תקציב? מ

או הערה. יש רשויות אחרות שבהן גם מבנים רק מילה קטנה,  אמיר סילבר: 

חויבת בשיפוץ אחת פרטיים, החזות שלהם מ so calledשהם 

לתקופה. זאת אומרת שאם אנחנו מזהים איזה שהם מבנים 

המבנה בבקשה לשפץ  על הרשות לפנות לאותם בעלי כאלה אז

אותו. צריך גם את זה לקחת בחשבון ולראות האם באמת יש 

 בחקיקה העירונית.לנו את הכלים האלה 

אין את הכלים האלה בחקיקה העירונית העדכנית,  איתי צחר:

ת תשיקולכם. אבל המשמעות של מה שאמרת עכשיו זה השל

 מאות אלפי שקלים על דיירים ועצומות שלעלויות מטורפות 
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זו יש מנגנון אחר,  .שלא תמיד הפרוטה מצויה בכיסם תחת 

מציע לעזור לתושבים, מציע לממן בצורה מגשרת נטרי, שווול

את עלות השיפוצים, וגם באמצעות התקשרות עם קבלנים 

בפיקוח ובבקרה יותר הדוקה שלנו מאשר של ועד בית שהם 

בעיר כפר סבא, גנון מיוחד עצמאי, נוסף לכך גם יצרנו מנ

יש חניות אקספרס ויש גם ועד  .המכונה ועד אקספרס

-בבתים באמת מהרמה הסוציובמסגרת זו אקספרס. 

הנמוכה יותר, שלא מאורגנים בוועד בית הרבה  אקונומית

גדלים, פעמים, אנחנו מציעים להם סל של שירותים במגוון 

מכוון לדברים קטנים כתחליף לוועד בית, אבל גם יותר 

בתים, אבל זה בהחלט נושא לתיקונים כאלו ואחרים ב

מורכב. ובאשר פנחס למה שאמרת, בקרוב תראה את דיוני 

 האמתיתת התקציב, ברמה המקצועית התקציב ואת מסגרו

הדברים שציינת כלאחר יד, קצת תאורה, קצת דשא, קצת 

דברים שאני אשמח להציג לך את  גינון, קצת מכל דבר, זה

התקציבים שלהם כדי שתראה כמה זה עולה, ומה היקף 

המסגרת ומה היקף ההשקעות בכל שנה, ומה ההיקף 

לאור מה שהוצע על ידי פנחס, מוצע  המתוכנן לשנה זו גם.

להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד להסיר את ההצעה 

אה, ראש העיר, , ממה, מאיר, לירית, פלימסדר היום? יובל

ר, רפי, אורן, אסנת, ותהילה. מי מתנגד דני, עדי, איתן, אמי

ואמיר. יש  להסיר את ההצעה מסדר היום? קרן, הדר, פנחס

 נמנעים? צביקה מתנגד. 

 להסיר את ההצעה מסדר היום.מאשרים ברוב קולות  :138מס'  החלטה

עדי, איתן, אמיר יובל, ממה, מאיר, לירית, פליאה, ראש העיר, דני,  - בעד

 קולמן, רפי, אורן, אסנת, ותהילה.
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 קרן, הדר, פנחס, אמיר סילבר וצביקה. - נגד

 

 תנועות הנוער מטעם סיעת "כפר סבא בראש".  .ג

 

מטעם סיעת "כפר  הצעה לסדר הבא בנושא תנועות הנוער, איתי צחר:

 סבא בראש", בבקשה.

נים את הערכים שיש אני מאמינה שכולם סביב השולחן מבי תהילה מימון:

בתנועות הנוער, ולא רואה צורך משמעותי להרחיב את 

י ראיתי בימים האחרונים את העניין. אני כן רוצה לברך, כ

הנהגת ההורים שהוציאה הודעה שהיא הקימה ועדה לתנועות 

רבע הנוער, וזה מבורך ומתחבר ישירות להצעה הזאת. 

מהילדים משתתפים בפעילויות של תנועות הנוער בכפר סבא, 

מך, יש אומנם גידול בשנים האחרונות וכמו שאני ציינתי במס

אבל זה לא מספיק. אנחנו רואים ערים ששמו לעצמם יעד 

משמעותית בתנועות הנוער, ואין ספק שזה לטפל בצורה 

 דורש תקציבים וצריך לדבר על זה. כמו שעיריית רמת גן

דמי הרישום של החניכים למשל הכניסה עכשיו סבסוד של 

שקלים, ובהמשך סבסוד הרבה יותר  115בסכום ראשוני של 

ם ההשתתפות בתנועות הנוער הייתה כמעט משמעותי. אם פע

ללא עלות, היום ההשתתפות היא מאוד מאוד יקרה, זה יכול 

ד בודד, ושלא נדבר על שקלים ליל 3000או  2000-גם להגיע ל

ה מה קורה כשזה משפחה, או שניים או שלושה ילדים. תופע

נוספת זה את הכמות ההולכת ויורדת של המשתתפים 

בתנועות הנוער ככל שהגיל שלהם עולה, קשה מאוד לשמר 

שמצטרפים בכיתה ד' או ה' לשנות הבגרות את הילדים 

שלהם. ההצעה מדברת מצד אחד לערוך בחינת עומק בעירייה 
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גידול לעם תנועות הנוער ולהוביל שר כדי לחזק את הק

ות לבחון סבסוד של משפחות מעוטמצד שני  .בכמות החניכים

בות וצמצום פערים וגם על יכולת גם בשביל לאפשר השתל

מנת להגדיל את כמות המשתתפים. במסמך אני ציינתי חלק 

יך הבדיקה, מהפעולות שהייתה שמחה לראות בתהל

שמסתמכות בשיח משמעותי עם מובילי תנועות הנוער, עם 

והורים. שיתופי פעולה בין גורמים תלמידים, אנשי חינוך 

עירוניים שונים, בחינת הצורך בסבסוד לאוכלוסייה הכללית 

 אני אקריא את ההצעה: עיריית כפר סבא תפעל להכנתועוד. 

ם תנועות הנוער והגדלת תוכנית מקיפה לחיזוק הקשר ע

ות הנרשמים. התוכנית תוצג למועצת העיר בתוך כחצי כמ

. מועצת העיר 1.9.2020שנה על מנת להיות מיושמת ב 

של ועדת הכספים תוך המלצה של הגורמים מעבירה לבחינה 

. הקצאה של סכום כספי נוער והרלוונטיים, חינוך  כו'

שיאפשר לסבסד דמי רישום והוצאות נלוות למשפחות 

 . תודה.2020שנת  ילתמעוטות יכולת בתח

ילדי  אה בתנועות הנוער שותפים לחינוךעיריית כפר סבא רו איתי צחר:

, ודור העתיד ופועלת בשיתוף פעולה עם מגוון תנועות העיר

כיום ובמשך שנים ארוכות ורבות. כפי שצוין בהצעה בעיר גם 

יאה לגידול משמעותי בכמות לסדר פעילות זו גם מב

בעיר, לא בהכרח זה מה שקורה המשתתפים בתנועות הנוער 

אל, אבל בכפר סבא אנו שמחים שזו המציאות. בכל רחבי ישר

 חלק מהרעיונות שהובאו בהצעה לסדר כבר מתקיימים כיום

בממשק שבין העירייה לתנועות הנוער, כחלק מתוכנית 

עבודה של אגף נוער צעירים וקהילה שחלקן פורטו ה

מועצה בחודש בנושא תנועות הנוער מישיבת ה הבשאילת
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עלה התקציב העירוני לנושא  2017מאז שנת ספטמבר. 

. 2019ש"ח בשנת  735,000ש"ח ועד  458,000תנועות הנוער מ 

חניכים,  3,000המשתתפים לשנת תש"פ עומדת על כ כמות 

 להגיד עודלשנה שעברה. חשוב נתון שמהווה גידול ביחס 

לחודש  את יום תנועות הנוער מתוכנן להרחיב 2020שבשנת 

כל שבוע פעילות אחרת לבחירת בתנועות הנוער, בו יתקיימו 

של תהלוכת תנועות הנוער התנועות, תחודש המסורת 

עול פשהחלה ל 29העירוניות, להקת תנועות הנוער בגלריה 

הפעולות האלה יגבירו חשיפה לתנועות הנוער  השנה.

דה בהן. בנוסף, ובשאיפה את הגדלת ההשתתפות וההתמ

מתנהל מודל ייחודי בשם קבוצות מנהיגות  בכפר סבא

סגרת מודל זה ומעורבות חברתית לבני הנוער בעיר, במ

ומעורבות חברתית  קבוצות מנהיגות 25-פועלות כיום מעל ל

בערכים  תנועתיתבתחומי עניין שונים, אשר דומות לפעילות 

-ים כעילות זו משתתפפבכלים אשר מועברים לבני הנוער, וב

נוספים. ככלל, עיריית כפר סבא מתקצבת כל  בני נוער 1500

במרחב העירוני. סבסודי אחת מתנועות הנוער הפועלות 

אקונומי, מספר אחים במשפחה -פעילות על רקע סוציו

ים על ידי הנהגות התנועות השונות כיום. ככל וכדומה ניתנ

בפני הנהלת האגף בעיה קונקרטית לגבי קושי על רקע שעולה 

פתרון. ככל הידוע לעזרה ומוצאים  כלכלי אנו נרתמים

לעיריית כפר סבא, וכמובן מאוד יכול להיות שיש המון 

אך ככל שידוע לנו לא נמנעה השתתפות מקרים שלא ידועים, 

בנוסף ראוי בפעילות מאף חניך על רקע קשיים כלכליים. 

לציין את התחייבות ראש העיר, למציאת בית לתנועות הנוער 

נוער וכן לכך שבשנה האחרונה תנועות ה ,יותבבשכונות המער
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זוכות לטיפול תחזוקתי שוטף על ידי יחידות העירייה באופן 

, באמצעות המוקד העירוני בו זוכה כל מוסד עירוני אחר

ויחידות התחזוקה העירוניות והבינוי. עם זאת, למרות כל 

, אנחנו מה שנאמר לעיל ולמרות כל הפעילות הענפה שצוינה

נ שראויות לבחינה מקצועית בנושאים קודות מוצאים שיש 

להעביר את  עשהובאו, בדגש על הנושא הכספי, ולפיכך מוצ

שהוגשה לדיון ולבחינה מקצועית של הנושא הכספי  ההצעה

 בוועדת הכספים.

ונכונה.עצהאנחנו מקבלים את ההצעה לסדר, היא  ראש העיר:  ה ראויה 

 תודה. אחד? האם אפשר לקבל את מה שנאמר כאן פה איתי צחר:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 אשר את ההצעה לסדר כדלקמן:להוחלט פה אחד  :913מס'  החלטה

עיריית כפר סבא תפעל להכנת תכנית מקיפה לחיזוק הקשר עם תנועות . 1

הנרשמים. התכנית תוצג למועצת העיר בתוך  הנוער והגדלת כמות

 .1/9/2020-כחצי שנה על מנת להיות מיושמת ב

מועצת העיר מעבירה לבחינה של ועדת כספים, תוך המלצה של הגורמים  . 2

 כספי שיאפשר לסבסד דמי רישום  , הקצאת סכוםםהרלוונטיי

 .2020הוצאות נלוות למשפחות מעוטות יכולת בתחילת שנת 

 

 חסרות בעיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".גינות כלבים   .ד

 

 הצעה הבאה בנושא גינות כלבים חסרות בעיר.  איתי צחר:

גינות  הדר לביא: תודה על ההמתנה, סליחה. הרעיון הוא בקצרה, להקים 

שחסר. החומר המעוין מוצג לפניכם, יש אזור כלבים איפה 

להערכתנו שלם בצד הצפון מערבי של מרכז העיר, שגרים בו 

איש ואין שם גינת כלבים. אני אשמח שתהיה שם  15,000
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 אני יכולה לפרט עוד אם צריך.  אחת.

רך עירוני מובהק, זה צו באופן עקרוני, נושא של גינות כלבים איתי צחר:

בטח בעיר שיש בה בעלי כלבים רבים וכלבים רבים, חשוב 

למצוא להם מקום לשחרר את מכך, שבעליהם צריכים 

, הכלבים, ובהחלט זה צורך עירוני באופי החיים המודרני

ומגביר. ועם התמעטות השטחים הפתוחים הצורך הזה הולך 

ם לכך בהיסטוריה ובניסיון המקצועי שלנו אנחנו עדי

שהקמה של גינת כלבים לרווחת בעלי הכלבים גוררת 

יש  .התנגדות רבה מאוד מקרב התושבים שגרים בסמוך

על הצורך, יש פחות תמימות דעים על  תמימות דעים

פעמים רבות אנחנו לא מצליחים ני מים, ובאופן עקרוהמיקו

לאתר מקום שבו לא תהיה התנגדות, ואפילו לפני קצת 

גינת כלבים על ר בים קע התנגדות תושלמעלה משנה פורקה 

והועברה לפארק העירוני מאזור מרכז העיר הצפוף אפילו 

בחודשים האחרונים, זה מיפוי  יותר. מה שעשינו עד עכשיו

שני מקומות שבהם תושלם, זה צרכים ראשוני ואיתרנו גם 

גינות כלבים. האחת יובא לאיש ור התקציב ואז יבוצעו שתי 

גן גיבורי ישראל. באזור רחוב פרופסור דינור, והשנייה  בתוך 

אנחנו נקיים שיתוף ציבור בנושא הזה, כולל אך טרם לזאת, 

פרסום, אני לא רוצה להגיד פרסום להתנגדויות, אבל 

יהיה מודע שבה הציבור  איזושהי מתכונת שגיבשנו

יוכל להביע הסתייגויות ובסוף  למיקומים, ישמיע את דבריו, 

תצטרך להתקבל החלטה שאני מעריך שלא תהיה לשביעות 

ון כל בני האדם, אך אולי לשביעות רצון כל הכלבים רצ

מוצע להסיר את מה שאמרתי עכשיו,  כלשגרים באזור. לאור 

 את ההצעה פה אחד?ההצעה מסדר היום. האם אפשר להסיר 
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רת אני אשמח כמובן לראות את המיפוי השלם, ואם אני זוכ הדר לביא:

נכון זה עונה חלקית פה, המענים שציינת עונים חלקית על 

אני אשמח לראות את הפירוט שעשיתם עד האזור הזה. 

עכשיו, אני מסירה את ההצעה מסדר היום, אבל תשימו לב 

ל גם את המענה כי מערבי שם שיקב-צפוניהלכל האזור 

 רחק הליכה חשוב להם. תודה. המ

 תודה. ההצעה הוסרה מסדר היום. איתי צחר:

 ההצעה הוסרה מסדר היום על ידי המציעים

 .70הארכת שירות של עובדת עירייה מעבר לגיל אישור   .3

 

שירות של עובדת עירייה הארכת שעל סדר היום,  הנושא הבא איתי צחר:

ותה מעבר החלטה, מאשרים הארכת שיר. הצעת 70מעל גיל 

משנה של עובדת העירייה ציפי פליישמן, מזכירת  70לגיל 

. זאת אני אציין 31.8.2020בבית הספר בר אילן, עד לתאריך 

שביעות הרצון המלאה מתפקודה ורצוננו לאור  ,כדברי רקע

ונדרש לכך אישור מועצת  70מעבר לגיל להמשיך ולהעסיקה 

 תודה.  שר זאת פה אחד?העיר. האם אפשר לא

 תודה רבה.  ראש העיר:

של עובדת  70הארכת שירותה מעבר לגיל מאשרים פה אחד  :014מס'  החלטה

העירייה ציפי פליישמן, מזכירת משנה בבית הספר בר אילן, עד 

 .31.8.2020לתאריך 

 

 * חברת המועצה הדר לביא יצאה מהישיבה.

 * חבר המועצה צביקה צרפתי יצא מהישיבה.
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ת עמותת "נעמ"ת", עמותת "ויצ"ו', עמות אישורי הקצאות לעמותות:  .4

מרכז גני ילדים שע"י מעיין החינוך "מעיין החינוך התורני", עמותת '

התורני' ועמותת "אוהלי קידר" בהתאם לאמור בפרוטוקול ישיבת ועדה 

 .1.12.2019הקצאות מיום 

 

, . הנושא הבא זה אישורי הקצאות איתי צחר: בעקבות הערה שקיבלנו

וטרם חלף מועד  אני מעדכן שסעיף א' יורד מסדר היום מאחר

ברמה  א' מסדר היוםההתנגדויות המלא, בשל כך יורד סעיף 

אישורי וזה יובא לאישור בישיבה הקרובה.  ,הטכנית

"נעמ"ת" עמותת "ויצ"ו", עמותת הקצאות לעמותות. עמותת 

גני ילדים שע"י מעיין עמותת "מעיין החינוך התורני",  'מרכז 

, ועמותת "אוהלי קידר", בהתאם לאמור החינוך התורני'

, הצעת 1.12.2019ישיבת ועדה הקצאות מיום בפרוטוקול 

המלצות ועדת  ההחלטה שמובאת להחלטתכם. מאשרים את

הוסר מסדר היום, ב' הקצאות כמפורט מטה: א' כאמור 

, 580044261מאשרים הקצאה לעמותת "נעמ"ת" שמספרה 

, 6427, גוש 6את הנכסים הבאים: מעון ספיר שברחוב גלר 

, חלקה 6438, גוש 66. מעון כרמל שברחוב הכרמל 28חלקה 

. 116, חלקה 6437, גוש 25. מעון תפוז שברחוב תל חי 225

, למטרת 83, חלקה 6436, גוש 44מעון הגליל שברחוב העמק 

,  5ה של לתקופ 0-3מעונות יום לגילאי  שנים. סעיף ג'

, את 580057321מאשרים הקצאה לעמותת "ויצ"ו" שמספרה 

למטרת  580, חלקה 6433, גוש 9הנכס שברחוב מבצע יהונתן 

,  שנים. 5לתקופה של  0-3ום לגילאי מעון י מאשרים סעיף ד'

הקצאה לעמותת "מעיין החינוך התורני" שמספרה 

, חלקה 6430, גוש 10, את הנכסים שברחוב יערה 580121952
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. סעיף ה', 2020ליולי  30למטרת בית ספר עד ליום  189

גני ילדים שע"י מעיין  מאשרים הקצאה לעמותת 'מרכז 

את מבנה שברחוב , 580217263שמספרה  החינוך התורני'

 30מטרת גן ילדים עד ליום ל 189, חלקה 6430, גוש 10יערה 

. סעיף ו', מאשרים הקצאה לעמותת "אוהלי 2020ליולי 

מטר שברחוב  200, שטח בגודל 580531390שמספרה  קידר"

, למטרת תיקון כסאות גלגלים 501 , חלקה7621, גוש 10לר טז

לפינוי תוך על ידי מתנדבים לתקופה של שנתיים עם אפשרות 

 יום. האם אפשר לאשר את ההצעה פה אחד? 30

רת מלבי גם הוא נדמה לי נגמ ?מלביאיפה ההקצאה של  חגיאל:-קרן גרשון

 ההקצאה שלו. 

לך  היום לא, אני יכול לבדוק ולהשיב לא על סדר היום. איתי צחר:

 מה סטטוס ההקצאה שלהם. במפורט 

אני רוצה להגיד משהו לגבי "מעיין החינוך התורני" כי חשוב  תהילה מימון:

לסיטואציה שהייתה, שאני בטוחה לי שלא נגיע עוד פעם 

. נוח לעשות את זהשלכל מי שהצביע כמו שהצביע היה לא 

ערב פתיחת השנה, אתם אמרתם גם בתשובה עכשיו וגם 

גבשו את זה עד סוף הרבעון בתשובה להצעה לסדר שבעצם ת

מסיימים  30.6השני, אבל אנחנו עלולים למצוא את עצמינו ב 

את דיון ההקצאה, ונותנים התראה מאוד מאוד קצרה 

חנו לעמותות. אני לא רוצה לעמוד בסיטואציה הזו שאנ

תלמידים בקצה, ומאוד מאוד הייתי שמחה אם מוציאים 

ותדונו בו לפני כדי שלא נגיע תיקחו ספציפית את הנושא הזה 

לרגע האחרון, שוב, מתוך חוסר נעימות גם לבית הספר 

 ולתלמידים שיושבים שם. 

חושב שהנושא הזה גם על סדר היום של ועדת  אני בהחלט איתי צחר:
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וגם של צוות העבודה בנושא התמיכות, ואני חושב החינוך, 

 שנכון וראוי לדון עליו במוקדם ככל שניתן. 

 תודה רבה תהילה, נושא הבא.  ראש העיר:

רק לפני הנושא הבא אם אפשר לאשר פה אחד הצעת ההחלטה  איתי צחר:

 שהוקראה. 

 פה אחד, תודה.  ר:ראש העי

 המלצות ועדת הקצאות כמפורט מטה: אושרה פה אחד  :141מס'  החלטה

  .מסדר היום ההוסר.  בקשה להקצאה לעמותת "אמונה" א

, את הנכסים 580044261מאשרים הקצאה לעמותת "נעמ"ת" שמספרה . ב

 הבאים: 

 . 28, חלקה 6427, גוש 6מעון ספיר שברחוב גלר  *

 . 225, חלקה 6438, גוש 66מעון כרמל שברחוב הכרמל  *

 . 116, חלקה 6437, גוש 25מעון תפוז שברחוב תל חי  *

 .83, חלקה 6436, גוש 44מעון הגליל שברחוב העמק  *

 שנים.  5לתקופה של  0-3למטרת מעונות יום לגילאי  

, את הנכס שברחוב 580057321מאשרים הקצאה לעמותת "ויצ"ו" שמספרה . ג

 0-3לגילאי  למטרת מעון יום 580, חלקה 6433, גוש 9מבצע יהונתן 

  שנים. 5לתקופה של 

, 580121952מאשרים הקצאה לעמותת "מעיין החינוך התורני" שמספרה . ד

למטרת בית  189, חלקה 6430, גוש 10את הנכסים שברחוב יערה 

 . 2020ליולי  30ספר עד ליום 

 'מרכז גני ילדים שע"י מעיין החינוך התורני'מאשרים הקצאה לעמותת . ה

, חלקה 6430, גוש 10, את מבנה שברחוב יערה 580217263שמספרה 

גן ילדים עד ליום  189  . 2020ליולי  30למטרת 

, שטח בגודל 580531390מאשרים הקצאה לעמותת "אוהלי קידר" שמספרה . ו

, למטרת תיקון 501, חלקה 7621, גוש 10מטר שברחוב זטלר  200
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שרות כסאות גלגלים על ידי מתנדבים לתקופה של שנתיים עם אפ

 יום. 30לפינוי תוך 

 

 .28.12.19אישור פרוטוקול ועדת שמות   .5

 

לנובמבר  28הצעה הבאה, אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  איתי צחר:

ועדת שמות . הצעת החלטה, מאשרים פרוטוקול ישיבת 2019

המצורף לחומרי הישיבה. האם אפשר  2019לנובמבר  28מיום 

 לאשר זאת פה אחד?

הבענו שם הערה, ליחה. אני רק רוצה לציין שבוועדה איתי, ס צנעני:איתן עו"ד 

עמדת מנהלת בית הספר לנושא קריאת שאנחנו מבקשים את 

, דיברתי עם אורי האולם, מה שהיום נקרא "אולם היובל"

 ארבל כרגע והוא אמר לי שניתנה הסכמת מנהלת בית הספר.

אקריא. לכל המעוניין: זה לא מצורף לחומרי הישיבה, אני  איתי צחר:

ספורט "היובל" על שם איציק שלום זכרונו הם אולם הסבת ש

נגדות לשינוי שם אולם לברכה, לכל המעוניין, אין לי שום הת

הספורט "היובל" על של איציק שלום זכרונו לברכה אשר 

כיו"ר מחלקת הספורט, כדורסל. כפי שנמסר לי שינוי כיהן 

 ובהובלתבעיריית כפר סבא השם אושר על ידי ועדת השמות 

 סמדר גולדשטיין מנהלת בית הספר.ראש העיר, בברכה 

להזכיר שאנחנו דיברנו בזמנו על כך  רק הערה, אני רוצה :אמיר סילבר

על שמות נשים, נעשה שאנחנו נעשה, נקרא יותר רחובות 

 5איזשהו תיקון, אז לתשומת הלב. כי פה ראיתי מתוך 

 ל נשים.זה ע 2הצעות רק 

 אבל אף הצעה חוץ מההצעה הזו לא אושרה. :עו"ד איתן צנעני

 נכון, אמרתי שזו רק הערה. לא ביקורת בונה, או תזכורת. אמיר סילבר:
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בימים האלה, זה מופיע גם בפרוטוקול, בונים, כותבים  :עו"ד איתן צנעני

נהלות ועדת השמות וגם לקריאת נהלים וקריטריונים גם להת

השמות. אני מניח שזה גם יבוא לידי ביטוי בקריטריונים 

 האלה. 

. ראש העיר:  תודה רבה לכולם ותודה רבה לאיתן

 

פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  פה אחד מאשרים :142מס'  החלטה

 .כמצורף לחומרי הישיבה 28.11.2019

 

 .2.12.19 תמיכות מיום אישור פרוטוקול ועדת   .6

 

לדצמבר  2מיום נושא הבא, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  איתי צחר:

. הצעת החלטה, מאשרים את פרוטוקול ועדת תמיכות 2019

אפשר ף להצעת החלטה זו. האם המצור 2019מבר לדצ 2מיום 

יש נושא  לאשר זאת פה אחד? אלא אם כן תבקשו אחרת.

 פרד קרן?שאת רוצה להצביע עליו בנ

 אנחנו במתח. ראש העיר:

אני מתלבטת אם להפריד את קרן סיוע לנזקקים,  חגואל:-קרן גרשוןעו"ד 

 מההצבעה הכללית.

 מה יש בקרן? ראש העיר:

קרן את כנראה לא מכירה את כל הפעילות של הקרן הזאת,  שיינפיין:ממה 

רגע אם זה אבי או מישהו אחר, את לא מכירה וזה לא משנה כ

ושה פעילות כל כך את הפעילות של הקרן, היא עכנראה 

חשובה בעיר לנזקקים, שזה לא שייך לאדם הזה או לאדם 

יושב ראש הקרן, הזה. אבל מה שאני כן מציע לך, תפגשי עם 

 בנושא. תלמדי



  04.12.2019 70 מועצה מן המניין  

ן  מקבלת את ההצעה של ממה. חגואל:-עו"ד קרן גרשו

אולי זו הערה חשובה, כי בהרבה מאוד ובנוסף ראוי לציין,  :איתי צחר

וגופי הספורט בעיר חבריםמהעמותות  גם אנשים  והגופים, 

עכשיו אני חייב לציין, בעלי זיקה פוליטית. אז עד גם שהם 

שאם זה לא עומד בסתירה על הנחיות התמיכות, אז זה לא 

 אפשר פה אחד? קול תקין.נבחן גם כ

 עבר.אפשר להעלות את זה לפה אחד? תודה רבה.  :ראש העיר

. זה מה שנקרא לדעתי הכוונה של קרן, אני מחדד את זה :אמיר סילבר

מראית עין, כדי שאנשים עם עמותות אחרות בעתיד לא 

יחשבו שהם יכולים להצטרך לסיעות כאלה ואחרות. אני 

 חושב שזו הייתה הכוונה, תקני אותי אם אני טועה. 

הבחירות וארגוני מתנדבים נמצאים היום אנחנו אחרי  :ראש העיר

במקום אחר לגמרי, אנחנו לא מדברים למראית העין. מה 

  אחרינו.שהיה היה. 

 2.12.2019פרוטוקול ועדת תמיכות מיום חד אושר פה א :143מס'  החלטה

 המצורף להצעת החלטה זו.

 

 .1.12.19אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום   .7

 

להחלטה, זה אישור פרוטוקול ועדת הנושא הבא שמובא  איתי צחר:

מאשרים את . הצעת החלטה, 2019לדצמבר  1כספים מיום 

כמפורט  1.12.2019כספים מיום פרוטוקול ישיבת ועדת ה

. 2019לשנת  4למטה: א' עדכון והעברות תקציב רגיל, מספר 

. ג' דיון בדו"ח 2019לשנת  4רים מספר "בתב' עדכון והעברות 

. ד' אישור מחיקת חובות. מצורף 2018שנתי מבוקר הכספי 

. האם אפשר את 2019לדצמבר  1ועדה מיום ופרוטוקול ה
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 החלק הזה לאשר פה אחד?

ן אתם מוכנים להסביר מה המצב עם הנושא של  חגואל:-עו"ד קרן גרשו

 ירוקה. ב החטיבההעברת הכספים למשרד החינוך לגבי 

נו נמצאים בקשר יומיומי רציף, ראש העיר נמצא באופן אנח איתי צחר:

בקשר ישיר עם הדרגים הכי בכירים במשרד החינוך, אישי 

ועי שם, כולל עליות לרגל לירושלים, ואנחנו וכל הצוות המקצ

אנחנו מקווים מאוד ומייחלים שממתינים לאישור סופי 

 אחד את הנושא הזה? שהוא יגיע. אז אפשר לאשר פה 

 תודה רבה. ראש העיר:

את פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום  מאשרים פה אחד :144מס'  החלטה

 כמפורט למטה:  1.12.2019

 . 2019לשנת  4עדכון והעברות תקציב רגיל, מספר  .א

 .2019לשנת  4עדכון והעברות הברים, מספר  .ב

 אישור מחיקת חובות. ג.

 

 2018כספי שנתי מבוקר לשנת דיון בדו"ח   .8

 

שנתי  עיף נפרד דיון בדו"ח הכספיבנוסף יש צורך לציין כס איתי צחר:

אול? לדון בדו"ח . האם מישהו רוצה להעיר? לש2018מבוקר 

? אם כך נאשר גם זו כהצעה פה 2018הכספי המבוקר לשנת 

 תודה. אחד. אפשר?

 תודה. ראש העיר:

 הודעות אישיות

 

בקשה לשתי הודעות אישיות של דקה, של חבר המועצה יש  איתי צחר:
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 פנחס כהנא וחברת המועצה דוקטור אסנת ספורטה.

 כן פנחס. ראש העיר:

להצעות לסדר, שהקואליציה עונה תשובות רבים המקרים  פנחס כהנא:

ולשאילתות, שהמידע שנמסר לנו הוא לא שלם, חלקי, 

נוסח התשובה פוגע במגישי ההצעה. קשה לפעמים לא נכון ו

 לי להאמין שחברי הקואליציה שלמים עם צורה זו של שיח.

קשה בצורה כזו לשרת את תושבי העיר. לי קשה אישית 

שלאחר השקעה של מחשבה וחקר בשאילתות או הצעות 

לסדר לקבל תגובות כאלה. אני רוצה לתת שתי דוגמאות. 

סיעת "כפר סבא  , העלתהלספטמבר 5-אחת, בתאריך ה

בנושא המחויבות על פי פקודת העיריות,  המתקדמת" שאילת

חודשים דו"ח בכתב על  3-העיר אחת ללהציג בפני מועצת 

ענתה שזה נכון וכך פעולות העירייה וכן דו"ח כספי. העירייה 

נוספת בנושא   ה, הוצגה שאילת2019תנהג. בסוף אוקטובר 

הוגשו הדו"חות למועצת העיר. תשובת לאחר שלא  

וגם פוגענית. נכתב הקואליציה מפי מנכ"ל העירייה לא נכונה 

זו וזו חזרה על החומר, וזו בדיוק  הלשאילת כאילו כבר ענו

זו המועצה הרגע זה, בשנה ש הכוונה במעקב. העובדה שעד

שתיים,  .הרבעוניים למועצת העירדו"חות הקיימת לא הוגשו 

הדוחות עודכנו בזירת השקיפות. החוק אומר נאמר כאילו 

להגיש למועצה ומלבד זאת יש בזירת השקיפות רק שתי 

 דוחות.

 פנחס עבר דקה. ראש העיר:

 לא דקה, עשיתי חזרה בבית וזה דקה ועשר שניות.  פנחס כהנא:

 קבל עוד עשר שניות, לקחו פה זמן פשוט. ראש העיר:

 אז יש לו עוד עשר שניות. פנחס כהנא:
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יודע, ב ראש העיר: אתה  BNI-. בBNI-, אתם מכירים את הBNI-אתה 

בא בשעות הבוקר המוקדמות, בשש וחצי אוכל אורחה טובה 

ואז יש לך שישים שניות להציג אותך ואז פשוט מורידים 

 אותך מהבמה.

אז זה פעם ראשונה בשנה שמשתמשים בזכות הזאת ואני  פנחס כהנא:

 חזרה בבית וזה באמת אלמד את הכללים. דווקא עשיתי 

אז אתה יכול להגיע לשם. קצר, אני לא אוריד אותך מהבמה.  ראש העיר:

 מבטיח.

דוגמא שנייה, העלינו הצעה לסדר בנושא בדיקת פיתוח ענף  פנחס כהנא:

שהוכנה תוכנית תיירותית. התיירות בעיר. בין השאר נאמר 

ביקשתי לקבל את התוכנית, קיבלתי חומר שבכל מקרה אי 

עם היועצת  דיברתיתכנית תיירותית. שר לכנותו אפ

החומר וגם לדבריה היא לא הכינה החיצונית שהכינה את 

וע מדוע לא פועלים על פי חוק, מד א ברורלתכנית תיירותית. 

לא עונים לעניין ומדוע פוגעים בחברי המועצה ובסיעות 

ם ים מזמנם לטובת הציבור. אנחנו מבקשישמשקיע

 קפדנית ונימת התשובה תשתנה. בקרהשהתשובות יעברו 

 פנחס תודה רבה. אסנת, בבקשה. ראש העיר:

ם אפשר לפני כן. מאחר וציינת פה דברים חמורים מאוד, א איתי צחר:

 .שאני בעצם והצוות המקצועי לא פועל לפי חוק

להציג את המערכת המנכ"ל. אני חושב ש אני אענה לו ראש העיר

העירייה כמי שפועל בניגוד העירונית וההנהלה הבכירה של 

, אני חושב שזאת אמירה מאוד קשה. בעיקר לחוק

שמושקעות פה שעות רבות, בתורה מאוד רצינית ואחראית 

קצועית כדי לתת תשובות מנומקות שמגיעות לעיתים ומ

בזמנים בלתי אפשריים. הצעות לסדר ושאילתות מגיעות 
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 ארבעה, בזמנים נורא דחוסים-שלושה-לפעמים יומיים

מבחינתנו, ולכן אני חושב שכדאי לכבד את הצוות המקצועי 

העבודה שנעשית כאן, ואני אומר לך, זה לא נעשה בכל ואת 

עם המון מחשבה ומעבירים רשות. משקיעים פה המון זמן, 

 אסנת בבקשה.את המידע בצורה הכי טובה שיכולה להיות. 

שנאמרה על  כל מילה מתכוון לבדוקאני עדיין, ראש העיר,  איתי צחר:

, כי את המוניטין שלי ואת השם של ידך בצורה מאוד קפדנית

י העירייה אני לא אתן לאיש לפגוע בו. ולהגיד אמירה עובד

א מאוד. והי שנעשו דברים לא על פי חוק זו אמירה חמורה

 תיבדק.

 המנכ"ל תודה. אסנת. ראש העיר:

תושבים אני מבקשת לשתף את חברי המועצה ואת ה אסנת ספורטה:ד"ר 

בהודעה שהעברתי אתמול לראש העיר. לכבוד רפי סער, ראש 

מסיעה. שלום עיריית כפר סבא. הנידון: הודעה על פרישה 

רב, אני מבקשת להודיע את החלטתי לפרוש מסיעת "דרך 

חדשה". החלטתי זו התגבשה לאחר שהגעתי למסקנה כי לא 

המאפשרים לי לממש את שליחותי  מתקיימים התנאים

ית. בישיבות המועצה ובישיבות הועדות בהן אני הציבור

ש העיר חברה, מצופה ממני להצביע בהתאם לעמדת רא

וליישם משמעת קואליציונית. ציפייה זו מתנגשת פעמים 

לפעול על פי צו מצפוני ומתוך  רבות עם חובתי הציבורית

אני שיקולים מקצועיים כמו שאני מבינה אותם. בתנאים אלו 

שהיותי חברת הסיעה, לא רק שאינה מקדמת את מוצאת 

כי מגבילה אותה. מובן לי כי פרישתי עשייתי הציבורית 

מהסיעה כרוכה בסיום תפקידי כמשנה לראש העיר 

ך. אמשיך למלא את שליחותי תיק החינו וכמחזיקת
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 ריכוז החלטות

 הצעות לסדר יום:  .2

 

  סבא בראש".הקמת מרכז עירוני לקהילה הגעה מטעם סיעת "כפר  . א

 

  :137מס'  החלטה

עיריית כפר סבא רואה בקהילה הגאה חלק חשוב מהחברה הכפר               

סבאית, וחלק ממרקם החיים העירוני. לשם כך, אנו מכירים 

בצרכים הייחודיים של הקהילה ופועלים לשיפור מתמיד בהפיכת 

האחרונה כפר סבא לעיר שטוב לחיות בה עבור כולם. במהלך השנה 

הוקם צוות היגוי בהובלת חברת המועצה פליאה קטנר וסגן ראש 

הנדין לנושא, בהשתתפות נציגי פורום גאווה -העיר עילאי הרסגור

בכפר סבא. עוררנו את המודעות לקהילה וקיימנו אירועים 

ופעילויות ברוח זו. בכוונת צוות ההיגוי להרחיב במהלך השנה 

התוכניות הבאות שאנו מציעים  הקרובה את הפעילות, וליישם את

 לקבל כהחלטת מועצה:

.  ייערך סקר צרכים בכל תחומי החיים שמטרתו זיהוי פערים בצרכי 1        

 הקהילה הגאה וסגירתם באמצעות שירותים שונים. 

.    במהלך השנה הקרובה נשלים ביחד עם צוות ההיגוי של נציגי 2        

נית העבודה המסודרת, לרבות הקהילה הגאה בעיר את בניית תוכ

איתור כתובת לפעילות הקהילה הגאה, במטרה לעשות זאת בשיטה 

הטובה ביותר והמתאימה ביותר לפעילות העתידית ותוך היוועצות 

וקשב לצרכי הקהילה. כפתרון בטווח הזמן המידי וכפי שנהוג עד 

היום, נמשיך לעמוד בקשר עם נציגי האגודות והעמותות השונות 

 צרכים לפעילותן לפי צרכיהם ולפי היקף הפעילות.  ולספק
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.  בנושא עו"ס לקהילת הלהט"ב, צוות ההיגוי בשיתוף אגף שירותים 3        

חברתיים קהילתיים יבחנו את הנושא בהיבט המקצועי שלו. את 

מתכונת ליווי העבודה הסוציאלית של הקהילה הגאה, לרבות את 

למינוי עובדת סוציאלית או האפשרות הבהחלט ריאלית ומקצועית 

עובד סוציאלי לקהילה הגאה, או בכל מתכונת מקצועית אחרת 

 שתהיה מוסכמת.

. בעד:  יובל, ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, עדי, אורן

 אמיר סילבר, פנחס, הדר, קרן, תהילה, אסנת, צביקה. נגד:

. נמנעים:  איתן, אמיר קולמן, רפי קובי

 

שיפור אטרקטיביות מרכזים מסחריים שכונתיים מטעם סיעת "כפר   .ב

 סבא מתקדמת".

  

 מאשרים ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום. :138מס'  החלטה

יובל, ממה, מאיר, לירית, פליאה, ראש העיר, דני, עדי, איתן, אמיר  - בעד

.  קולמן, רפי, אורן, אסנת, ותהילה.

 אמיר סילבר וצביקה.קרן, הדר, פנחס,  - נגד

 

 תנועות הנוער מטעם סיעת "כפר סבא בראש".  .ג

 

 לאשר את ההצעה לסדר כדלקמן:הוחלט פה אחד  :139מס'  החלטה

עיריית כפר סבא תפעל להכנת תכנית מקיפה לחיזוק הקשר עם תנועות . 1

הנרשמים. התכנית תוצג למועצת העיר בתוך  הנוער והגדלת כמות

 .1/9/2020-להיות מיושמת בכחצי שנה על מנת 

מועצת העיר מעבירה לבחינה של ועדת כספים, תוך המלצה של הגורמים  . 2
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 כספי שיאפשר לסבסד דמי רישום  , הקצאת סכוםםהרלוונטיי

 .2020הוצאות נלוות למשפחות מעוטות יכולת בתחילת שנת 

 

 .70אישור הארכת שירות של עובדת עירייה מעבר לגיל   .3

 

של עובדת  70הארכת שירותה מעבר לגיל מאשרים פה אחד  :014מס'  החלטה

העירייה ציפי פליישמן, מזכירת משנה בבית הספר בר אילן, עד 

 .31.8.2020לתאריך 

 

ת עמותת "נעמ"ת", עמותת "ויצ"ו', עמותאישורי הקצאות לעמותות:   .4

החינוך מרכז גני ילדים שע"י מעיין "מעיין החינוך התורני", עמותת '

התורני' ועמותת "אוהלי קידר" בהתאם לאמור בפרוטוקול ישיבת ועדה 

 .1.12.2019הקצאות מיום 

 

 המלצות ועדת הקצאות כמפורט מטה: פה אחד  האושר :141מס'  החלטה

  .מסדר היום ההוסרבקשה להקצאה לעמותת "אמונה" .  א

, את הנכסים 580044261מאשרים הקצאה לעמותת "נעמ"ת" שמספרה . ב

 הבאים: 

 . 28, חלקה 6427, גוש 6מעון ספיר שברחוב גלר  *

 . 225, חלקה 6438, גוש 66מעון כרמל שברחוב הכרמל  *

 . 116, חלקה 6437, גוש 25מעון תפוז שברחוב תל חי  *

 .83, חלקה 6436, גוש 44מעון הגליל שברחוב העמק  *

 שנים.  5לתקופה של  0-3למטרת מעונות יום לגילאי  

, את הנכס שברחוב 580057321מאשרים הקצאה לעמותת "ויצ"ו" שמספרה . ג

 0-3למטרת מעון יום לגילאי  580, חלקה 6433, גוש 9מבצע יהונתן 
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  שנים. 5לתקופה של 

, 580121952מאשרים הקצאה לעמותת "מעיין החינוך התורני" שמספרה . ד

למטרת בית  189, חלקה 6430, גוש 10את הנכסים שברחוב יערה 

 . 2020ליולי  30ספר עד ליום 

 'מרכז גני ילדים שע"י מעיין החינוך התורני'מאשרים הקצאה לעמותת . ה

, חלקה 6430, גוש 10, את מבנה שברחוב יערה 580217263שמספרה 

גן ילדים עד ליום  189  . 2020ליולי  30למטרת 

, שטח בגודל 580531390מאשרים הקצאה לעמותת "אוהלי קידר" שמספרה . ו

, למטרת תיקון 501, חלקה 7621, גוש 10מטר שברחוב זטלר  200

כסאות גלגלים על ידי מתנדבים לתקופה של שנתיים עם אפשרות 

 יום. 30לפינוי תוך 
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פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  פה אחד מאשרים :142מס'  החלטה

 .כמצורף לחומרי הישיבה 28.11.2019
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 2.12.2019פרוטוקול ועדת תמיכות מיום אושר פה אחד  :143מס'  החלטה

 המצורף להצעת החלטה זו.

 

 

 

 



  04.12.2019 80 מועצה מן המניין  
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את פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום  מאשרים פה אחד :144מס'  החלטה

 כמפורט למטה:  1.12.2019

 . 2019לשנת  4עדכון והעברות תקציב רגיל, מספר  .א

 .2019לשנת  4עדכון והעברות הברים, מספר  .ב

 אישור מחיקת חובות. ג.


