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ישיבת מועצה שמן המניין– 01/01/2020
על סדר היום:
דברי פתיחה.
 . 1שאילתות.
א .שינוי לוגו העירייה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ב .שאילתה שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי מטעם סיעת "כפר
סבא מתקדמת".
ג .ספריות בית ספריות וקהילתיות מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ד .קטל בדרכים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ה .פתיחת הקטע הסופי של מסילת השרון ,בין תחנות רעננה מערב
והרצליה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ו .גיוס חסויות לאירועים עירוניים מטעם סיעת "כפר סבא אחת".
ז .חזות הכניסה לעיר צומת רעננה צפון מטעם סיעת "כפר סבא אחת.
ח .פעילויות ספורטיביות לקבוצת גיל הדור השלישי מטעם סיעת "כפר
סבא בראש".
ט .אופניים וקורקינטים חשמליים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
י .מפגעי ריח בשכונה הירוקה מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
יא .מתן היתרי בניה בדיעבד לבקשות של עיריית כפר סבא מטעם סיעת
"כפר סבא בראש".
יב .עדכון חוקי עזר עירוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
 . 2הצעות לסדר.
א .השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי בעיר מטעם סיעת " כפר סבא
מתקדמת".
ב .עסקים קטנים ובינוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ג .חוגגים בשפיות ובהגינות מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
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ד .קידום ופרסום פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים מטעם סיעת "כפר
סבא בראש".
 . 3אישור הקצאה של נכס ברחוב הדקל  7לעמותת "אמונה".
 . 4מתן היתר לעבודה נוספת לעובדות עירייה.
 . 5עדכון הרכב ועדות עירייה.
 . 6אישור העברות תקצ יב תב"ר מספר  5לשנת . 2019
 . 7אישור תבחינים לתמיכות לשנת . 2020
 . 8אישור מתן מקדמות לעמותות ספורט על חשבון תמיכות לשנת . 2020
 . 9אישור מינוי מנהל ארנונה וממונה על הגבייה.
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ערב טוב לכולם ,אנחנו מתחילים .ערב טוב לכל חברי
המועצה ,חברי מועצת העיר ,מנכ"ל העירייה ,מנהלים,
עובדים .אנחנו פותחים ישיבת מועצה מאוד מאוד מיוחדת,
 , 2020ה  . 1.1 -אנחנו פותחים עשור חדש ,עשור שאנחנו
פותחים עם הר בה בשורות טובות ,כן ירבו לעוד הרבה
שנים .כפר סבא נמצאת היום במקום טוב למרות כל
האתגרים והקשיים .לפני שאני אתחיל ,כמיטב המסורת,
אנחנו ,כל ישיבות המועצה מתנהלות כבר ,מתחילת
הקדנציה ,בכל חודש ,במקום אחר בעיר ,ברחבי העיר.
אנחנו רואים את זה בשידור חי ,תושבי כפר סבא רואים
את זה בשידור חי בפייסבוק ,ברשתות ,אז גם ערב טוב למי
שרואה אותנו בבית .אנחנו נמצאים עכשיו במועדון
הגמלאים בשכונה הירוקה ,שהוקדם בחודשים האחרונים
כדי לתת פה מענה לצורך ,גם בשכונה הירוקה ,מעבר
לאוכלוסייה הצעירה יש פה אוכלוסייה ,זה מפריע לי.
מעבר לאוכלוסיי ה הצעירה ,יש כאן אוכלוסיית גמלאים
מדהימה שמונה ,הערכות בין  2,500ל  3,000 -תושבים.
ברגעים אלה מתקיימת מערכת הצבעה לבחירות לוועד של
הגמלאים לשנתיים הקרובות .אני איחלתי להם שלא יהיה
סיבוב שני ו סיבוב שלישי .זה מתקיים בצורה דמוקרטית
נפלאה .יש פה חיי קהילה לגמלאים ,חיי קהילה תוססים
עם המון פעילויות .ממש להתגאות ,כמיטב המסורת של
כפר סבא .אנחנו נתחיל עם הזמרת שלי רב א ני שתשיר את
השיר " סיבה טובה " בלווי הפסנתרני ת זוהר ר זיאל .תודה
רבה  ,שלי .תודה רבה  ,זוהר .אני אתן סקירה כללית מה
קרה בחודש האחרון .אני אתחיל דווקא מהסוף .אנחנו
נמצאים בסיומם של דיוני התקציב של העירייה .הדיונים
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האלה מאוד לא פשוטים ,יש הרבה מאוד מורכבויו ת
ואתגרים גם בתקציבי הפיתוח וגם בתקציבים השוטפים,
כשהראייה היא לא לפגוע ברמת השירות וג ם לא להושיט
את היד לכיסם של התושבים .למרות שיש לא מעט רשויות
שהחלו בהעלאת ארנונה ,אנחנו שנה שנייה לא מעלים
ארנונה .תקציב מאוד מאתגר ,לא פשוט ,אנחנו נעשה מאמץ
גדול להגיש אותו כבר בסוף חודש ינואר .העיר כפר סבא,
הראשונה בשרון ,אחת מהערים אם לא העיר הטובה
בישר אל ,אנחנו מוגדרים כחמשת הערים הטובות בישראל
ויד עוד נטויה .אתמול התקיים כנס ארצי של המועצה
לישראל יפה ,ואנחנו הוגדרנו כרשות הבולטות של מחוז דן
של פיקוד העורף .התוצאות של פיקוד העורף ,ההערכה היא
שכפר סבא היא העיר עם רמת המוכנות הגבוהה של כשירות
המקלטים הציב וריים ,זאת במסגרת תחרות המקלט
והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה לשנת  , 2019שנערכה
על ידי המועצה לישראל יפה בחסות והנחיית פיקוד העורף
והשתתפות משרד הפנים ,המרכז לשלטון מקומי ומרכז
המועצות האזוריות .בנוסף ,השנה הוענק במסגרת אותה
תחרות ,מגן עשור להצטיינות לרש וי ות אשר זכו במשך 10
שנים רצופות בחמישה כוכבי יופי .ו כפר סבא ,אני גאה
ממש לספר שזכתה במגן ההצטיינות .על זה גם מגיע תודות
למי שהיה כאן לפני בתפקיד .שתי בשורות אלו מצטרפות
לנתוני הלמ"ס שהתפרסמו השבוע ,שכפר סבא ,וזה נתון
מעניין שאנחנו ממש בוחנים אותו ,היא העיר במקום
הראשון מבין הערים הגדולות בישראל בהכנסה נטו
הגבוהה ביותר למשק ,למשקי בית .כל אלו בשילוב של
הרבה מאוד פעולות עירוניות ,חדשנות ,תוכניות עבודה,
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אתם רואים את מה שקורה בעיר מבחינת הבינוי והחינוך
וההתנדבות והקהילה הנפלאה שיש לנו בעיר שלנו ,ואנחנו
מכוונים מ אוד מאוד גבוה מבחינת כל האיכויות של כפר
סבא .בהמשך מבשורה לבשורה ,מגיע מזל טוב לחברי,
ידידי ,ממלא מקום וסגני ,איתן צנעני .יש לו יום הולדת
היום ,ב  . 1.1 -למרות שהוא הפציר בי והתחנן "אל תגיד ,אל
תגיד ,אל תגיד" ,אז אני לא התאפקתי .אז מגיע לך המון
מזל טוב.
עו"ד יוסי סדבון:

סליחה ,מגיע גם מזל טוב להדר לביא על הולדת הבן.

ראש העיר:

אני ,יוסי חכה ,תאמין לי הכל ,לא צריך .איתן ממלא כאן
תפקיד מאוד מאוד חשוב במועצה בצורה אחראית ,יד ימין
אמיתי ,ממש זרוע טובה ,ואני סומך עליו ונהנה מכל שיתוף
הפעולה ומההידברות הבוגרת והאחראית לניהול חיי העיר
שלנו .הרבה ברי אות ושמחה .הוא גם אבא צעיר ,אז הכל
משתלב לו ביחד ,והוא גם לא ישן טוב בלילה אז לא נעמיס
אותו יותר מידי .מגיע גם מזל טוב בשמי ובשמם של כל
חברי המועצה ,לחברת המועצה הדר לביא ולבני משפחתה
על הולדת הבן .שיהיה לה מזל טוב .ו אם אנחנו עוסקים
בברכות ,כשנכנסתי לתפקיד בדיוק לפני שנה ,הייתה סערה
מאוד מאוד גדולה אם אתם זוכרים ,והיו פה הצפות גדולות
במיוחד בשכונות הדרים ,בקפלן ,בעלייה ,וקיבלנו החלטה
דרמטית לעשות עבודות ניקוז משמעותיות מרוב שלא
התבצעו הרבה מאוד שנים בעיר שלנו ,מעולם ,ב עיקר
באזור שכונת קפלן ,וגם סגירה של מתחמים ובריכות איגום
באזור בן יהודה .רוב ההצפות נגרמות כתוצאה ממים
שזורמים מהצד הצפוני של כפר סבא ,איפה שהשטחים
הפתוחים ,ובסופו של דבר כפר סבא קצת יותר נמוכה ,אז

מועצה שמן המניין

7

01/01/2020

המים נאגרים ושוטפים פה את האזור וגורמים להצפות
גדולות .באז ור קפלן התוצאה הייתה מצוינת .מי שראה ומי
שיכול להיות שם ,יש שם ממש נחל שזורם בעבודות הניקוז.
אנחנו עוד מתלבטים אם נקרא לו נחל יוספטל או נחל קפלן
או נחל שאול ,כי יש בחור בשם שאול שכל הזמן הבית שלו
הוצף .זה פעם ראשונה שהבית שלו לא הוצף מאז שהוא גר
בקפלן .אז הוא אמר "תקראו לנחל נחל שאול" .במקביל גם
באזור בן יהודה ,למעט גלישה שהייתה כתוצאה מ  ,באמת,
גשמים גדולים מאוד שהיו כאן .אז הייתה גלישה וגם אנחנו
נטפל בזה .הפקנו את הלקחים ונבצע עוד עבודת תשתית
נוספת .אבל בסך הכל ,רק שני בתים הוצפו בעיר .לעומת
ערים אחרות ,אתם יכולים פה תוצאה מאוד מאוד מכובדת.
אז מגיע תודות לכל העובדות והעובדים של העירייה,
ולמנהלים ,שעבדו כאן לילות כימים ועשו פה פעילות
מצוינת .אז מגיע להם תודות .היו פה גם כוננים ,עשינו פה,
אגב ,הקמנו פה פורום חורף  ,ו הפורום הזה מתפקד בצורה
מצוינת בהערכות מרא ש .זאת אומרת ,בכל מה שקשור
למוכנות של המערכת לסופה ,מפתיחת ניקוזים ,כוננים,
מיקום של כל מיני כלי צמ"ה כאלה או אחרים במקומות
שהם עתידי פורענות ,ומניסיון עבר ,ובסך הכל התקיימו פה
גם סיורים בכל אתרי הבנייה כדי לחזק את כל הפחונים
וכולי .נתנו פה הורא ות מאוד מאוד מסודרות וזה עבד
בצורה טובה מאוד .כל זה נעשה בתיאום עם המשטרה ,עם
כב" ה  ,עם מד"א וכל הגורמים לרבות מתנדבים .אז אני
רוצה להודות לכל עובדות ועובדי העירייה על עבודה
המצוינת ,על המסירות ,על עבודה מאומצת בתנאים לא
פשוטים .בשבוע שעבר הגיע לכאן ראש הממ שלה לביקור,
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אחרי הרבה מאוד שנים שלא ביקר כאן ראש ממשלה .אני
הגעתי לאחר מאמצים ובעזרתו של אור ן כהן ,לפגישה
אינטימית ואישית איתו בנושא אחד שהוא חשוב לכל מי
שיושב כאן ,לא משנה מה דעתו הפוליטית ,שמאל ,ימין,
מפלגה כזאת ,מפלגה אחרת ,יש לנו מאבק קשה מאוד
בנושא תח נות הכוח .תחנת הכוח כאן ,שמקודמת על ידי כל
מיני גורמים ,לא בדיוק ,אני אגיד את זה בשפה קצת יותר
פשוטה ,לא בדיוק סופרת ,לא את התושבים ולא את ראשי
הרשויות באזור .אנחנו מאוגדים כ  15 -ראשי רשויות
במאבק בלתי מתפשר שאנחנו מ ובילים אותו ,שבתוך זה יש
כספים שיוצאים ,מ וצאים למשרדי עורכי דין וללוביסטים,
ולחוות דעת כאלה ולחוות דעת אחרות ולמה לא .בסופו של
דבר יש כתובת אחת במדינת ישראל ,זה ראש הממשלה.
נפגשתי איתו לפגישה של ,לפגישה אישית ,והצגתי את זה
בפניו .הוא לקח את זה במלוא הרצינות גם לתשומת ליבו.
היום הוצאתי מכתב אליו ב עקבות בקשתו ,לתאם פגישה
של כל ראשי הרשויות אצלו ,ואני מקווה שנוכל להביא
בשורה .מאבק לא פשוט בכלל .אני רוצה לברך שני מנהלים
חדשים שהצטרפו למערכת .נכנס איתנו מנהל אגף הכנסות,
צחי בן אדרת .הוא כאן .אתה יכול לקום ,צחי ,שיראו
אותך .צחי הוא רואה חשבון במקצועו ,ה יה מדריך ילדים
עם מוגבלויות בהתנדבות ,כיהן כמנכ"ל ,כסמנכ"ל כספים
בתאגיד המים והביוב מעינות השרון ,עבד במס הכנסה
כמפקח בכיר ,ערך דו"חות כספיים לחברות הייטק וחברות
בכירות במשק הישראלי ,הוא היה יושב ראש ועדות כספים
של חברות כלכליות ועוד ועוד .אז צחי ,שיהיה לך בהצלחה.
המינוי השני זה של אורית .היא כאן אורית? לא? אורית
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היא מנהלת משאבי אנוש ,סגן אלוף במילואים ,כיהנה
כראש ענף סגל תומכי לחימה במטה חיל האוויר ,הייתה
אחראית על משאבי אנוש שם ,כיהנה כמפקדת טייסת
מ נהלה והי יתה אחראית בין היתר  ,על ניהול צוותים
מקצועיים שם באותה טייסת ,הטמיעה נהלי עבודה ,בניית
תוכניות קידום ופיתוח ועוד .אז אני רוצה לברך את אורית
וצחי ,ברוכים הבאים למשפחת כפר סבא .אני בטוח שאתם
תבצעו את העבודה בצורה הכי טובה .אחד הדברים שמאוד
חשובים לנו זה שהמינויים שלנו יהיו מאוד מאוד
מקצועיים ,ו כך זה קורה ,כל מכרז עובד בצורה טובה .אז
ברוכים הבאים לעירייה .אני רוצה גם להעניק תעודת
הצטיינת והוקרה למאיה בר לב .מאיה ,מהמחלקה
לאסטרטגי ה ושיתופיות  ,על עבודתה המקצועית ,על
השקעה רבה בכל פרט ,על מתן שירות מצוין בכל נושא ,בכל
שאלה ,ועל מסירות רבה המאפיינת א ת כל חברי ועובדי
ומשפחת עיריית כפר סבא .מאיה ,אז אני אגיד את זה ככה
בקולי כך  .מאיה בר לב ,מנהלת מדור תוכניות עבודה
ונהלים במחלקה לתכנון אסטרטגי ושי תופיות .מאיה
מובילה ביד רמה את בניית תוכניות העבודה ואת כתיבת
והטעמת נהלי עבודה ברשות .מאוד מאוד חשוב הנושא ש ל
נהלי עבודה ותוכניות עבודה .כל זאת בהשקעה רבה
ובחתירה מתמדת למצוינת .מאיה מובילה במסירות רבה
שינוי ביצירת שפה והטמעת כלי עבודה ניהוליים עבור כלל
מנהלי העירייה ,כל זאת תוך שיתוף פעולה מצוין עם כלל
העובדים והמנהלים .ישר כוח .טוב ,אנחנו כעת נפתח את
ישיבת המו עצה ,נברך את כל תושבות ותושבי כפר סבא
בשנה אזרחית חדשה ובעשור מצוין בכל תחומי החיים.
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אנחנו נמשיך לתת את השירות המיטבי לתושבי העיר,
ואנחנו פותחים את הישיבה.
איתי צחר:

ערב טוב ,נפתח בשאילתות.

.1

שאילתות:

א.

שינוי לוגו העירייה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

איתי צחר:

שאילתה ראשונה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת",
עוסקת בשינוי לוגו העירייה .נשאלות שלוש שאלות על
רקע השינוי בכיתוב הצמוד ללוגו "מאז  , 1903כפר סבא
העיר הירוקה" ל " -מאז  , 1903כפר סבא הראשונה
בשרון"  ,ושואלים מגישי השאילתה מי החליט על השינוי,
מה ההסבר לשינוי זה והאם עודכנו חברי מועצת העיר
בנושא והתושבים .המענה הוא כך ,עם כניסתו לתפקיד
של ראש העיר ,ובהחלטתו ,אכן הוחלף המסר הנלווה
ללוגו העירוני .המסר הנלווה של "כפר סבא הראשונה
בשרון" הינו משפט שליווה את העיר בעבר ,וראש העיר
סבור שמסר זה מבטא את השאיפה למצוינת שמלווה את
העשייה העירונית כעיר מובילה בישראל.

פנחס כהנא:

אני רוצה לשאול .האם זה נראה תהליך סביר שתהליך
כזה ,אמירה כזאת ,ואין בעיה עם האמירה ,לא מדובר
על האמירה ,מדובר על התהליך ,שחברי מועצה לא
מיודעים ,לא ,אני לא מדבר ,לא נש אלים ,לא דנים ,וזה
נשמע לי ממש לא סביר .לא יכול להיות שאני כחבר
מועצה ,רואה את זה במקרה ,ואני לת ומי ,אני אומר
לחבר'ה שלי "תשמעו ,אתם שמעתם ששינו את המיתוג?
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את הלוגו? " ,אומרים לי "לא" .אז פניתי ,אמרו לי "כן,
פנחס ,אנחנו נשלח לך את הלוגו" .אני לא חושב שזה
הת ייחסות נאותה למושג הזה אפילו של המיתוג
והכותרת של העיר.
ראש העיר:

אני אענה לך .בעקרון ,בכל מערכת הבחירות דיברתי על
זה ואמרתי "כשנכנסים לעיר כפר סבא ,גם היום ,אתם
תראו רק כפר סבא בלי שום מיתוג ואמירה" .לאורך כל
השנים ,הרבה מאוד שנים ,כפר סבא ,היה בכניסה ,א ם
אתם זוכרים" ,כפר סבא הראשונה בשרון" .פשוט
החזרתי עטרה ליושנה .תודה.

ב.

שאילתה שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי מטעם סיעת "כפר
סבא מתקדמת".

איתי צחר:

השאילתה השנייה עוסקת בנושא שימוש בחשמל ציבורי
על ידי גורם פרטי ,וכותבים מגישי השאילתה ,גם סיעת
"כ פר סבא מתקדמת" ,כי תושב הפנה את תשומת ליבם
שיש עמודי תאורה ומתחמי חניה פרטית המחוברים
לרשת העירייה .הפני י ה הופנתה אלי ,ואני העברתי זאת
למבקר העירייה וממונה על פניות הציבור  ,שבדק את
הנושא עם מנהל מחלקת החשמל  ,והושבה תשובה גם
לשוא ל השאלה ,חבר המועצה פנחס כהנ א .בעצם מוערך
פה השימוש על ידי מגיש השאילתה ,בשווי של  80,000עד
 100,000שקלים לשנה .השאלה היא מה נעשה כדי
להפסיק שימוש ברשת העירייה לצרכים פרטיים וכיצד
נערכים למנוע זאת בעתיד .אז כפי שצוין בשאילתה ,אכן
בעיר

כפר

סבא

קיימים

מספר

מתחמים

בודדים
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המוגדרים כשטח פ רטי ,ואשר מוזמנים מרשת החשמל
העירונית ועל חשבון העירייה .על פי רו ב המתחמים
האלה ,זה מתחמים בעלי תכנון ייחודי אשר בתחומם
שטחים פרטיים פתוחים ,שפ"פ ,או תרש"צים מה שנקרא
פעם  ,תרשים ציבורי ,שחזותם והשימוש בהם לעיתים,
הוא כשל שטחים ציבוריים .לדוגמה רחוב שאול המ לך
בשכונת יוספטל וכן בסמטת אביבים .לעיתים מדובר
באזורים בהם ישנם רחבות חניה נרחבות ,אשר בעת
הקמתן לא היה הייתה ככל הנראה תשתית מספקת ,או
מסיבה אחרת ,הוקמו עמודי תאורה ציבוריים .מציאות
זו ,אשר נמשכת ככל הידוע לנו עשרות שנים ,נוגעת בין
השאר גם לרכיבים אחרים מעבר לתאורה ,של תחזוקה
ותשתיות .שינוי במציאות זו הינו בעל משמעויות רבות
לתושבים ,ונושא זה ייבחן לעומק על כלל המשמעויות
הנגזרות מ מנה ,והחלטה בנושא תתקבל בהמשך.
פנחס כהנא:

אני רוצה להגיד ,א' ,באמת כל הכבוד לתושב ערני ,וכל
הכבוד לתהליך על ידי המבקר ועל ידי איתי .אבל אני
רואה ,זה ברור שיש כאן צריכה של חשמל ציבורי על ידי
גורם פרטי .התברר לי שזה עלה כבר לפני  3שנים ,זה
עלה לפני זה ,ואני חושב שדבר כזה ,עם כל המורכבות,
ויש כאן דברים מורכבים והיסטוריים ,אבל צריך לפתור.
זה לא יכול שזה יי משך בצורה כזאת .יש את הנתונים,
יש לנו מערכות טובות של  , GISאז קדימה ,תפתרו את
הדבר הזה .אחרי שזה עלה .זה לא עלה כרגע ועכשיו ,אם
אני אעשה איזה מעקב עוד  3חודשים ,אז תגיד לי "פנחס,
כבר דיברנו על זה" .בטח דיברנו .דיברו על זה  3שנים,
דיברו על זה עוד פעם לפני ח צי שנה .אז קדימה ,תפתרו
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את הבעיה ,זה צריכה לא נכונה של חשמל ציבורי .דיברנו
על זה רק בישיבה האחרונה שאנחנו שם משתרכים
מאחור בצריכת חשמל בשטחים הציבוריים.
איתי צחר:

אז קודם כל ,רק שלא יובן אחרת ,זה לא שתושב מחובר
בית פרטי לרשת עירונית ,מדובר במתחמים שהם
במא פיינים ,מי שילך בהם או יראה אותם ,ברוב ם נראים
כמו רחבה ציבורית .זה משמש הרבה פעמים גם מעבר עם
זיקת הנאה לציבור בין שטח א' לשטח ב'  ,בין רחובות .
מגרשי חניה מאוד מאוד נרחבים שלפעמים זה באזורים
שבהם אפילו אין ועדי בתים .יש לזה משמעויות של לנתק
אותם ,עכשיו ,ולדרוש את התשלום שאין אפילו ועד בית
בחלק מהמקומות האלה .וזה בהחלט נושא שאגב ,הוא
לא רק לעניין התאורה ,הוא גם לרכיבים אחרים כמו
שהדגשתי .מעבר לכך שהנושא הזה הוא מוכר לדעתי ,לא
שלוש שנים ,אולי  30שנה ,הוא מוכר,

ראש העיר:

יש נושאים שהיו מתקופתו של גלר.

איתי צחר:

והוא עולה אחת לתקופה באמת ,ובאמת זה נושא מאוד
מאוד מורכב ,שכפי שציינו במענה ,אנחנו נידרש אליו
ונמצא את הפתרון המושכל והנכון.

פנחס כהנא:

ג.

אז תטפל בזה .זה מורכב ,אז תטפל.

ספריות בית ספריות וקהילתיות מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

השאילתה הבאה עוסקת בנושא ספריות בית ספריות
וספריות קהילתיות מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
בעצם  ,כותבי השאילתה מ ציינים את העובדה שיש
ספריות  ,זה ,קדם לזה בקשת מידע מהעירייה  ,ונמסר
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המידע ,ואז בעצם נכתב שבבתי ספר יסודי ,מלבד שני
בתי ספר  ,שי עגנון ורחל המשוררת ,כל הספריות ברחבי
העיר פתוחות רק בשעות הלימודים ומשמשות רק את
תלמידי בית הספר .בחטיבות ,חלקן פועלות כך וחלקן
אחרת .כנ"ל בתיכונים .בעצם ,ברצוננו להבין האם
נבחנה

אפשרות

לפתיחת

הספריות

הן

בתום

יום

הלימודים עבור תלמידי בית הספר והן בשעות אחר
הצהריים עבור הקהילה ,וכן מה הערכת העלות החודשים
הכרוכה בפתיחת הספריות באופן דומה לאלו הפעולות
בבתי הספר שי עגנון ורחל המשוררת .כמענה ,קודם כל
נציג על המסך את הרשימה של הספריות שפעולות ברחבי
העיר .ניתן לראות שיש כאן עשרות ספריות שפועלות עם
פירוט השעות .כרקע נגיד  ,שעיריית כפר סבא רואה
בספרייה הציבורית ,בספריות הציבוריות ,מוסד תרבות
חשוב מאין כמותו  .משמש כעוגן קהילתי ,כולל אוספי
ספרים ,גישה למידע וספרות דיגיטלית .כוללת ספרים
דיגיטליי ם וספרי אודיו ,ומגוון פעילויות תרבותיות
לעידוד קריאה וחשיפת אוצרות התרבות  .כ 22,000 -
מתושבי העיר רשומים כמנויים .אגב ,זה נתון גבוה מאוד
בכל פרמטר ,בכל השוואה גם רוחבית שאנחנו עושים
רשויות אחרת ,כאשר  2,400מהם נוספו רק בשנה
האחרונה .הספרייה העירונית קיימה מעל  250אירועי
תרבות לילדים ומבוגרים ,בהם פסטיבל שכולו ספר
ופרויקט גינות סי פור ,אשר הוציא את פעילות הספרייה
למרחבים הציבוריים .בהמשך ל כך  ,ולאור השינויים
הטכנולוגיי ם הצפויים בעתיד ,הוקדם צוות מקצועי על
יד י לבחינת עתיד הספריות והתאמתן למאה ה  . 21 -אנו
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לומדים את הנושא הן בארץ והן בעולם ,ופועלים להקים
את השירות שיינתן לתושבים למאה הנוכ חית .לגופו של
עניין ,מוצגת רשימה של תשע ספריות שפרוסות ברחבי
העיר ,ואנו סבורים כי בתחום זה ניתן מענה טוב מאוד
לתושבים

בכלל

השכונות,

וזאת

בנוסף

לספריות

המרכזיות בקרי ית ספיר .את פירוט הספריות הציבוריות
ושעות פעילותן ניתן למצוא באתר העירייה בקישור
שמפורט .עלו ת התאמת ספריה בית ספרית לספריה
ציבורית ,עומדת להערכתנו על כ  50,000 -ש"ח .בנוסף יש
כמובן לזכור את עלות העסקת כוח האדם המתאים
שעומד על עשרות אלפי שקלים בשנה בהתאם להכשרה,
להשכלה וכולי .ככל ויעלה צורך בשכונות מסוימת
לספריות נוספות ,באופן קונקרטי הנושא כמובן יי בחן.
כמובן הכל בהתאם לסדרי עדיפויות שמונחים לפנינו,
ותמיד אפשר להוסיף .האם יש שאלת המשך?
ראש העיר:

ד.

תודה רבה.

קטל בדרכים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

איתי צחר:

השאילתה הבאה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת"
בנושא

הקטל

בדרכים.

כותבים

כותבי

השאילתה

ששומעים חדשות לבקרים על הקטל בדרכים ,ובעקבות
הצעה לסדר בנושא "אימוץ חזון אפס והסבת רחובות
שכונתיים לרחובות בטוחים" ,הועבר הדיון לוועדת
תחבורה .הדיון התקיים בתאריך  25ביוני ,ובו קבעה
נציגת מחלקת תנועה ,שבוצע פיילוט של מיתון תנועה
ברחוב אחד באמצעים זולים ,ונ עבור לרחובות אחרים.
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השאלות הן האם נבחר רחוב לביצוע ובאיזה שלב אנו
עומדים ,כיצד העירייה מתכוונת לבחון יעילות רחוב
הניסוי ,או שמא מדובר ברחוב ראשון לעבודה מתוך
רשת ,מאחר ומסתמכים על המחקרים המוצלחים בעולם,
והאם נקבע סעיף בתקציב  2020לביצוע מית ון תנועה
ברחבי העיר .כרקע נציין שנושא התחבורה והתנועה,
כמענה ,אני עברתי א ל המענה .כרקע נציין שנושא
התחבורה והתנועה בעיר הוא מרכזי בו אנו עוסקים
במגוון

רחב

של

תחומים

ובהם

שיפור

התחבורה

הציבורית ,הנגשה ,עידוד הליכתיות ,תכנון שבילי
אופניים וביצועם ועוד .אחד מ הנדבכים לעידוד נסיעה
באופניים ושיפור הליכתיות הוא מיתון תנועה .במסגרת
זו בוצעה עבודה בנושא על ידי יועץ תחבורה מוביל מאוד,
וסומנו רחובות פוטנציאליים למיתון תנועה .אנו מצויים
בעיצומו ש ל התהליך לבחינה נרחבת ומעמיקה בנושא,
לרבות משמעויות תנועתיות ,התנגדויות תו שבים ,עלויות
כספיות ,אפקטיביות של אותו רחוב ועוד .עם השלמת
הוועדה המקצועית ,שמלווה כאמור על ידי יועץ שנשכר
לכך ,ניתן יהיה לעבור לשלב היישום בשטח.
עילאי הרסגור  -הנדין:

אני רק רוצה להזכיר שיש לך נציגים בוועדת תחבורה,
ואנחנו דנים בוועדת התחבורה בסוגיות האלה ב צורה
מאוד חופשית .התקציב עדיין ,כמו שאתם יודעים ,עדיין
לא נקבע .אתם יודעים שאנחנו רוצים את זה .אין כאן
איזושהי התנגדות ,להיפך ,כולנו ביחד רוצים שיהיו
רחובות הרבה יותר בטוחים עבור תושבי כפר סבא.

אמיר סילבר :

תודה על המענה .עילאי ,ללא ספק יש לנו נציגות ,ואכן
מתקיימים שם דיונים ,רק כשאנחנו מעלים את זה ברמה
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הציבורית  -העירונית ,כי הנושא הזה מאוד מאוד חשוב,
אני לא צ ריך להזכיר לצערנו ,שכפר סבא באחד
מהמקומות הראשונים

בנושא של היפגעות ילדים

בדרכים .לשאלת ההמשך ,אני פשוט ,מ כל השאלות האלה
אני לא הצלחתי להבין .למעשה אין פיילוט ,וכרגע אין
תוכנית ,עדיין הכל בשלבי תכנון.
עילאי הרסגור  -הנדין:

לא ,יש כמה רחובות פוטנציאליים שסומנו .צריך לקבל
החלטה באיזה מהם יתבצע הפיילוט .אין עדיין תקציב.
אבל אנחנו נעשה את זה ,לא אמרנו שלא נעשה.

אמיר סילבר :

ה.

אוקי ,תודה.

פתיחת הקטע הסופי של מסילת השרון ,בין תחנות רעננה מערב
והרצליה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

איתי צחר:

השאילתה הבאה בנושא פתיחת הקטע הסופי של מסילת
השרון מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" ,כאשר
מציינים כותבי השאילתה ,באופן עקרוני יש פתיחה
צפויה של התחנה מערבה מכפר סבא ,מערבה ישירות לתל
אביב ,כאשר עמדת הגורמים המקצועיים ברכבת ישראל
היא שהפעלת רכבות לתל אביב ללא החלפה בהרצליה,
תחייב הפחתת התדירות המרבית בקו הזה ,מ  4 -רכבות
בשעה כפי שיש היום ,ל  2 -רכבות בשעה ,עקב מגבלת נפח
במסילה בודדת ב קו ב נחל באיילון .הצעת משרד
התחבורה תוביל לכך שיהיו בכפר סבא שמונה רכבות
בשעה לתל אביב ,ארבע מהן עם החלפה בהרצליה וארבע
ישירות דרך פתח תקווה .זה לפי כותבי השאילתה ,כאשר
מצוינת פה דרישת רעננה ,שיצאה במכתב שמיד נתייחס
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אליו ,תפחית את מספר הרכבות עבור תושבי כפר ס בא
והוד השרון לשתיים דרך הרצליה ושתיים דרך פתח
תקווה ,

שאינן

מגיעות

להרצליה.

שואלים

מגישי

השאילתה מה מדיניות ראש העיר בנושא ,וכיצד פועל
ראש העיר כדי למקסם את השירות עבור תושבי כפר
סבא .אז גם כאן נציין ,קודם כל ,כמענה ,המכתב שנקרין
אותו גם על הלוח ,הוא לא יצ א מטעם עיריית רעננה.
אמנם על נייר לוגו של רעננה ,אבל מי שחתום עליו זה
ראש העיר כפר סבא ,ראש העיר רעננה וראש העיר הוד
השרון .המכתב הוא משותף לשלושתם ,כך שאין פה
בעצם רעננה מחד וכפר סבא מנגד .כמענה לשאילתה,
נאמר שנושא התחבורה הינו נושא אשר דרמטי בחשיבותו
לעי ר כפר סבא ,וככזה מושקעים בכך משאבי זמן וניהול
רבים ,ויושקעו אף רבים יותר .יתר על כן ,בכוונתנו
לעבות את מערך ניהול התחבורה בעירייה לאור חשיבות
הנושא .עיריית כפר סבא מובילה יחד עם רשויות האזור,
פורום תחבורה אזורי ,הפועל באופן רצוף מול משרד
התחבורה

וגם

מול

הר כבת

וכל

גורמי

התחבורה

הרלוונטיים .מאז כניסתו לתפקיד ,משקיע ראש העיר
מאמצים רבים להידוק הקשר ,קידום פרויקטי תחבורה
וצמצום פערים רבים בתשתיות התחבורה הציבורית
וברמת השירות לתושב .כך לדוגמה ,הוחזרו ש א טלים
לחיילי העיר ,ו הוספו ש אטלים לאזורי התעשייה.
מתבצעת עבודה שוטפת תוך שיתוף הציבור לשיפור
התפעול של מערך התפעול של התחבורה הציבורית.
הוקם חניון זמני לאוטובוסים כנדרש על ידי משרד
התחבורה .החלה סלילתו של שביל אופניים ברחוב משה
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סנה ,ונשלמות ההכנות לסלילית שבילים נוספים ועוד.
בנוגע למ ערך הרכבות ,ראש העיר ,יחד עם ראשי העיר של
הוד השרון ורעננה ,שלחו מכתב לשר התחבורה המביע
את חששותיהם בנוגע לתוכנית המוצעת לקו מערבה לתל
אביב ,כתוצאה מהצורך בהחלפת רכבת בתחנת הרצליה.
כמו כן ,ראשי הערים ביקשו להיפגש עם השר בנושא זה.
טרם התקבלה תשובת משרד התחב ורה בנושא .מוצג
המכתב המשותף .לסיכום ,אין כאן שאלה של מדיניות
מורכבות מצד ראש העיר ,אלא מאמץ ברור להגביר ככל
הניתן את תדירות הרכבות ,ולשפר את השירות לתושבי
העיר כפר סבא.
עילאי הרסגור  -הנדין:

אני רק רוצה להוסיף לעניין הזה ,שלא,

ראש העיר:

עילאי ,אני רוצה גם להודות לעילאי על כל העבודה
שנעשית פה בתחבורה ,הוא עושה פה עבודה מצוינת.

עילאי הרסגור  -הנדין:

תודה .אני רק רוצה להוסיף בעניין הזה שאני לא בטוח
שכל הקהל והצופים בבית הבינו את הסוגיה .יש כאן
צוואר בקבוק במסילות איילון  .כלומר ,אי אפשר להכניס
יותר רכבות פיזית ,כל עוד לא עושים פרויקטים מאוד
יקרים שייקחו שנים רבות .אי אפשר להכניס אפילו
רכבת אחת נוספת למסילות איילון .לכן ,אם תהיה לנו
רכבת מערבה כפי שאנחנו רוצים ,רכבת ישראל מתכננת
בעצם להפחית את מספר הרכבות לכל כיוון ,כדי שמשני
הכיוונים ,הרכ בות יתמזגו כולן לארבע רכבות לתוך תל
אביב כפי שיש עכשיו ,ועכשיו זה רק מכיוון אחד .אחת
ההצעות שלנו למשרד התחבורה על הרכבת ,הייתה
להסדיר רכבת נוספת ,שבנוסף לשתי הרכבות לכל כיוון,
שתגיע מהרצליה עד לבני ברק מצד מזרח ,דרך כפר סבא
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וראש העין .כך תושבי כפר סבא שמגי עים לפתח תקווה
ובני ברק ,רמת החייל ,יוכלו עדיין ליהנו ת מרכבות
בתדירות שהייתה להם עד עכשיו .אנחנו עדיין מחכים
לתשובה.
אמיר סילבר :

אז תודה על המענה ,ואני רק רוצה לחדד ,עילאי ,כי אני
קצת הבנתי נתונים אחרת .אני רק רוצה להסביר
שהתקבל המתווה שלצורך העניין ,עירי ית רעננה ,סליחה,
עיריית רעננה ,כן ,רוצה לקדם ,ו שראש העיר חתום עליו,
בעצם במקום שמונה רכבות בהפרשי זמנים ,אגב ,מאוד
מאוד קצרים יחסית ,אם ניסע מפתח תקווה ,או אם ניסע
ישירות דרך הרצליה ,זה עניין של דקות ההפרשים בין
הרכבות .אבל ,תושבי כפר סבא יקבלו פחות רכבות.
במקום שמונה רכבות בשעה לאזור תל אביב ,אנחנו נקבל
רק ארבע רכבות .זה הבדל מאוד משמעותי לתושבי כפר
סבא ,כולנו מכירים את המצב בתחנות ה רכבת של העיר.
לכן זה שאלה ,השאלה ,ואני מחדד אותה ,האם אנחנו
כעירייה ,ואתה כראש העיר ,ועילאי כמחזיק תיק
התחבורה ,בעצם מקדמים ת וכנית שבסוף תפחית לנו את
מספר הרכבות לתל אביב ,ואגב ,גם לרמת החי יל ,שם לא
מעט אנשים עובדים ,משמונה לארבע? זאת השאלה.

עילאי הרסגור  -הנדין:

זה בדיוק מה שהדגשתי .בדיוק מה שהדגשתי .זה לא
אומר שאי אפשר להעביר רכבות נוספת שלא יעברו בציר
איילון .וזה מה שאנחנו רוצים .בשיטה הזאת לא ייפגעו
הנוסעים.

אמיר סילבר :

אז רק להבין ,שבכל מקרה יישמר המצב ,או לא יודע אם
המצב ,אבל מספר הרכבות ,דרך פתח תקווה לתל אביב,
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כך שאנחנו לא נקבל רק ארבע רכבות בשעה .זאת
השאלה.
עילאי הרסגור  -הנדי ן:

לצערי זה לא תלוי בנו ,זה תלוי ברכבת ישראל ובמשרד
התחבורה .אנחנו מנסים שכן.

אמיר סילבר :

מה המדיניות של עיריית כפר סבא? מה אנחנו ,או אתם,
מקדמים? זאת השאלה.

עילאי הרסגור  -הנדין:

אנחנו מקדמים תוצאה שתהיה אופטימלית עבור תושבי
כפר סבא .גם הגעה לתל אביב מערבה וגם פיצוי על
רכבות ש י יגרעו על ידי רכבת שתהיה בתחנות הביניים.

אמיר סילבר :

טוב ,נעקוב אחרי זה.

(חבר המועצה ד"ר רפי קובי יצא מהישיבה ולא נכח בהמשך הישיבה)

ו.

גיוס חסויות לאירועים עירוניים מטעם סיעת "כפר סבא אחת".

איתי צחר:

השאילתה הבאה מטעם חבר מועצת העיר צביקה צרפתי,
"כפר סבא אחת" .השאילתה עוסקת בנושא גיוס חסויות
לאירועים עירוניים .מצוין על ידי כותב השאילתה " ,גיוס
חסויות לאירועים עירוניים היא דרך מצוינת לממן
פעילות עירונית ,אך הדבר צריך כמובן להיעשות תוך
מתן הזדמנות שווה למציעים ושמירה על כללי מינהל
תקין" .שאלות .לאילו אירועים עירוניים גויסו חסויות
במהלך שנת  , 2019מי היו נותני החסויות ובאילו
סכומים ,כיצד נקבעים הגופים ,האם נעשתה פנייה
פומב ית ,מי מרכז את תחום גיוס החסויות בעירייה
והאם נחתם הסכם התקשרות הגופים ,אילו מאמצים
נעשים על מנת לה גביר את היקף החסויות ,והאם קיים
נוהל עירוני להסדרת גיוס חסויות לאירועים .אז כ מענה
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נציין ,ונציג גם על המסך את הטבלה המרכזת עם כל
החסויות שגויסו השנה .נציין כי אנו סבורים כי נדרש
שיפור רב בכל נושא גיוס החסויות ומימוש קולות
קוראים .זה אכן דרך מצוינת לאפשר פעילות נוספת
מתוך סכומי כסף שאינם מתקציב העירייה .כל זאת
כמובן ת וך עמידה והקפדה על כלל החוקים ,התקנות
וההחניות ,ומניעת כל ניגוד עניינים או כל דבר אחר
שעלול לקרות אם מגייסים חסויות .עיריית כפר סבא
פועלות להגדלת המודעות האירגונית לנו שא על ידי
הכשרות מנהלים ,עידוד החשיבה הכלכלית של מנהלים
ועוד .בשנת  2019גויסו כ  340,000 -ש"ח כפי שמפורט
בטבלה ,ואנו פועלים להגדיל סכום זה משמעותית בשנת
 . 2020הגופים נותני החסויות נקבעים על ידי הכללים
ובהתאם לחוקים והתקנות בליווי היועץ המשפטי
לעירייה .נושא ג יוס החסויות ,מרוכז על ידי מנהל האגף
הרלוונטי לנושא אותה חסות .נעבור לשאילתה הבאה
בנושא,
ד"ר אסנת ספורטה:

שאלה ,איתי ,אתה יכול להסביר קצת על המנגנון? זאת
אומרת ,איך זה קורה.

איתי צחר:

אלון ,בוא תסביר אתה אולי.

עו"ד אלון בן זקן:

כן .אנחנו מחליטים לקבל נותני ,כספים מנותני חסויות,
תוך הקפדה על שלושה תנאים .אחד זה שוויוניות ,זאת
אומרת ,פונים לכמה נותני חסות מאותו סוג ,אם זה
קניונים וכולי ,בודקים שבנותן החסות לא יי פול רבב,
דהיינו ,אין לו בעיה של רישיון עסק או בעיה של תכנון
או בנייה וכאלה .הדבר השלישי ,מקפידים לתת לו
תמורה בעד מתן החסות .בין אם זה באמצעות הצבת
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סדרנים מטעמו באירוע מסוים שאליו הוא נותן חסות,
או שלטים באירוע .אלה שלושת התנאים.
ד"ר אסנת ספורטה:

השאלה אם הדרך הנכונה זה לא לפרסם קול קורא ,כדי
באמת לאפשר שוויוניות .כי אם אתה אומר שאתם פונים
למ ספר בעלי עסקים ,אז זאת אומרת שמלכתחילה אין
כאן עקרון של שוויונית כלפי כולם ,והשאלה היא למה
המנגנון הוא לא באמת קול קורא בעיתונים ,כמו מכרז
שפתוח לכולם?

עו"ד אלון בן זקן:

זה תלוי באופי שיתוף הפעולה .זאת אומרת ,אם רוצים
לעשות אירוע דווקא בקניון ,אז מן הסתם כדי לפנות
לכמה קניונים ולעניין אותם .שוב ,העניין הזה צריך
להיבחן ברמה של מדיניות .אם רוצים להגדיל ולמקסם
את ההכנסות ,אז אפשר לפנות בקולות קוראים ,אפשר
לעשות הרבה דברים .היום זה מבוצע ברמה השוויוני ת
בצורה שתיארתי.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז אני ממליצה לבחון את זה שוב ,בעיקר מהבחינה
המשפטית ,ולשקול אפשרות לצאת בפרסום רחב יותר ,
כדי לאפשר ליותר גורמים פרטיים ואחרים לקחת חלק
בזה.

עו"ד אלון בן זקן:

זו לא שאלה משפטית ,זה עניין של מדיניות.

ד"ר אסנת ספורטה:

אוקי .אז שוב ,גם לפי כללי הרכש וחוקי המכרזים ,צריך
לבדוק את זה.

ראש העיר:

טוב ,אנחנו בשאילתה ,תודה רבה.

עו"ד אלון בן זקן:

אבל השאילתה הייתה על המדיניות,

ראש העיר:

סליחה ,אנחנו בשאילתה .שאילתה הבאה ,תודה.

ז.

חזות הכניסה לעיר צומת רעננה צפון מטעם סיעת "כפר סבא אחת " .
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השאילתה הבאה בנושא חזות הכניסה לעיר בצומת רעננה
צפון ,גם מטעם סיעת "כפר סבא אחת" .הכניסה לעיר
כפר סבא מצומת רעננה צפון דרך רחוב מנחם בגין ,היא
אחת הכניסות הראשיות לעיר .המראה מוזנח ,כל הגדה
הדרומית מצומת רעננה בדרך בגין ועד צומת משה סנה,
"על פי הידוע לי" ,כותב מגיש השאילתה" ,הפיתוח של
דרך זו היה מתוכנן לשנת  , 2019אומדן עלות של 6.7
מיליון ש"ח .אך עד כה בפועל לא החלו עוד בעבודות
לשיפור הכניסה לעיר ,הוספת נתיב וסלילת מדרכה".
שאלות .מדוע לא מתקדמת התוכנית ,הא ם קיים תקצוב
לנושא בתקציב  , 2019מה סטטוס הטיפול מול חברת
החשמל וכיצד ניתן לשפר את חזות הכניסה לעיר עד
לסיום העתקת קווי החשמל ,וכיצד בכוונת העירייה
לטפל בחיפוי החומה לאורך מנחם בגין עם הסרת שלטי
הפרסום שהיו מוצבים שם .אז ככה ,קודם כל ,אכן יש
בתוכניות הסטטוט וריות הוספת נתיב פנייה ימינה .זה
פרויקט שמצריך ,בעבודות גישוש שעשינו לקראת
ביצועו ,הוא מצריך העתקה ,או הנמכה ,של קו מתח גבוה
שנמצא שם בכביש ,בגובה שלא מאפשר עבודות התשתית
הללו ,בעלות שהעירייה צריכה לשאת בה ,בעלות גבוהה
מעל למיליון שקלים .מזה מספר שנים זה י דוע ,עולה,
ולא תוקצב .גם השנה הזאת זה לא תוקצב ולא היה חלק
מתוכנית העבודה העירונית לשנת  . 2019שאגב ,נמצאת
באתר האינטרנט העירוני .אנחנו מצאנו גם פתרון
בעבודה מאומצת מול חברת חשמל ,שיאפשר להסיט את
קו המתח במקום להעמיק אותו ,לאזור שנמצא דרומית
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לקיר האקוסטי ,מ צמוד ומדרום ,ולא בתוואי הכביש.
הדבר גם יוזיל את העלות ,גם ימנע פגיעה בתחבורה
ובתנועה בציר ראשי כזה למשך חודשים ,סגירת נתיב,
עבודות בכביש ודברים כאלה .הנושא של העיתוי שלו,
יבוצע בהתאם לסדר העדיפויות העירוני ומגבלות
התקציב הקיים .זה כמובן יוצג במסגרת דיוני ה תקציב.
כרגע זה לא בסדר עדיפות מאוד גבוה הנושא הזה .לגבי
חיפוי הקיר האקוסטי ,התחלף זכיין פרסום שהוא לא
המקומי  ,ובשבועות הקרובים צפוי להיות מושב המצב
שם לצורה אסתטית .זה בעבודה כבר ובטיפול ,ויוצבו שם
שלטים עירוניים אחרים שאינם שלטי פרסום .השאילתה
הבאה בנ ושא פעילויות,
פנחס כהנא:

איתי ,צריך,

איתי צחר:

רגע ,אבל ,רק שנייה אחת ברשותכם ,האם שאלת המשך
זה רק מטעם מגיש השאילתה? אז אני מתנצל ,אז מגיש
השאילתה בלבד יכול לשאול,

פנחס כהנא:

רק אני רוצה להגיד שגם בצומת רעננה מרכז ,הכניסה
לעיר ,אני שומע שיש תוכנית לעשות שם חניה עילית
בכניסה לעיר ,וזה משהו שצריך לשים אליו לב .אנחנו לא
יכולים להרשות לעצמנו שכניסה לעיר תהיה דרך מגרש
חניה גדול ,לדעתי.

איתי צחר:

לגבי הכניסה השנייה לעיר ,השטח הזה הוא באחזקת
מע"צ .הייתה פגישה של ראש העיר יחד עם מנכ"ל ,לא
מע"צ ,כבר נתיבי ישראל .היה סיור בשטח,

ראש העיר:

זה נקרא נתיבי ישראל .אני אעדכן .תראו ,יש המון
נושאים שנמצאים על סדר יומה של כפר סבא ,ויש הרבה
נושאים שהוזנחו לאורך הרבה מאוד שנים ,מהשאילתה
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נושא חשמל  ,שזה עניין של שנים ,וגם הכניסה הזאת
מצפון לכפר סבא זה עניין של ,כל מי שחולף על פני רואה
את זה לאורך שנים ,וגם הכניסה מצומת רעננה מרכז,
שבפעם האחרונה שהייתה פה נטיעה ושתילות זה היה
לפני  17שנים ,בדיו ק שאני הייתי פה עוד מנכ"ל עירייה.
מאז זה לא השתנה ,להיפך ,זה רק הוזנח .הייתה פגישה
עם מנכ "ל נתיבי ישראל גם לאחר שבערך  14שנים לא
התקיימו שום ישיבות ופגישות עם נתיבי ישראל של מטה
מול מטה .הישיבה הייתה מצוינת ,לא מעט נושאים שהיו
על סדר היום שלנו הועברו לטיפול .חלקם ממש באופן
מידי ,חלקם ברמה אסטרטגית יעזרו לכל נושא התחבורה
בכפר סבא .גם הכניסה ,שז ה כביש שהוא בבעלות מע"צ,
נתיבי ישראל בלבד ,הוא לא כביש באחזקתם .הסיכום
הוא שהם יעשו את הפיתוח ,ולאחר שיסתיים הפיתוח
אנחנו מוכנים לקחת את זה לאחזקתנו .מה שבדרך כלל
נתיבי ישראל לא נותנים .אז זה הסיכום .אז ככה זה
לעדכן את כולם.

ח.

פעילויות ספורטיביות לקבוצת גיל הדור השלישי מטעם סיעת "כפר
סבא בראש".

איתי צחר:

השאילתה הבאה בנושא פעילויות ספורטיביות לקבוצות
גיל הדור השלישי .מציינים כותבי השאילתה ,סיעת "כפר
סבא בראש" ,על החשיבות בפעילות גופנית סדירה בכל
גיל ,והכרחית כאשר מגיעים לגיל הזהב .מציינים את
האפשרות ,את ההזדמנות להכיר אנשים בני גילו של
אותו אדם ,לקשור קשרים חברתיים המ סייעים למבוגר
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לצאת מבדידותו שנכפתה עליו בחייו ,חיזוק תחושת
הערך העצמי והחלפה של חוויות  ,נחשבים לחיוביים
ותורמים להפגת תחושת הבדידות .לפי כותבי השאילתה
גרים  27,000תושבים מעל גיל  , 60כרבע מאוכלוסיית
העיר ,ונודה לקבלת מענה על השאלות הבאות .אחד ,מי
אמון על תחום הספורט לגיל שלישי ,האם זה אגף
הספורט או הרווחה .שתיים ,מה בכוו נ ת העירייה לעשות
כדי לשפר את מעורבת הגיל השלישי בספורט .גם כאן
התשובה היא יותר רחבה מהטיפול בספורט ,שגם אליה
נגיע .באופן עקרוני אנחנו ,בנושא הגיל השלישי כמו גם
בנושאים אחרים שקשורים לטיפול בקהילה ,מתקיים
תהליך פנים ארגוני בשנה האחרונה שנועד לבחון את
מידת הנגישות והשימוש של תושבי העיר בשירותים
קהילתיים המוצעים להם  ,זאת בהתווסף להמלצות
מתהליך בניית תוכנית אסטרטגית לגיל השלישי שנכתבה
במהלך שנת  . 2018לתכנון האסטרטגי התלווה תהליך
בחינה רוחבי שנועד ללמוד את המצב הקיים .זה בוצע על
ידי היחידה לתכנון אסטרטגי וש יתופיות ,בהובלתם ,יחד
עם כלל היחידות שמטפלות בקהילה .יש לנו לא מעט
יחידות שמטפלות ברכיבים שונים של הקהילה ,ואנחנו
בחנו בעצם איך אפשר לשפר את המענה שניתן לתושב
בראיית התושב .במסגרת זו  ,בחנו את מידת השימוש
במבנה הציבור ,את שעות הפעילות ,קהלי היעד ,סינרגיה
בין מחלקות שונות בעירייה שמספקות שירותי קהילה,
הסברה ועוד .אנחנו עובדים על מודל ,עבדנו על מודל
מיטבי של שירותים קהיל תיים לתושב ,תוך ניצול מיטבי
של השימוש המבני והמרחב העירוני ,יצירת שפה אחידה
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בין היחידות העוסקות בפיתוח וניהול קהילה ,איגום
משאבים והנגשת כלל השירותים לתושב .תהליך זה
מאפשר ,יאפשר לעיר להמשיך ולקדם את כפר סבא כעיר
קהילתית בעלת חוסן חברתי ועם איכות חיים גבוה ה.
בהמשך לתהליך ,גיבשנו והומלץ על מודל הפעלה חדש
לניהול קהילה ,שהתגבש מתוך הצורך לקיים ולקדם
שותפות עמוקה שבה יש תלות בין השותפים .בהתאמה
והלימה מוחלטת לתהליך הזה על כלל הקהילה ,הומלץ
גם על הקמת מנהלת גמלאים .חלק מתוכנית העבודה של
ראש העיר כבר ,שהונחה ביום הראשון לתפקיד על
שולחננו .מטרתה לפעול ,לקדם ולהבטיח שאזרחיה
הוותיקים של העיר זוכים לאיכות חיים טובה ,ובוחרים
להשתתף בשגרה העירונית המעודדת הזקנות פעילה,
בריאה וחוסן קהילתי בסביבה ידידותית גיל ,בטוחה
ונגישה .עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות הספורט
לבריאות כלל התושבים ,ובהם כמובן גם תושבי העיר בני
הגיל השלישי .מכיוון שטווח הגילאים של אוכלוסיית
תושבי העיר בני הגיל השלישי הי נו רחב מאוד ,אופי
פעילויות ספורט הינו אחיד ומתפרס בין היחידות
העירוניות .בכלל ,מועדוני הגמלאים בעיר מופעלים על
ידי אגף לשירותים חברתיים  -קהילתיים ,וגם אחד על
ידי ,שאנחנו נמצאים בו כרגע ,נכון לעכשיו ,על ידי
החברה לתרבות ופנאי  ,מתקיימות פעילויות ספורט
שונות המתאימות לאוכלוסייה המגיעה אל מועדונים
אלו .יצוין כי באגף שח"ק ,עובדת מנהלת מחלקה לטיפול
באוכלוסייה המבוגרת ,שזה חל ק מתפקידה .בנוסף,
רשות הספורט ,פועלת גם בתחום הגיל השלישי במספר
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מוקדים ברחבי העיר .ברשות הספורט ישנו גם בעל
תפקיד ייעודי לנושא הספורט לגיל השלישי .מוצגת על
המסכים טבלה עם הפירוט של הפעילויות ,אפשר לראות
את

הכתובות

ואת

התדירות.

בין

הפעילויות

יש

פלדנקרייז ,י וגה ,התעמלות בריאותית ,מחשבת הגוף ,
פטאנק ,ותיקים בתנוע ה ,טאי צ'י באוויר הצח ,יוגה,
קבוצות כושר בשכונות הירוקות ועוד .יש ,נכון להיום,
 330משתתפים רשומים בפעילויות הקבועות שמוגדרות
לגיל השלישי ,ויש עוד מאות ,אם לא אלפים רבים,
שמשתתפים בחוגים ובפעילויות אחרות שאינן מוגדרות
ומסווגות כפעילות ייחודית .כפי שנאמר לעיל ,עיריית
כפר סבא תמשיך לקדם ולהבטיח שאזרחיה הוותיקים
זוכים לאיכות חיים טובה ובוחרים להשתתף בשגרה
עירונית המעודדת הזקנות פעילה ,בריאה וחוסן קהילתי
בסביבה

ידידותית גיל בטוחה ונגישה  .ו המינהלת

שתתחיל לפעול השנה ,בתחילת השנה ,כבר בשבועות
הקרובים,

תוודא

שהתוכנית

האסטרטגית

הופכת

לתוכנית פעולה ויוצאת אל הדרך בכל תחומי החיים
לרבות הספורט.
פנחס כהנא:

איתי ,לדעתי בפער ,כי יש כאן פעילות אחת בתחום אחד,
אני חושב שזה לא מספיק.

עו"ד יוסי סדבון:

פנ חס זה ,השאילתה זה שלנו ,ואנחנו רוצים להגיב עליה.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אחד ,אני רואה כאן שציינתם שמדובר ב  330 -משתתפים,
ואנחנו יודעים שלפי האתר של העירייה יש מעל  , 20כן,
מעל  20,000תושבים שהם ותיקים .אנחנו כבר מזהים
שבעצם המידע הזה לא מגיע והרבה מהאוכלוסייה הזאת
לא משתמשת בשירותים שהעירייה יכולה לתת .אני
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אציין שאני אשמח לראות איפה אתם מפרסמים את
התוכנית האסטרטגית הזאת .אני מבינה שהיא נכתבה
בשנת  , 2018אני חיפשתי אותה באתר ולא ראיתי.
איתי צחר:

אז קודם כל הדגשתי,

עו"ד קרן גרשון חגואל :היי ,ממה.
ממה שיינפיין:

היי ,כן .קודם כל השאילתה שאת שואלת היא שאילתה
טובה ונכונה .כי בכפר סבא יש מעל ,בערך  25,000איש
מעל גיל  . 65ראש העיר שם לנגד עיניו את החשיבות של
הנושא הזה ,כי כפר סבא ,גם ראינו שחיים יותר ומתים
פחות ,וזה מאוד מאוד חשוב לתת איכות חיים .כיו שב
ראש המינהלת לעתיד שתוקם ,ואני יכול לומר לכם
שלאחר הבחירות הבטיח את זה ראש העיר ,ובאמת זה
קורה ,וזה קורה ,בעוד חודש פחות או יותר היא תוקם.
ו שם יש מענ ה .לפני שנתיים פחות או יותר ,נעשתה
תוכנית אב אסטרטגית לנושא הגיל השלישי  ,ושם יש
מענה לנושא הזה .ברגע שתוקם המינהלת ,תהיה אפשרות
לראות ,קודם כל כשהיא תוקם ,נעשה אירוע ,ויעלו את
התוכנית האסטרטגית וכל הנושא איך היא תעבוד ומה
היא תעשה בעצם.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אין סיבה אבל שהיא לא תהיה מפורסמת ושכולנו גם נדע
אותה ונלמד אותה.
מ מה שיינפיין:

היא פורסמה ,היא פורסמה ,היא פורסמה .אבל אנחנו,
מה שנעשה ,נפרסם את זה שוב.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אוקי.
ממה שיינפיין:

זאת לא בעיה ,נפרסם את זה שוב ,בהחלט .מה שכן אני
יכול לומר ,כפר סבא תוביל בנושא של הגיל השלישי,
יבואו מעיריות אחרות ללמוד את זה ,חד וחלק .תודה.
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ראש העיר:

תודה לממה.

איתי צחר:

אני אענה רק לדברים שאמרת ,לפרטים ששאלת עליהם,
כפי שציינתי גם במענה המקורי 330 .רשומים בפעילויות
של הספורט .מעבר לזה ,כפי שצי ינתי ,יש מאות אנשים
במועדוני הגמלאים ,ובנוס ף עוד מאות ,אם לא אלפי
אנשים ,שמשתתפים בפעילויות שהם מעל גיל ,שהם בגיל
השלישי ,אבל הם לא בפעילויות הייחודיות הללו .ובלי
קשר ,כמובן שאנחנו שואפים להגדיל ולשפר את הנושא.

ט.

אופניים וקורקינטים חשמליים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

השאילתה הבאה בנושא אופניים וקורקינטים חשמליים
מטעם סיעת "כפר סבא בראש" ,עוסקת בסכנות
שמזמנים האופניים והקורקינטים החשמליים ,שהפכו
בשנים האחרונות לפתרון תחבורה נפוץ  ,בעיקר בקרב
צעירים .יחד עם ז את ,השתלבותם בתנועה המלווה
בחוסר תשתיות מתאימות ,יצרה סכנה חדשה להולכי
הרג ל ,ותאונות של אופניים חשמליים וקורקינטים
מתרחשות גם במדרכות וגם בכבישים .מציינים כותבי
השאילה כי כיום האכיפה מבוצ עת על ידי שוטרים
מהשיטור העירוני ועל ידי ה פקחים העירוניים שהוסמכו
לרשום דו"חות בארבע עבירות בלבד .בהתאם נודה למתן
מענה על השאלות .אחד  ,האם בכוונת העירייה לבקש
ולהרחיב את סמכויות האכיפה של הפקחים גם לעבירות
אחרות שבסמכות המשטרה ,כגון אי ח בישת קסדה,
נהיגה מתחת לגיל המותר ונסיעה פרועה .שתיים ,בחודש
אפריל  ,העירייה יצאה במהלך הסברתי לגבי חשיבות
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חבישת קסדה ,ואף מכרה קסדות במחיר סמלי לבני נוער.
האם קיימים נתונים המצביעים על שינוי במגמה ביחס
לכמות העבירות הקשורות לנסיעה ללא קסדה ,אילו
פעילויות הסברה העירייה ממשיכה לעשות .כמענה
נאמר ,שהעירייה פעלה בשנה האחרונה רבות להגברת
בטיחותם של משתמשי אופניים חשמליים וקורקינטים,
בדגש על בני הנוער בעיר .ה עירייה פועלת ,פעלה ופועלת
בשלל אמצעים חינוכיים בבתי הספר התיכוניים בעיר,
לרבות פעילויות הסברה ומכירת קסדות במחיר מסובסד
לבני הנוער .בחודש פברואר הקרוב מתוכנן אירוע מכירת
קסדות נוסף במחיר מסובסד עבור בני הנוער .על פי חוות
דעת היועץ המשפטי של העירייה ,ההעברו ת המתוארות
בשאילתה הינן עברות שבסמכותה הבלעדית של משטרת
ישראל לאכיפה ,ולא ניתן על פי החוק הקיים בישראל,
לאכוף באמצעות פקחים עירוניים .בשלב זה ,אין בכוונת
העירייה להרחיב את סמכויות האכיפה מעבר לעבירות
הקיימות כיום .בנוגע לאפקטיביות הפעולות המבוצעות.
כמו בכל תהליך חינוכי ,קשה ,קיים קושי במדידת
יעילות פעילות חינוכיות ופעולות אכיפה בטווחי זמן
קצרים שכאלה ,אך עיריית כפר סבא רואה בכך חשיבות
רבה

ותמשיך

בפעילויות

חינוכיות,

אכיפתיות

והסברתיות לקידום נושא זה ,לצד מדידת התוצאות
בשטח לאורך זמן.
עו"ד יוסי סדבון:

אני מב קש להעיר הערה .זה ברור שפקח עירוני לא יכול
לרשום דו"ח על עבירה שהוא לא הוסמך .המצב ברשויות
האחרות הוא שונה לחלוטין ,הפקחים הוסמכו לרשום על
עבירות נוספות ,שלב ראשון .שלב שני ,נוצר מצב היום
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שפקח עירוני ושוטר נוסעים באותה ניידת ,והפקח רואה
עבירה ,הוא אומר לו "רק רגע ,שנייה אחת ,תמתין רגע,
אני קורא לשוטר לרשום את הדו"ח" .זה פחות יעיל ממה
שקורה במקומות אחרים .צריך לפעול ,והשאילתה פה
מדברת במפורש ,מה כוונת העירייה לעשות כדי להסמיך
ולהקנות לפקחים העירוניים ,שממילא נמצאים בשטח,
את היכולת לאכוף חוק בעניין הזה .בלי מ ורא חוק אנחנו
לא נסתדר .פשוט לא נסתדר.
עילאי הרסגור  -הנדין:

להגיד לך מה הפתרון האמיתי לדבר הזה?

עו"ד יוסי סדבון:

כן ,מה?

עילאי הרסגור  -הנדין:

הפרדת תשתיות ,כפי שאנחנו עושים עכשיו  ,התחלנו
ב רחוב משה סנה.

עו"ד יוסי סדבון:

לא ,לא ,זה ברור לי .אז אני רוצה להגיד לך ,גם הפרדת
תשתיות לא יעזור  ,אם אתה חוצה את המעבר חצייה תוך
כדי נסיעה במהירות ואתה ,לפי החוק אתה צריך לרדת
ולעבור עם האופניים ביד .והם לא עושים את העניין
הזה .ופריצה לכביש ,גם אם יש לך נתיבים ,תר אה ,עזוב,
המומחיות שלי זה אכיפה ,אתה רוצה לדבר על ,נדב ר על
זה.

עילאי הרסגור  -הנדין:

המומחיות שלך זה באמת משטרה ,ודווקא השיטור
העירוני הוא אוכף את העבירות האלה.

עו"ד יוסי סדבון:

אני אין לי טענה לשיטור העירוני ,אני רוצה לעזור
לשיטור העירוני לבצע את תפקידו כ מו שצריך ,ולהסמיך
פקחים עירוניים ,שממילא קיימים ,לבצע את החוק .זה
הכל.

ראש העיר:

כן ,מנכ"ל.
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טוב ,אז קודם יש כנראה בלבול בעובדות .יש שיטור
עירוני שבו יש שוטר ולידו פקח מסייע ,ובנוסף יש פיקוח
עי רוני שגם הוא הוסמך  .לא רק ב ערים אחרות ,גם בכפר
סבא .הוא הוסמך .בשונה ממה שאמרת ,הפיקוח העירוני
מוסמך .יש שורה של עבירות שיש בסמכות ,הייתה
אפשרות להאציל את הסמכות לפקחים העירוניים
ממשטרת ישראל .כתבתם בשאילתה "האם יש כוונה
להסמיך את הפקחים שלנו לאי חבישת קסדה ,נהיגה
מתחת לגיל המותר ונסיעה פרועה?" .לצערנו ,של ושת
השאלות ששאלתם ,וזה גם מה שענינו ,לא ניתן להסמיך
על פי החוק הקיים כיום ,על פי חוות הדעת של היועץ
המשפטי שבדק את הנושא בהמשך לשאלה שלכם ,לא
ניתן להסמיך את הפקחים העירוניים .אם ניידת של
שיטור עירוני אז אין בעיה ,יש שם שוטר והוא יאכוף את
זה ,והוא גם אוכף א ת זה .אבל האפשרות להרחיב את
שלושת העבירות הללו שכתבתם במפורש ,לא אפשרית
חוקית .זה אחד .דבר שני ,לגבי הפקחים האחרים ,יש
רשימה אחרת וכך גם כתבנו במענה ,של עבירות נוספות.
לא אלו שציינתם ,עבירות נוספות .למשל הרכבה
כמדומני ,עובד עבירות אחרות ,שכאן ,מועצת העיר
ב זמנו בחרה להתמקד בעבירות בלבד שצוינו ,בעבירות
שאנ חנו היום אוכפים ,וציונו ,וכרגע ,במענה לשאלתך,
לא עומד על הפרק כרגע להוסיף עבירות נוספות לסל
העבירות  ,אבל זה לא העבירות הללו.

עו"ד יוסי סדבון:

השאלה מדוע.

איתי צחר:

אפשר לדון בזה ,אבל זה מענה לשאלה.

עו"ד יוסי סדבון:

בסדר ,אז אני מבקש כן לדון בזה.
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אני רוצה להעיר הערה .יש יותר מידי התנהלות
והסתכלות על הרוכבים בתור בעיה .רוכבים הם לא
הבעיה .אנחנו פה במקרה ,שני חברי מועצת עיר שהגיעו
לפה ברכב דו גלגלי ,אנחנו רוצים שכמה שיותר ילכו.
צריך אכיפה ,אי ן מה לעשות ,יש מקרי קיצון ,יש
התנהגויות חריפות ,אבל אנחנו קודם כל מסתכלים על
הרוכבים בתור קהל שצריך לתת לו פתרון ,וכרגע יש פער.

עו"ד יוסי סדבון :

י.

אני מסכים.

מפגעי ריח בשכונה הירוקה מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

השאילתה הבאה בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה
מטעם סיעת "כפר סבא בראש" .בישיבת מועצת העיר
מיום  3לאפריל ניתנה תשובה ביחס לטיפול עיריית כפר
סבא למפגעי זיהום האוויר ומטרדי הריח בשכונה
הירוקה  . 80בין היתר ,נמסר שהנושא הוא נושא הנמצא
בראש סדר העדיפויות ,בסדר עדיפות גבוה ,בטי פול
העירייה ,שיוכשרו צוותי מריחים וכולי .בהתאם נודה
לקבלת מענה לשאלות הבאות .מה הם הצעדים שביצעה
העירייה מאז חודש אפריל ,לטיפול במפגעי ריח בשכונה.
שתיים ,האם ניתן במצב הקיים לזמן את המפעל לשימוע
לצורך הפסקת מטרד הריחות .כמענה נאמר כך ,הריחות
העולים ממפעל בראון מהווים מפגע ומטרד אשר גורמים
לסבל לתושבי השכונות הירוקות .ראש העיר פועל מאז
כניסתו לתפקיד ,בכל הכלים העומדים לרשותו מול
משרדי הממשלה ומול גורמי מקצוע על מנת לפתור את
המצב הבלתי נסבל .הוא מוביל מהלך זה יחד עם חברת
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המועצה ו מחזיקת תיק השכונות הירוקות ,עורכת הדין
עדי לוי סקופ ,וכלל הגורמים המקצועיים .חשוב להדגיש
כי לשם ביטול רישיון העסק ,נדרשת המלצה והתייחסות
של המשרד להגנת הסביבה .המלצה אשר נכון לרגע זה
איננה ניתנת לאור עמדתם המקצועית  ,כי אין מדובר
במפגע המחייב התייחסות כזאת .אנחנו חלוקים איתם.
עמדתם ,למרות עשרות שיחות ,מכתבים ,פגישות ,תכף
נפרט ,הם טוענים שהמצב כיום בשכונות הירוקות,
כתוצאה מבראון ,הוא לא מצב שמחייב הכרזה כמפגע
סביבתי ,ובסטטוס הזה לא ניתן לנקוט בפעולה של
שימוע לקראת ביטול רישיון עסק .להלן פירוט הפעולות
שבוצעו ע ל ידי העירייה בשנה האחרונה .דרישות חוזרות
ונשנות מהמשרד להגנת הסביבה  ,לפעול בנושא הגדרת
המפעל כמזהם ולטיפול בו ככזה ,קמפיין עירוני להסברה
בנושא דיווח על רחוב ,כולל יצירת טופס דיווח מק וון.
הקמת והסמכ ת צוות מריחים לתיעוד מפגעי הריח על פי
דיווח .לא ה י י ת ה הסמכ ה ,כי המשרד ,ההסמכה הזאת
פוקעת תוקף אחרי תוקף מסוים .המשרד השתהה מאוד
עם ההכשרות של זה .לחצנו כל הזמן וקיבלנו את המענה
והוסמכו המריחים .ריכוז פניות תושבים בנושא ,גם,
לצורך העברה ותיעוד  ,וגם זה נדרש  ,לא ניכנס לזה כאן,
אבל יש דרך גם ,יש משקל רב גם לעדויות וד יווחי
תושבים ,להכרזה על מטרד .עדכון וקיום פגישות
שוטפות בנושא עם צוות אוויר נקי של ועד השכונה .יש
סגן מנהל אגף בעירייה שנמצא בקשר ישיר איתם ,מקיים
ישיבות קבועות איתם ,יוצאים לכך עדכונים שוטפים.
קיום פגישה עם ראש אגף זיהום אוויר ושינוי אקלים
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ומנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה ,בה הוצגו כל
הממצאים של הדו"חות והממצאים שברשות העירייה,
לדרישה להכרזה על מפגע ריח .המשרד הודיע שהנושא
שהועבר ,המידע ,סליחה ,כן ,המידע שהועבר ייבדק,
ובהתאם אליו יוחלט כיצד לפעול כנגד המפעל .עיריית
כפר סבא תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים ב רשותה
לטיפול במטרד שנוצר כתוצאה מפעילות מפעל בראון,
ותעשה זאת תוך כדי שיתוף הציבור ועזרתו.
ראש העיר:

אני ,שנייה ,מה שמך? מיכל .כיוצא מן הכלל ,אני מאפשר
לך לשאול את השאלה .כן .בבקשה.

דוברת (קהל) :

רק  ...להסברה ,כי אני לא ראיתי א ו ת ו  .הייתי שמחה אם
הוא קיים  .אני לא ראיתי .הצטרפתי לצוות של  ...לא
הייתי מיודעת לזה.

איתי צחר:

אני אפרט על כך .במענה לשאלה שלך ,עלה רעיון בפגישה
על ידי המשתתפים ,אני מקרי א מתוך מה שאמר סגן
מנהל האגף ,אורן וולשטיין ,שמלווה את הצוות באופן
שוטף " .ליצור טופס מקוון שבו התושבים יוכלו באו פן
נגיש ,על ידי מכשיר הטלפון ,למלא טופס .בעקבות כך,
נבנה טופס בשיתוף עם היחידה האזורית ,טופס שבנוי על
פי הפורמט המתבקש מבחינה מקצועית ,על ידי המשרד
להגנת הסביבה ,כדי שזה יוכל לשמש בהמשך כראיה " ,
באמצעותו ניתן לקדם את הנושא כמו שפרטתי .שולב
טכנולוגית על ידי אגף המחשוב ופורסם באתר העירוני.
בהמשך לכך ,פורסם גם באמצעות  5,000מסרונים
שנשלחו לתושבי השכונה על ידי העירייה .וזה היה
בעקבות פניה שלכם ,שאמרתם שאתם לא מודעים ,ולא
היה באמת מספיק מודעות לכך .גם ביקשנו את סיועכם,
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באמצעים שלכם ,פייסבוק של השכונה ורשימות תפוצ ה
כאלה ואחרות ,להפיץ את הטופס .ואם צריך להפיץ עוד
פעם ועוד פעם ,נפיץ אותם פעם נוספת.
ראש העיר:

אנחנו נהיה איתך בקשר ונעדכן אתכם ,בסדר? אוקי,
תודה.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אני אשמח רגע לשאלת המשך קצרה .אני רואה שאתם
עושים כאן מהלכים ,ובהחלט שומעים ורואים ,אבל
השאלה היא אם אתם ,בהכרזת הבחירות בעצם,
כשהלכת ,ראש העיר ,אתה הבטחת שמפעל בראון סיים
את תפקידו פה בעיר .השאלה היא ,העקרונית היא ,אם
אתה מאמין שאתה מצליח ,עד סוף הקדנציה הזו,
להרחיק את המפעל הזה מהאזור ה  ,מהשכונה הירוקה.
ראש העיר:

מאחר ואחד השותפים הבכירים של עיריית כפר סבא זה
המשרד לאיכות הסביבה ,וכמו שידוע לכולנו ,ב משרד
לאיכות הסביבה כולם עסוקים בבחירות כבר כמעט 11
חודשים ,ברגע שיהיה שר לקבע ויהיה צוות רציני שאנחנו
נוכל לעבוד מולו ,זה יקרה .אנחנו לא מרפים .כמו שאתם
רואים ,נעשות כאן פעולות רבות וזה נמצא על סדר יומה
של העירייה בצורה ברורה .וכמו שאמרתי ,מפעל בראון
סיים את תפקידו בכפר סבא.

יא.

מתן היתרי בניה בדיעבד לבקשות של עיריית כפר סבא מטעם סיעת
"כפר סבא בראש".

איתי צחר:

השאילתה הבאה בנוש א מתן היתרי בנייה בדיעבד
לבקשות של עיריית כפר סבא על ידי סיעת "כפר סבא
בראש" .השאילתה עוסקת ,אומרת שלאחרונה פורסמו
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מספר מקרים בהם ועדת התכנון והבנייה התבקשה לתת
היתרי בנייה בדיעבד .לדוגמה ,בחניון הרובוטי בנורדאו,
שלטי פרסום חוצות של חברת מקסימדיה ,המבנים
ה יבילים בבית הספר יצהר .לא ניתן להשלים עם מצב
שרשות מקומית פועלת בניגוד לנדרש בהתאם לחוק
התכנון והבנייה ,כאשר היא משמשת גם כרשות אכיפה
בנושא עבירות בנייה .נודע לקבלת מענה לשאלות
הבאות .כמה מהבקשות שהוגשו לוועדת תכנון ובנייה
בשנה האחרונה ,אינן ביחס למתן היתר ים למבנים
שבנייתם החלה .אילו צעדים ננקטים בעיריית כפר סבא
כדי שמקרים כאלו לא יחזרו .כמענה נאמר כך ,במהלך
שנת  2019בוצעה למעשה בנייה מחדש של הנהלת אגף
ההנדסה ,זאת לאחר תקופה ממוש כת בה לא אוישו
משרות ובהן מהנדסת עיר ,אדריכלית עיר ,בודקי
תוכניות ועוד .בנוגע למקרים המופיעים בשאילתה ,אכן
מדובר בתקלות אשר אינן צריכות לקרות .אנו לומדים
אותן ומתחקרים אותן בצורה סדורה ,על מנת למנוע
הישנותן בעתיד ,ופועלים כל העת לשפר את התהליכים
באגף ההנדסה ובעיריית כפר סבא כולה.
עו"ד קרן גרשון חגואל :מה שהייתי שמחה שיקרה זה שחלק ,מכיוון שלא עניתם
על זה ממש ,איזה צעדים אתם נוקטים ,משהו מאוד כללי
נתתם פה ,אז השאלה אם אפשר בעצם ,כשבקשות כאלה
עולות לוועדת תכנון ובנייה ,לציין שזה היתר בדיעבד,
ושחלק מהאנשים שיושבים בתוך הרכב הוועדה ידע את
המידע הזה כשהוא בא לדון בנושא.
עו"ד אלון בן זקן:

מצוין .זה עולה בוועדה ,ומצוין כהיתר שניתן בדיעבד.
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עו"ד קרן גרשון חגואל :למיטב ידיעתי זה לא ,לא סתם ביקשתי .אז השאלה אם
אפשר ש ,
איתי צחר:

אתה נמצא בוועדה ,לא?

עו"ד אלון בן זקן:

אני נמצא בוועדה ,את לא ,אבל,

עו"ד קרן גרשון חגואל :לא ,במסמכים שגם מגישים והכל ,יש שם את הזה? אוקי,
אני אבדוק את עצמי.

יב.

עדכון חוקי עזר עירוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

השאילתה הבאה בנושא עדכון חוקי עזר עירוניים מטעם
סיעת "כפר סבא בראש" .מציינים ,מגישי השאילתה ,את
הצורך בשינוי ,ביטול ,עדכון חוקי עזר עירוניים ,כאשר
בדיון שמצוטט כאן ,הוסיף היועץ המשפטי לעירייה כי
אנשי מקצוע מטעם העירייה בוחנים נחיצותם של מספר
חוקים ,כמו למשל חוק עזר שעוסק תרנים אזוריים
לאנטנות טלוויזיה ,או חוק עזר לעניין ניקיון בורות
שופכין וביבים .צי ין היועמ"ש שמצוטט כאן ,שסבורים
שצריך לחוקק אותם מחדש" .נודה" ,כותבים מגישי
השאילתה" ,לקבלת מענה ,אילו חוקי עזר בכוונת הנהלת
העירייה לעדכן או לבטל ,וכיצד בכוונה לעשות זאת .מה
הם לוחות הזמנים הצפויים לסיום עבודת המטה והבאת
הנושא לדיון במועצת העיר" .קודם כל ,נכון להיום,
מקדמת העירייה שני חוקי עזר עירוניים חדשים
שנמצאים בשלבי הכנה ,והם חוק עזר להיטלי שצ"פים
וחוק עזר לאשפה עודפת .חשוב לציין ,לכל מי ש לא מכיר
את המציאות ,שבחוקי ,בספר חוקי העזר העירוני ישנם
חוקים בני  30שנה ואף יותר ,וכי ב  10 -השנים האחרונות
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לא בוצע ו בהם שינויים  ,למעט בחוקים הנוגעים לתיקוני
היטלי ,לתיקונים בהיטלי תיעול וסלילה שקרה ב . 2015 -
גם נושא זה יטופל ,אך עדיין אין מועד שאפשר לנקוב בו
במענה לשאילתה,
עו"ד יוסי סדבון:

זאת הבעיה.

איתי צחר:

או צפי שניתן לנקוב בו ,ונעדכן על כך כשיהיה .אנו
סבורים כי מבחינת תעדוף המשימות שמונחות כרגע
לפתחנו ,אין מדובר בפעולה דחופה נדרשת ,או כזו שהינה
בעלת פגיעה משמעותית בתפקוד העירייה והעיר.

עו"ד יוסי סדבון:

אני מבקש להעיר בעניין הזה כמי שהיה יועץ משפטי
ועסק בחקיקת משנה .אין אפשרות לקבל את ההסבר הזה
שהדברים האלה סובלי ם דיחוי ,למה זה לא חיי אדם .זה
נכון .כל חקיקה היא כזו .אני אקח רק לדוגמה אחת
קטנה את חוק שילוט .חוק השילוט שלנו הוא חוק ישן,
לא מתייחס לבחירות לרשויות המקומיות למשל .יש
חוקים כאלה בשפע ברשויות אחרות ,שמתוקנים .אפשר
ללמוד גם מניסיונם של אחרים ,אני לא רוצה ל היכנס
לעניין .אני חושב שאי אפשר להשאיר את המצב כפי
שהוא 30 ,שנה ,ללא תיקון ,ללא לוח זמנים ,מוגדר
לטיפול בעניין הזה .אני חושב שצריך להידרש לזה .פשוט
לגמרי.

ראש העיר :

אנחנו נחלק את התשובה לשניים .לא ,לשניים .לא
לשלוש כמו בצב א ובמשטרה ,אבל לשניים .יש פה עניין
באמת ,הנושא של החוקים ,ויש פה חוקים שנמצאים
בתהליכי חקיקה ,ויש גם נושאים שאנחנו ככה 'חייכנו'
אותם ,ממה ואני ,בישיבה ,וממה ייתן לך תשובה אחרת.
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אני לוקח מצב של עוד  40 , 30שנה ,והיום ,שהנינים שלך,
יוסי ,ושל אחר ים ,ישבו פה במועצת העיר ,יהיו חברי
מועצה ,יראו שהסבא רבה שלהם העלה איזשהו חוק
שהיום הוא לא שווה שום דבר .היום בכלל הוא לא שווה.
אני לא מוכן למחוק ,אלה שישבו פה לפני  50 , 40 , 30שנה.

עו"ד יוסי סדבון:

לא אמרתי את זה.

ממה שיינפיין:

רגע ,רגע ,רגע .אלה ש ישבו לפני  . 40 , 30כמו שגמלים,
אסור למכור גמלים בכפר סבא .זה חוק עזר שיש לכפר
סבא.

עילאי הרסגור  -הנדין:

לא ,מותר למכור גמלים ,יש פשוט מס על המטען שגמל
נושא על גבו.

ממה שיינפיין:

אז לכן ,בוא נגיד נחלק את זה לשניים .אחד ,יש דברים
שלא צריך למחוק וגם צריך להשא יר אותם .שתיים ,יש
דברים ,כמו שהוא אמר ,יכול להיות שצריך לטפל בהם
ולשנות .אם זה שילוט על דברים אחרים.

פנחס כהנא:

אפשר להכניס אותם לרשימת השימור.

ממה שיינפיין:

פנחס ,זה אני מסכים ,לרשימת השימור להכניס אותם.

עו"ד יוסי סדבון:

תראה ,מאחר והנכד של י נשוי ,נין יהיה לא רחוק .זה לא
יחכה  30שנה ,רק שתדע לך.

ממה שיינפיין:

אתה לא תשלח אותו להיות חבר מועצה ,זה בטוח ,אה?

ראש העיר:

טוב ,שאילתה הבאה .תודה רבה ,יוסי .תודה רבה ,ממה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

פנחס ,זה נקרא קניין רוחני .בוא נקרא לזה קניין רוחני
של העיר .יש במורשת שלנו מבנים ,ויש בה גם קניין
רוחני בצורת חוקים.

ראש העיר:

תודה רבה.

עילאי הרסגור  -הנדין:

אתה תגיע פעם עם גמל לשוק ,ויטילו עליך מס ,אולי
תחשוב אחרת.

43

מועצה שמן המניין

ראש העיר:

01/01/2020

הצעה לסדר ,כן .אנחנו עובדים להצעות לסדר .תודה
רבה.

.2

הצעות לסדר:

א.

השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי בעיר מטעם סיעת "כפר סבא
מתקדמת".

איתי צחר:

הצעה לסדר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא
השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי בעיר .בבקשה.

פנחס כהנא:

הנושא של השימור והניצול של מי נגר עילי זה תופעה
שהולכת וגוברת עם הרחבת הבינוי .זה נושא שחשוב
ביותר להרבה נושאים ,למספר נושאים .א' ,אי העמסה
על מערכת ניקוז עירונית ,לרבות מניעת נזקים בנפש
וברכוש  ,עקב סיכון גובר לשיט פונות .ה י ערכות לתופעות
של שינויי אקלים בהתאם לגישה של הבנייה הירוקה.
התייחסות לנגר עילי כאל משאב ,לרבות טיפול בנגר
במקור ולא בקצה הצינור ,ושיקום אקוויפרים ומניעת
זרימת מי נגר עילי לים .דבר נוסף ,התייחסות לנגר כאל
אלמנט עם ערך אדריכלי ,חינוכי ועוד ,לרבות ניצול הנגר
לקדם תפיסות של טבע בעיר .טבע עירוני .שימור ושיפור
היבטים אקו לוגיים בתחום העיר .בכוחם של נושאים אלו
לשפר את איכות החיים בעיר .ברור לכולם שיש נושאים
שקשורים לתשתיות ,שכבר ברור לכולם שאי אפשר
לפתור אותם בפתרונות של נבנה יותר ויותר גדול ,כמו
הכבישים .רוצים ,עושים עוד כבישים ועוד כבישים ועוד
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כבישים .לכולם היום ברור שזה לא הפתרון וצריך לעשות
את הסוויץ' הזה לעבור לתחבורה ציבורית .אי אפשר
לעשות יותר .אותו דבר במערכות ניקוז .אז הצינור לא
מספיק ,נעשה קוטר יותר גדול ,יותר גדול ,יותר גדול,
היום ברור לכולם שהמערכות האלה לא יכולות להחזיק.
אי אפשר .הפתרון הזה של נעשה יותר גדול ,הו א לא
פתרון שעובד .הפתרון חייב להיות בשימור מים ,השהיה,
העשר ת מי התהום ושמירה על איכותם .צריך להזכיר
שיש תוכנית מתאר ארצית בנושא הזה ,תמ"א . 34ב, 4 .
שהיא מורה על הכנת תוכניות לשימור מי נגר עילי
בתוכניות בינוי רחבות היקף ,כמו שכונות חדשות ,וכן
ה עשרת מי התהום מ רמת המגרש הבודד .הנחיות אלה גם
מוטמעות בתמ"א  1שעכשיו בתהליכי אישור ,ואף בצורה
מחמירה יותר .צריך להגיד שבכפר סבא יש דוגמאות
טובות של השהית מי נגר עילי ברמה של השכונות
החדשות ,וכמובן בניצול מי נגר על ידי הובלתם לשטח
פתוח להשהיה כמו בפארק העירוני .מי שבא לפא רק
העירוני רואה שיש שטח שלשם מובלים מים מהשכונות
ליד ,ובתקופה הזאת שמים איזשהו גידור זמני והמים
ככה חודשים למי התהום .בכפר סבא ,בנוסף ,קיים מתקן
ניסיוני של ביופילטר ,לא רחוק מכאן ,להחדרת מי הנגר
למי התהום וטיהורם .למרות חקיקה ברורה בנושא,
כמעט כל מי שבונה בית פרטי ,אני יושב בוועדת משנה
לתכנון ,אין אחד ,בא אדריכל ,קיבל מגרש ריק ,הרס את
הבית ,הדבר הראשון שהוא מבקש זה הקלה בתכסית.
זאת אומרת ,יש חוק שאומר ,אחוז מסוים מהשטח צריך
להשאיר אותו ,זה ההקלה הראשונה שהוא רוצה .אני
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חושב ש  , 90 -אולי  100%מהמקרים ,זה בקשה ל הקלה .יש
כאן אי הבנה לחשיבות של הנושא הזה .זה כמו במיחזור
ובדברים אחרים .נדמה לך" ,טוב ,מה אני בכל המערכת
העולמית הזאת?" ,אבל הכל מתחיל מהצעד הקטן הזה.
לכן מוצע ,א' ,העירייה תאשר ותבצע ריצופי שטחים רק
בצורה שמשמרת מים .תעשה כל מה שהיא יכולה מבחינה
חוקית .מ גרשי חניה גדולים ,ואף לא ,שלא יזרוק אותי
לסיפור הכספי ,כי לפני הסיפור הכספי יש דברים
אחרים .מגרשי חניה גדולים שהעירייה ביצעה ,יעברו
שיפוץ כדי לאפשר השהיה והחדרת מי נגר עילי .אני
מדבר על מגרשים גדולים מאוד .לרבות לטובת עצים
ואזורי שתילה .דוגמאות כאלה הם כמו בן משטח
האספלט של החניה ליד מגרש הכדורגל והכניסה לפארק.
אני מציע לאנשים לראות ביום גשם ,לנסוע לשם עם
האוטו ,לעמוד על יד הפתח של הניקוד ולראות איזה
כמויות פשוט הולכות לים .משטח חניה ליד בית ספר
היובל ,שזה בכלל שיא ,משטח אספלט אחד ללא עץ ,ללא
השהיה ,ללא שום דבר ,כמויות אדירות של מים פשוט
לים .זה משטחים שאנחנו עשינו בעירייה .משטח לא
חדיר כמובן למים .כל מי הנגר של המגרש הזה ,גם
מציפים את הרחובות וגם אחר כך הולכים לים .שלוש,
העירייה תספק מידע לבדיקת אפשרות החדרת מי נגר
בבנייני מגורים ישנים .זה לא סיפור גדול לקחת את
המרזב ,לשים בקצה שלו משהו ,ויש לזה גישות ושיטות.
זה לא סיפור יקר .לאור דרישתנו בעבר ,נאמר שבפרויקט
"מהיר לעיר "  ,יהיה פתרון חדשני של קליטת מי נגר .כמו
שאני יודע ,כרגע זה לא פתרון שהולך להתבצע וחבל .אני
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חושב שצריך לבצע את זה ,יש שם הרבה מי נגר .בקיצור,
אני חושב שזה לא סוגיה כספית ,זה סוגיה שחייבים
להחדיר אותה בכל הרמות .זה פשוט הכרח .ואנחנו לא
יכולים ,אי אפשר לזרוק אותנו גם להיסטוריה .ואנחנו
רק השנה ,אנחנו אישרנו וביצענו עם החברה הכלכלית,
חניון לחברת מטרופולין ,שהוא משטח אספלט פשוט
בניגוד לכל מה שאנחנו רוצים שיהיה .בלי אף עץ ,בלי,
פשוט משטח אספלט בלתי חדיר למים .זהו.
איתי צחר:

טוב ,ברמת העיקרון והמדיניות והרציונל ,אני חשוב שכל
מה שאמרת הוא חלק מתוכנית העבודה ומהמדיניות של
עיריית כפר סבא ,אחד לאחד .בנוגע לפרטים ,יש כמה אי
דיוקים וכמה דברים שהם שגוים.

ראש העיר:

אבל לפני שאנחנו נכנס לתשובה המקצועית ,היה כאן
ביקור של מנהל רשות המים .אני יכול להגיד לכם
שקיבלנו שבחים גדולים על כל מה שנעשה כאן בנושא
המים בכלל בכפר סבא ,ובכל מה שקשור למי הנגר .יש
פה פעולות גדולות מאוד שנעשו ,כולל מה שד יברנו
עכשיו ,בתחילת הישיבה ,בנושא פעולות ניקוז שנעשו .
אתם יכולים לראות סרטונים שרואים את המים חודרים
ישירות לעומק האדמה.

איתי צחר:

ועכשיו לפרטים ,כמו שאמר ראש העיר ,בחודש נובמבר
, 2019

פנחס כהנא:

פעולות ניקוז זה לא שימור מים.

איתי צחר:

זה לא ,זה ,תכף אני אפרט למה זה כן ,אבל מיד נגיע
לפרטים.

ראש העיר:

פנחס ,אפשר להגיד מילה גם טובה ,זה בסדר.

פנחס כהנא:

חצי ממה שאמרתי זה מילה טובה.
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בחודש נובמבר ,אז אני אתייחס עכשיו לחצי השני.
בחודש נובמבר  , 2019התק יימה פגישה של ראש העיר עם
הצוות המקצועי ,יחד עם נציגי רשות המים ,כולל ראש
רשות המים ,מר גיורא שחם ,מנהל רשות המים .בפגישה
הזו הוסכם שכפר סבא תהיה עיר ראשונה ,בעצם זה תוצר
וסיכום של עבודה שאנחנו עובדים עליה מזה תקופה
ארוכה מאוד מולם .בעצם ,זה מניח תשתית מתקדמת
לקציר מי נגר ,במודל כלכלי ,שנקבל תגמול על כל מים
שאנחנו מחדירים למי התהום .הדבר הזה יאפשר דברים
רבים מהדברים שציינת .זה דבר אחד .וכך תהיה כפר
סבא לעיר הראשונה שתהנה מנושא זה ,וזאת הודות
לעבודה מאומצת של החברה הכלכלית ושל עיריית כפר
סבא לקידום הדבר מזה תקופה .באשר ל מגרשי חניה,
בשונה ממה שנאמר ,בשנה האחרונה גם העירייה ,וגם
החברה הכלכלית ,פעלו להקמת מספר חניונים ,כך
שעמדו בהוראות התמ"א שהזכרת. 34 ,ב , 4 .בדבר הותרת
 15%מהמגרשים כשטחים חדירי מים  .ניתן ,לפי הוראות
התמ"א ,להסיק זאת הן על ידי שטחי גינון והן על ידי
שימוש בריצו ף מחלחל .החניונים שבוצעו באמצעות
שיטות אלו ועומדות בתקן הנדרש זה חניון בית הספר
שמעון פרס והיכל הספורט אריק איינשטיין ברחוב יאיר
רוזנבלום ,פה בסמוך אלינו  ,ש זה בוצע כבר בעבר .חניון
בית הספר שי עגנון ברחוב ספיר ,חניון גני הילדים ברחוב
רפפורט  , 6חניון גלי השר ון ברחוב משעול גיל  ,בעקבות,
אגב ,התערבות שלך בזמנו .כשהערת לנו שאנחנו לא
עומדים לעשות את זה בצורה האחרונה ,וזה תוקן .חניון
המנופים ברחוב המנופים פינת רחוב היוצרים ,חניון
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עתיר ידע  1ברחוב עתיר ידע ,מאחורי תחנת הדלק . Ten
בנוסף ,יש עוד ארבעה חניונים שכרגע בתכ נון ,וכולם לפי
הוראות התכנון ,ואף ננסה להחמיר עוד יותר ,או לעשות
יותר .חניון התוכנה ברחוב התוכנה ,חניון טשרניחובסקי
ברחוב משעול הגיל ,חניון התע " ש ברחוב ויצמן פינת
רחוב התע " ש וחניון עתיר ידע  . 2בנוגע לנושא החניונים
שהצעת לערוך בהם שיפוצים ,חניונים של האצטדיון,
חניונים שהושלמו לפני שנים רבות ,אנחנו סבורים
שבסדר העדיפויות העירוני ,למעט דברים נקודתיים
שבאמת אפשר לשפר ,במצב התקציב העירוני  ,לא נכון
לדעתנו להרוס ולבנות מחדש ,או לשפץ ,או לשנות,
חניונים שכבר הוקמו ,וצריך להתרכז בכ ל מה שאנחנו
עושים עכשיו קודם כל ואז גם להתחיל לתקן אחורה.
בנושא פרויקט "מהיר לעיר" ,זה לא נכון מה שציינת ,גם
כתבת שזה בהמשך להצעתכם ,ולצערי גם זה לא באמת
כרונולוגית נכון .התחלנו לעבוד על הנושא הזה עם יחד
עם ד"ר ירון זינגר ,שהוא מומחה שגם תכנן את
הביופילטר בו פה ,בשכונה  , 80לפני תקופה ארוכה ,וזה
היה חלק מיוזמה שלנו לקצור מי נגר ברחוב ויצמן .הוקם
צוות לנושא הזה יחד עם ד"ר ירון זינגר ,יחד עם יורם
בוכניק ,מהנדס מגוני הנדסה ,והנושא הזה מתוקצב ב -
 5.3מיליון שקלים במסגרת תוכנית "מהיר לעיר" .אנחנו
כרגע בתכנון של מקט ע ראשון DP5 ,מה שמכונה ,וכמובן
נמשיך בכך ביתר המקטעים .עכשיו לגבי פרויקטי הניקוז
בשכונת קפלן וברחוב בן יהודה ,הם תוכננו מראש
כבריכות אגירה לשימוש ,עשינו שם שימוש באמצעים
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לחלחול מי התהום .כלומר ,הבריכות האדירות האלה
שבאמת כדאי לראות אותן ביום גשום ,יש בהן ,במרכזן,
או בתחתיתן ,בורות שמיועדות להחדיר את המים למי,
החלחול ,למי התהום ,סליחה .ואגב ,בקרוב אני מקווה
שגם נרוויח על כך כסף לקופת העירייה .שכונת קפלן זה
מאגר בנפח  2,000קוב לקליטת מי נגר והחדרתם לקרקע
באמצעות בורות חלחול ,וברחוב בן יהודה ,ליד תחנת
דלק פז ,מאגר מחלחל בנפח של  4,500קוב ,וגם בו בוצעו
בורות חלחול להגדלת יכולת קליטת המים אל הקרקע.
בנוגע לבתים הישנים ,גם כאן ,אנחנו עובדים עכשיו על
תוכנית שעם חתימה סופית על נושא האישור לתגמול
כספי ,לעודד בתים קיימים להפנות את המרזב ,לעשות
בורות חלחול במקומות קיימי ם כבר ,במודל כספי
שישתלם לכולם ,גם לסביבה ,גם לתושב וגם לרשות.
לסיכום ,הנושא חשוב ומטופל ככזה ,נמצא ב  ,לא רוצה
להגיד בראש סדר העדיפויות ,כי יש לנו הרבה דברים
בראש ,אבל נמצא בסדר עדיפות מאוד גבוה ,יחד עם עוד
נושאי קיימות רבים אחרים .פועלים לשפר את נושא
קציר מי הנגר עוד ועוד .לאור כל מה שנאמר ,מוצע
להסיר את הנושא מסדר היום.
אמיר סילבר :

רק שאלה ,או שאלת הבהרה .יש לנו את מפעל המים
בכפר סבא ,שהוא שייך לעיריית כפר סבא ,יש לו איזושהי
נגיעה לכל הנושא הזה של השבת מים וטיפול בעצם
בנושא הזה של מי נגר?

איתי צחר:

כן .התשובה היא כמובן כן .גם בביופילטר שנמצא כאן,
הוא בעצם ,הביופילטר יכול להיות מוזן גם ממי נגר עילי
כתוצאה מגשמים ,ובעונות היבשות ,כי אין הרבה מי גשם
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בשנה ,כתוצאה מהזרמת של מים שיש בבארות ש הן
מליחות ,מים מליחים שלא ניתן להזרים אותם לשתייה,
ניתן להזרים לשם ולט הר אותם באמצעות הביופילטר.
גם בפרויקטים אחרים יש לנו שיתוף פעולה איתם .היום
בכלל ,אנחנו משתדלים ,ופעלנו לאשר את זה גם מול
רשות המים ,לעשות את העבודות במשותף תחת ניהול
אחוד  ,כדי לא לפתוח ולסגור את הכבישים  1,000פעם,
וגם כדי לעשות את הפרויקטים בתיאום וסנכרון  .יש
תוכנית השקעות משותפת לתאגידי הביוב ולאגודת המים
ולעירייה ,אנחנו פועלים במשותף בדברים רבים.
אמיר סילבר :

האם זה בניהול מפעל המים או בניהול העירייה? זאת
אומרת ,מה שחשוב לי פה,

איתי צחר:

בניהול העירייה.

אמיר סילבר :

בניהול העירייה .זאת אומרת ,יש כאן בעצם גופים
שעובדים במקביל על אותו נושא.

איתי צחר:

לא ,כי האחריות על ניקוז,

ראש העיר:

חלק מהעניין ,בכלל ,רק שתדעו ,יש לנו פורום תשתיות
קבוע

שהוקם

בחודשים

האחרונים,

שהוא

פורום

שמסנכרן את כל פעילויות התשתיות רבתי בעיר כפר
סבא ,ויושבים שם גם מנכ"ל תאגיד פלגי שרון וגם מנכ"ל
מ פעל המים וגם מנכ"ל החברה הכלכלית וגם מנכ"ל
העירייה ומהנדסת העיר ,ביחד.
איתי צחר:

ולשאלתך  ,האחריות על ניקוז ,ניקוז זה עירייה ,רשות
מקומית .האחריות על אספקת מים זה אגודת המים,
תאגיד המים.

אמיר סילבר :

אני יודע את זה ,איתי ,אני שואל האם שימוש במי הנגר,
כדי להחדיר אותם חזרה למאגרים שמהם אנחנו שותים
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בהמשך ,של מפעל המים ,האם זה נעשה בשיתוף מפעל
המים  ,תחת ניהול מפעל המים שיודע איך להתעסק עם
מים,
איתי צחר:

לא .זה גם לא המקצוע שלו ,והוא גם לא יודע להתעסק
עם החדרה ומערכות ניקוז .הוא יודע עם אספקת מים
לבתים .הפוך  ,החוק מגדיר ,הוא נהנה מהמים שחודרים
למי התהום והוא שואב אותם עם הבארות שלו לאחר
מכן .התשובה היא לא למה ששאלת.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אמיר ,אתה אומר שאתה מבין ,אז יש חוק ,חוקים שונים.
חוק ביוב ומים ,טיפולים שהם לא קשורים לאגודת
המים .אגודת המים קיבלה האצלה על פי דין ,לטפל
בשאיבת המים ו הולכתם .הטיפול בנגר ,בגשם ,או
בדברים אחרים ,לא שייך.

אמיר סילבר :

ממה שאני זוכר שדיברנו במפעל המים ,ואני שניה סוטה,
כי אני יודע שזה לא קשור למועצת העיר באופן ישיר,
מאגרי המים והשבה באזור כאן ,באזור השכונה הירוקה,
הוא כן בניהול ,או בטיפול ,או באיזושהי התייחסות ,אל
תתפוס אותי על המילה ,של מפעל המים  .ולכן אני שואל
האם יש איזושהי נגיעה .אני מבין שלא ,בסדר ,מקובל,
ואני שמח שיש את הפורום של ,כמו שהזכרת ,אד וני ראש
העיר.

פנחס כהנא :

ברור שזה אינטרס של מפעל המים ,הוא צריך לספק לנו
מים טובים .זה אינטרס של מפעל המים שהמים יהיו
באיכות ושלא יחדירו לשם גם גורמים ,דברים אחרים.

איתי צחר:

האם אפשר ,לאור מה שנאמר ,להסיר את ההצעה מסדר
היום פה אחד? האם אפשר להסביר פה אחד? תודה רבה.

ראש העיר:

תודה רבה ,פנחס.
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החלטה מס'  : 145מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום
של סיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא השהיה ,החדרה וניצול מי
נגר עילי בעיר.

ב.

עסקים קטנים ובינוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

נעבור להצעה לסדר הבאה בנושא עסקים קטנים
ובינוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

רו " ח תהילה מימון:

אז ההצעה עוסקת בצורך לשמר ,לטפח ולמשוך עסקים
קטנים ובינוניים .למה זה טוב? כולנו מבינים .זה מאפשר
את החיות של העיר ,היכולת של התושבים לצרוך בקרבת
מקום ,להסתובב ,לעבוד ,בקיצור ,להחיות את מרכז
התושבים .זה גם טוב לכלכלה העירונית .עסקים קטנים
ובינוניים יכולים להניב לנו ארנונה גבוהה ,וההוצאות
עליהם נמוכות .אנחנו מכירים את הנוסחה .בשנה
האחרונה אנחנו שומעים ע ל עסקים גדולים שמתחילים
להגיע לעיר ,וזה דרך מבורך ,צריך לדחוף לזה ,ואנחנו
כמובן מעודדים את זה בכל הכוח .אבל יחד עם זאת,
אנחנו לא יכולים לשכוח את העסקים הקטנים יותר.
בימים האחרונים פנו אלי הרבה בעלי עסקים והעלו
הרבה רעיונות .אז יכולתי להיכנס לרעיונות קונקרט יים,
אבל אני לא חושבת שזה נכון .אני חושב שנכון שישמעו
אותם ,לא אותי ,ויבינו איתם את הצרכים ואת
הרעיונות .וממה שאני שמעתי בימים האחרונים ,יש להם
לא מעט ר עיונות .אני כן בוחרת להיכנס למהות של
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ההצעה .אנחנו צריכים להבין את הצרכים ,למפות נכון
גם את הצרכים וגם את העסקים ,לקדם את האפשרויות
לשימושים שונים באזורי המסחר .ככה הסתבר לי בימים
האחרונים שבעצם אי אפשר לפתוח למשל קונדיטוריות
בוויצמן .במקומות אחרים אפשר לעשות את זה .אנחנו
צריכים לדחוף ולעודד את מרכז העסקים שלנו .צירפתי
להצעה גם סקר שפורסם שניתן לראות בבירור ש יש
ירידה מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות במדדים
שמעידים על שביעות רצון ,ואני חושב שזה נורת אזהרה
שאנחנו חייבים להתייחס אליה .ההצעה מציגה כמה
רעיונות שאפשר לאמץ אותם .את חל קם ,או את כולם.
אחד הדברים המשמעותיים שהבנתי שיש איתו בעיה ,זה
הנושא של קבלת מידע וליו וי בעצם בתהליך .בעל עסק
שרוצה לפתוח מקום בעיר ,בשלב הבדיקה ,עובר מספר
גורמים .אין לו מעקב ,אין לנו מעקב ברור עליו .אנחנו
לא יכולים לדעת אם הוא כן ,לפחות ממה שאני הבנתי ,
קשה לנו ,ואנחנו עלולים לפספס את בעלי העסקים
שבאים לעיר .והם ,להם מאוד קשה .מאוד קשה אית נו.
לתת שירות כולל לבעלי העסקים עם היעזרות בגורמי
העירייה השונים  ,מידע  ,רישוי עסקים ,שילוט ,ארנונה
ועוד .להסיר חסמים בירוקרטיים לעסקים חדשים
ולעסקים קיימים .העברת מידע מהשטח ,שזה נושא
מאוד מאוד חשוב ,בנוגע לעסקים ולצרכים שלהם.
הגדלת כמו ת העסקים שפועלים עם רישיון עסק ,מיפוי
צרכנים וכולי .הצעות נוספות זה לעשות קמפיינים
לעידוד

קניות

בעסקים

המקומיים,

להתאים

את

המכרזים העירוניים לעסקים קטנים ובינוניים ולתת
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להם העדפה .אפשר לתת העדפה מתקנת לעסקים
המקומיים

שלנו .

פעולות

בשיתוף

הכלכלה

משרד

והתעשייה ,שר איתי שמציעים הר בה מאוד עזרה בהקמת
פורומים לקידום עסקים ,סקרי צרכנים .הם אפילו
ממנים חלק משמעותי מאוד מהנושאים האלה .אנחנו
בטוחים שהמידע האמיתי והצרכים ,נמצאים בשטח .הם
בטח לא נמצאים פה .רק פה .ואני אקריא את הצעת
ההחלטה" .עיריית כפר סבא תקדם תוכנית עבור
העסקים הקטנים והבי נוניים ,שמטרותיה ,הסרת חסמים
בירוקרטיים ,ייעול השירותים שניתנים לבעלי העסקים
והגדלת שביעות הרצון של העסקים .שתיים ,התוכנית
שתקודם

תכלול

מדדים

ברורים,

גם

שקשורים

לפרמטרים מדידים וגם שביעות רצון .שלוש ,התוכנית
תוצג במועצת העיר בתוך שישה חודשים  ,ויינתן דיווח על
המדדים בכל בשנה במסגרת דיוני התקציב במועצת
העיר" .תודה.
עו"ד יוסי סדבון:

לפני שאתם עונים ,אני רוצה לציין שהוועדה לעסקים
קטנים לא התכנסה למשך כל השנה .עד רגע זה.

ראש העיר:

טוב ,קודם כל ,תהילה ,אני רוצה לברך אותך על ההצעה
לסדר ,היא מאוד חשובה ועניינית והיא רצינית והיא
נמצאת על סדר יומה של כפר .כל מה שקשור ל  ,בכלל,
לעסקים קטנים ובינוניים ,זה נושא שהשקענו בו לא מעט
מחשבה ,ועשינו גם פעולה מאוד גדולה בשנה האח רונה.
אבל אף פעם זה לא מספיק .יש כאן תשובה ,המנכ"ל
יקריא אותה .

איתי צחר:

בעצם מה שמוצע זה ,להעביר את זה לדיון בוועדה
הרלוונטית ולדון בנושא הזה באחת מהוועדות ,לעומק,

55

מועצה שמן המניין

01/01/2020

ולנסח הצעת החלטה ,או הצעת דרך פעולה .בנוסף אני
אציין ,שגם משנה לראש העיר ,אורן כהן ,במסגרת
הנושא ,נפגש עם ,מה ה  ? title -נשיא איגוד לשכות
המסחר בירושלים ,לבחון שיתופי פעולה בין עיריית כפר
סבא לבעלי העסקים הקטנים שבה  ,לבין האי גוד ,על מנת
לקדם את העסקים הקטנים .מצד איגוד לשכות המסחר
הובע רצון לעשות את זה ,ולתת חלק תקציבי גם בנושא
הזה .אכן ,כמו שצוין ,זה נושא שצריך לקבל תנופה
ודחיפה ,ומוצע להעביר את הנושא לדי ון בוועדה
הרלוונטית.
רו " ח תהילה מימון:

איזה ועדה? היא לא התכנסה.

ראש העיר:

אנחנו נדאג לכנס אותה.

עו"ד יוסי סדבון:

ראש הוועדה בכתב כתב שיש לו חסמים בירוקרטיים
ומנהליים ,והוא לא יכול לכנס את הוועדה .אני ראיתי
את זה בכתב.

איתי צחר:

האם אפשר להצביע להעברת הנושא לדיון בוועדת עסקים
קטנים?

רו " ח תהילה מימון:

מישהו יכול להגיד שהיא תתכנס בחודשיים או שלושה
הקרובים?

ראש העיר:

אני אקבע תאריך לוועדה .תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה רגע לשאול שאלה .למיטב ידיעתי ,בחברה
הכלכלית ,יש מינהלת עסקים .זה לא לתפקיד שלה?

רו " ח תהילה מימון:

זה מינהלת עסקים שמתעסקת בעיקר בעסקים הגדולים
ובאזורי התעשייה המשמעותיים,

ראש העיר:

אני אתן תשובה .בעקרון ,מינהלת העסקים שהחברה
הכלכלית מתעסקת בה ,קידום אזורי תעסוקה ובעסקים
הגדולים ,ואנחנו יכולים להגיד שבשנה האחרונה אנחנו
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רואים מינוף מאוד מאוד גדול באזורי התעסוקה .זה
ככה ,למי שרואה אותנו בבית .יש מספר היתרים מאוד
משמעותיים שיצאו לדרך באזור צומת רעננ ה  -מרכז .אתם
תראו שם באזור ,מול המשטרה ,י ש היתר נוסף של
שופרסל שהוא בדרך ,יש בעתיר ידע כרגע מספר עסקאות
גדולות מאוד ,כולל ,אני מעריך שבחודש הבא יגיע
לוועדה היתר ,דיון להיתר למגדל משרדים ,ועוד שלושה
מגדלים בדרך .ב  G -הולכים להקים מגדל משרדים.
אנחנו נראה ממש התחלה של הפיתוח ,וזה תפקידה של
החברה הכל כלית.
פנחס כהנא:

איתי ,אני רוצה להעיר רק מילה .בישיבה ,יש כאן הצעה
שהיא כללית מאוד .אני הייתי בהנהלה של הרשות
לעסקים קטנים ,אפשר לקחת את ההצעה ולעשות מזה
מין "החוברת של הרשות לעסקים קטנים" .בישיבה
האחרונה אנחנו העלנו הצעה של שיקום של המרכזים
המסחריים ,שהיא הייתה מאוד אופרטיבית לגבי עשרות
עסקים קטנים .זה היה דבר שהוא ריאלי ,לסדר להם את
הרקע ,לסדר את האזור ,לעשות את השיפוצים .אז צריך
לעשות את הנושא של עסקים קטנים ,אופרטיבי .וחבל
שכשזה עלה על דבר אופרטיבי אז זה ירד מסדר ה יום.

איתי צחר:

לגופו של עניין ניגש להצעת ההחלטה להעביר לדיון
בוועדה לעסקים קטנים במועד שייקבע על ידי ראש
העיר ,כפי שצוין ,את ההצעה שהוגשה .האם אפשר לקבל
זאת פה אחד?

רו " ח תהילה מימון:

אני מסירה.

ראש העיר:

תודה רבה.
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מסירה .תודה .הנושא הבא שעל סדר היום ,הצעה לסדר
בנושא חוגגים בשפיות ובהגינות מטעם סיעת ,מי הגיע
את זה? "כפר סבא מתקדמת" ,נכון ,אמיר? זה אתה.
בבקשה ,אמיר.

דוברת (קהל):

לא הבנתי אם זה עובר לוועדה או לא.

ראש העיר:

כן ,אמיר ,בבקשה.

אמיר סילבר :

זה ,הסרת .זה לא עובר לוועדה.

(מדברים ביחד)
ראש העיר:

זה מאושר פה אחד ,זה עבר .הלאה ,אמיר.

אמיר סילבר :

אבל היא ה סירה את ההצעה.

רו " ח תהילה מימון:

סליחה ,אם הסרתי,

ראש העיר:

אני מבקש לא להפריע לדיו ן ,אמיר  .בבקשה ,הצעה לסדר
הבאה ,תודה רבה.

ממה שיינפיין :

זה אושר לפי מה שקרא המנכ"ל .זה אושר פה אחד לפי
מה שקרא המנכ"ל.

רו " ח תהילה מימון :

ההחלטה היא להעביר לוועדת עסקים.

אמיר סילבר:

אנחנו לא אמרנו פה אחד .לא הייתה הצבעה.

ראש העיר:

עבר לוועדה לעסקים קטנים ,זאת ההחלטה .וייקבע
תאריך על ידי לשכת ראש העיר בהקדם .תודה .אתם
רוצים להעלות את זה להצבעה? אין בעיה .אז בוא נעלה
להצבעה.

איתי צחר:

רגע ,שנייה ,הוסר,

ראש העיר:

נעלה להצבעה .לא ,ניתן להם להעלות להצבעה.

איתי צחר:

להעלות להצבעה את מה?

ראש העיר:

מי בעד להעביר את ההצעה של תהילה לדיון בוועדת
עסקים קטנים ב מועד שייקבע על ידי לשכת ראש העיר?
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ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן,
אמיר ,עדי ,אורן ,תהילה ,קרן ,יוסי ואסנת .מי מתנגד?
מי נמנע? סילבר ופנחס כהנא.

ראש העיר:

תודה רבה.

עו"ד יוסי סדבון:

צביקה ,כשיזמינו אותך לוועדה ,תגיע.

החלטה מס'  : 146מאשרים ברוב קולות להעביר לדיון בוועדה לעסקים קטנים
במועד שייקבע על ידי ראש העיר ,את ההצעה לסדר היום בנושא
עסקים קטנים ובינוניים של סיעת "כפר סבא בראש".
בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר
קולמן  ,עדי ,אורן ,תהילה ,קרן ,יוסי ואסנת .
נמנעים  -אמיר סילבר ופנחס כהנא.

ג.

חוגגים בשפיות ובהגינות מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

איתי צחר:

חוגגים בשפיות ובהגינות ,הצעה לסדר מטעם סיעת "כפר
סבא מתקדמת" .בבקשה.

אמיר סילבר :

אוקי ,אז ה הצעה שלי מדברת על חגיגות יום העצמאות,
וחגיגות בכלל בעיר .כולנו ערים לכך שכל שנה לקראת
חגיגות יום העצמאות בעיקר ,אנחנו מתחילים לשמוע את
הציבור מתנגד להוצאות הכספים הגדולות שקורות ,אגב,
לא רק בכפר סבא ,בכלל ,באופן כללי בארץ .לשמחתי,
בשנה האחרונה ,גם משרד הפנ ים הבין שאנחנו נמצאים
בבעיה כלל ארצית ,שרשויות מוציאות ,פשוט מפזרות
כספים על ימין ועל שמאל עבר אומנים ,באמת במחירים
בלתי הגיוניים לחלוטין .הוקמה ועדה במשרד הפנים
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שגיבשה כלל ים לתקצוב אמנים במסגרת אירועי יום
העצמאות ברשויות המקומיות .הוועדה הגישה את
המלצותיה לגבי צעדי המדיניות הנדרשים ,וזאת על מנת
להבטיח שימוש הוגן וראוי בכספי ציבור ,ופריסה ראויה
של אירועי תרבות ברשויות המקומיות על פני ה שנה.
מספר רשויות כבר אימצו את ההחלטה הזו ,כמו עיריית
ראשון לציון ,גבעתיים ,תל אביב ,רמת גן ,רשויות
נוספות שקיבלו את זה .לפני כשבוע 8 ,ימים לערך ,יצא
גם מכתב של מרכז השלטון המקומי .הגיע לכל ראשי
הרשויות ,עם מתן המלצות .יש כאן שש המלצות .אני
אקריא רק את העיקריות .התקשרות ישירה עם האמן
כדי להוזיל עלויות בדרך .קביעת רף לשכר אמן כדי שלא
נעלה מעל  70,000שקלים כולל מע"מ .עלויות נלוות .זאת
אומרת שאנחנו נוריד את כל מי שבדרך גוזר קופון.
רשימת שירים מראש לתאם עם האמנים .זה פחות
מטריד אותי ,אבל מה שכן ,הכוונה היא לכמה זמן הופעה
נטו תהיה .וכמובן אמנים ותיקים ,שיכללו גם אמנים
ותיקים באותן הופעות .הסעיף השישי זה כמובן הנגשה,
שכאן אני חייב לציי ן שעיריית כפר סבא עושה עבודה
טובה .אי לכך  ,אני מבקש שעיריית כפר סבא כמועצה,
כמועצת העיר ,היום אנחנו נאשר את ההחלטה הזו לאמץ
בעצם את המלצות משרד הפנים ,המרכז לשלטון
המקומי ,והחלתו על כל האירועים העירוניים בכפר סבא ,
כולל ביום העצמאות.
ראש העיר:

טוב ,קודם כל אני חושב שההצעה היא נכונה ,ואנחנו כבר
מיישמים אותה .היא יושמה כבר ביום העצמאות
האחרון ,שאנחנו קבענו רף מחיר לאמנים ,ולא הזמנו
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אמנים שהם יקרים מידי .ב תוך זה ,הייתה התעקשות
שלי להביא אמנים של ארץ ישראל היפה .אתם ראיתם
את אילנה אביטל ואת אופירה גלוסקא  .עשינו במה ממש
מיוחדת בפאתי היכל התרבות ,לבמה לגיל השלישי .בתוך
זה ,אנחנו ,המנכ"ל ייתן פה את המשך התשובה.
איתי צחר:

טוב ,אז קודם כל ,כפי שציין ראש העיר ,גם לגבי יום
העצמאות שכבר חל ,ולא בכדי המכתב הזה יצא ,הוא יצא
עקב מעורבות ודרישות של ראשי רשויות נוספים
שמרגישים פה סוג של דילמת אסיר .כל אחד מזמין
מישהו יותר יקר ,ואז השכן יותר יקר ,ועוד ועוד .בעצם
הייתה פה פעולה של ראש העיר ,גם השותף למרכז
השלטון המקומי ,על מנת לקבע את הדבר הזה ולקבוע
רף מסוים .אנחנו ,בעירייה ,בהמשך להנחיית ראש העיר,
גם השנה ביצענו את תוכנית האירועים ליום העצמאות,
שמתוך המכתב שמצוין כאן ,עם ששת סעיפיו שהקראת
את העיקריים שבעצם ,בעצם כבר עכשיו זה מה שקרה,
לרבות התקשרויות באופן ישיר עם האמנים ומייצגם
הבלעדי .זה כבר קרה .הזמנת אמנים ותיקים וקיום
במות מבוגרים .אילנה אביטל ו האחים אסנר  ,כמו שצוינו
פה ,שהם מביאים עוד הרבה אמנים ותיקים אחרים.
עלות הגברה ותאורה אחידים ללא דרישות מיוחדת של
אמנים .יישום הוראות על ידי ,על פי חוק שוויון ,אירועי
ערב יום העצמאות הונגשו  ,וכמובן כל הטקסים של
אירועי הלאום בהתאם לחוק ,וניתנו מענים נוספים
ב התאם לצורך התושבים .וגם לעניין העלויות ,אז בעצם
אנחנו הגבלנו את עצמנו ,כאשר השנה ,בלי מכתב כזה,
כבר העלויות עלו על סביב ה  80,000 -שקלים כולל מע"מ
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לרוב המוחלט ,לא לרוב ,ליקרים שבהם 87,000 ,שקלים
לחנן בן ארי 80,000 ,שקלים לעדן חסון ובערך 80,000
שקלים להופעה מ שולבת של עברי לידר ואתניקס ,כל
אחד .זאת אומרת שהחלנו על עצמנו כבר את התג מחיר
שהוא קרוב מאוד לכך ,וכמובן שהכוונה היא ליישר קו
עם יתר הרשויות .לשם חתרנו ,לשם פעל ראש העיר וכך
ייעשה .זה כבר יושם בפועל ,כמו שציינתי ,כבר עכשיו,
וכמובן שזה לא ישתנה לקראת  . 2020לאור כל מה שנאמר
והיישום ,מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום.
אמיר סילבר:

אני ר ק רוצה לברך שעיריית כפר סבא אכן כבר מבצעת
את הדברים האלה ,אך יש לכך אמירה שונה כאשר
מועצת העיר מחליטה על כך .זו החלטה מחייבת ,שבעוד
שנה ,לא חשוב מי ,יחליט שאנחנו קצת גולשים מעבר ל -
 80,000שקלים ,נגיע ל  , 100 -נגיע לשנת בחירות ,אני לא
מדבר על המועצה הנוכחית ,אני מדבר על המועצה בעוד
עשר שנים ,בסדר? יגיע מישהו ,יגיד שאנחנו רוצים מעל.

ראש העיר:

אמיר ,אין בעיה ,תשמע,

אמיר סילבר:

אנחנו כמועצת עיר ,אנחנו מועצת עיר,

ראש העיר:

אתה לא צריך לשכנע את המשוכנע .מאוד פשוט .יש
מכתב של משרד הפנים ,השלטון המקומי מאוד לא שבע
רצון ממחול השדים שנעשה פה עם כל מה שקשור
לאמנים ביום העצמאות .בעיקר שמגיעים למחירים שהם
באמת לא נורמליים .אני אתן עוד צד אחד נוסף .יש
אמנים שלא מוכנים להופיע בכפר סבא כי אנחנו לא
קיסריה ,ואנחנו לא אמפי שוני ,וזה אמנים שלוקחים
תעריפים ,בלי לפגוע באף אחד ולהגדיר את ה שמות
שלהם ,שלוקחים תעריפים גבוהים מאוד .אני אומר להם
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מראש "אל תבואו לכפר סבא במחירים האלה" .יש פה
היכל תרבות למופת ,מי שרוצה להופיע במחיר סביר,
שיבוא להופיע בהיכל התרבות שלנו .אנחנו גם השנה
עשינו מעשה ראשון של בחינה של אירועים בפארק,
והבאנו אירוע בתשלום לתושבי כפר סבא כדי לראות,
עשינו לזה ממש פיילוט ראשוני השנה .אנחנו בשנה
הבאה ,בקיץ הקרוב ,נתגבר את זה .מבחינתי ,אין לי
מניעה לקב ל את ההצעה לסדר הזאת ,מכיוון שהיא
מיישמת את החלטת השלטון המקומי .בסדר?
אמיר סילבר:

מעולה ,אני שמח.

ראש העיר:

אנחנו ,אפשר לקבל את זה פה אחד .תודה.

איתי צחר:

אז אני אק ריא ,למען הפרוטוקול אקריא את הצעת
ההחלטה המעודכנת טיפה ,שאומרת כך " ,עיריית כפר
סבא מאמצת את המלצות משרד הפנים ומרכז השלטון
המקומי האמור במכתבם מיום  22.12.2019והחלתן על
כל

האירועים

העירוניים

בכפר

סבא

כולל

יום

העצמאות " .האם ניתן לאשר זאת פה אחד 2019 ,
בתמלול .אם אפשר לאשר זאת כך ,פה אחד? אז אושר פה
אחד .תודה.
אמיר סילבר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 147מאשרים פה אחד כי עיריית כפר סבא מאמצת את המלצות
משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי האמור במכתבם מיום
 22.12.2019והחלתן על כל האירועים העירוניים בכפר סבא כולל יום
העצמאות .
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קידום ופרסום פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים מטעם סיעת "כפר
סבא בראש".

איתי צחר:

ההצעה הבאה לסדר מטעם סיעת "כפר סבא בראש",
בנושא

קידום

ופרסום

פעילויות

ספורט לאזרחים

ותיקים .בבקשה.
עו"ד קרן גרשון חגואל :אוקי .אז מי שחושב שאין לו זמן לפעילות גופנית,
במקום או במאוחר יצטרך למצוא זמן לחולי .ואת
המשפט הזה אמר ובצדק ,אדוארד הנרי סטנלי .בעצם,
לפעילות הספורטיבית יש השפעה קוגניטיבית ,נפשית,
פיזית על המתאמנים .בין היתר הפעילות עשויה להפחית
את רמות הסוכר ,לחץ הדם ,מסייעת בשמירה על תפקודו
התקין של המוח ,משפרת את היציבה והגמישות ,יוצרת
השפעה חיובית על הפעילות הרגשית ,הנפשית ,מפחיתה
חרדה ודיכאון ויש זה עוד המון המון יתרונות נוספים.
פעילות גופנית קבוצתית מאפשרת למבוגרים להכיר
אנשים בני גילם ,לקשור קשרים חברתיים המסייעים
להם לצאת מבדידותם ומחזקת את תחושת הערך העצמי.
אז כמו שאמרנו מקודם ,בכפר סבא גרים  27,000תושבים
שהם מעל גיל  . 60את הנת ון הזה הוצאתי מאתר העירייה,
שהם כרבע מאוכלוסיית העיר בעצם .מהנתונים שנאספו
במסגרת שיתוף הציבור ,שהצלחתי איך שהוא לאתר
חלקים ממנו ,אז הנקודות העיקריות שעלו שם זה בעצם
מחסור ,הצורך שאותם משתתפים העלו זה שיש מחסור
במתחמי ספורט שמיועדים למבוגרים בגנים הציבוריי ם,
צורך בהקמת קבוצות הליכה ברכבי העיר ,בחינת
אפשרות לשימוש באולמות ספורט לפעילויות בימים
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גשומים ,פיתוח חוגי ספורט והתעמלות מותאמים לגיל
השלישי בכל שכונה .דבר נוסף שעולה בעצם בהצעה ,זה
שיש חוסר הנגשה של מידע .אני ניסיתי בעצמי להיכנס
לאתר העירייה ,נכנסתי לאת רים של עיריות אחרות ,אין
שום מרחב שהוא מותאם לכל הפעילויות שעושה העירייה
לצורך ,יצא לי ככה קצת לא זה ,אין בעצם מידע נגיד
לציבור ,וכשמישהו רוצה להשתתף בפעילויות ,הוא לא
יודע איפה למצוא אותן ,ואם הן מתקיימת ,הוא פשוט
מפספס אותן .זהו .אז מטרת ההצעה בעצם היא ל הרחיב
את היצע הפעילו יות הספורטיביות ,כי אני מוצאת שיש
פערים בין מה שהעיר שלנו מציעה לאוכלוסיית הגיל
השלישי לעומת עיריות אחרות  ,ויש הרבה דוגמאות
שקיבלתי מאנ שים אחרים ,לקבוע מדדים לבחינה ומעקב
אחרי

שיעור

ההשתתפות

בפעילויות

השונות.

זה

מבחינתי ,כאילו ,ככל שאני רואה את זה לנכון330 ,
אנשים בפעילויות ספורטיביות זה נשמע לי מאוד נמוך
ביחד לאוכלוסייה שמחזיקה  27,000תושבים מבוגרים.
הכרה בחשיבות והנגשת המידע לציבור ולאוכלוסיית
היעד הרלוונטית .זה לא חייב להיות דווקא באינטרנט,
זה יכול להיום משלים .זהו .אז ,אני אקריא את ה צעת
ההחלטה ,איתי? איך זה עובד? אני מקריאה .יאללה .אז
הצעת ההחלטה " :עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות של
פעילויות ספורט לגיל השלישי  .בחודשים הקרובים
י י בחנו

דרכים

להרחיב

את

היקף

הפעילויות

הספורטיביות המוצעות לאוכלוסייה ,גם מבחינת פריסת
השירותים וגיוונים ,והעירייה תדאג להנגשת כלל המידע
המתייחס לפעילויות ספורט בגיל השלישי ותקבע יעדים
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מדידים למעקב אחר שיעור ההשתתפות בתוכניות
השונות".
ראש העיר:

טוב ,לפני שתהיה המשך התשובה של המנכ"ל ,יש פה
תוכנית אב לגמלאים ,ומי ש פעלה כאן יש יחד עם אגף
שח"ק ,עם רוזי נוימן ,יחד עם ד"ר איל נה שריי ב מן ,שעשו
פה עבודה מצוינת בעניין .אני חושב שכדאי לקרוא את
תוכנית האב .ממה יציג אותה .ממה יציג אותה בבוא
הזמן ,על מנהלת ה גמלאים .כן? אני שומע גיחוך בצד? זה
מצחיק? אה ,אוקי ,בסדר .השקיעו פה הרב ה מאוד זמן,
אני חושב שקצת ,קצת כבוד לא יזיק .השקיעו פה הרבה
מאוד זמן ,אגף שלם ,עם אנשי מקצוע ,עם צוות ,עם אדם
מאו ד רציני שהוביל את זה ,יחד עם חברי מועצה .אני
חושב שקצת כבוד לא יזיק.

איתי צחר:

טוב ,אני רוצה,

ממה שיינפיין:

איתי ,שניה לפני שאתה מעלה ,אני רוצה רק לענות שניה
ואז תעלה לזה .קרן ,את מעלה הצעות מצוינת היום ,הן
בהחלט ראויות לחלוטין.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אני תמיד מעלה הצעות מצוינות ,היום הן נוגעות לך.
ממה שיינפיין:

היום נוגעות לי ,בדיוק.

עו"ד קרן גרשון חגואל :לפני זה היה מרץ  ,שכועסים עלי שאמרתי על ...
ממה שיינפיין:

אני אענה לך .אצלי בבית יש שלט גדול שכתוב "יום ללא
חיוך הוא יום מבוזבז" .זה צ'רלי צ'פלין כתב את זה .
והוא מופיע שם ,עומד על מקל .ואני אומר "יום ללא
ספורט הוא יום מבוזבז" .ולכן באמת ,במינהלת,
כשתראו את תוכנית האב שנעשתה כפי שציין ראש העיר,
נותן מענה גם לנושא הזה .המינהלת ,בעצם היא תחלוש
על כל אגפי העיר .היא לא תנהל אותם ,היא תיתן להם
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מענה לגיל השלישי .היא תעזור להם ליישם דברים לגיל
השלישי .גם בנושא ,במקרה הזה אני מדבר על ספורט,
גם בנושא ספורט .יש מענה ,יש אנשים שזה המקצוע
שלהם ,שיבינו ויוכלו להדריך איך לתת מענה נכון לגיל
השלישי .לכן ,תכף איתי יקרא את ההצעה לסדר שאנחנו
מעלים ,אבל יש את זה ,זה ,אני מבטיח לך שתוך,
עו"ד קרן גרשון חגואל :ממה ,אין ,אנשים לא יודעים להגיע למקומות האלה.
אין.
ממה שיינפיין:

נכון .נכון ,נכון ,נכון .תראי ,יש דברים שצריכים להגיע
לאנשים בגיל הזה ,ויש אנשים שצריך להגיע לאנשים
בגיל אחר .לגיל הזה ,אנחנו ,זה בדיוק ,יש שם סינון
נהדר בתוך תוכנית האב ,איך להגיע לאנשים האלה ,איך
ליידע את האנשים האלה.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אז למה צריך לח כות שנה?
ממה שיינפיין:

תשמעי ,זה לוקח זמן .ראש העיר סך הכל שנה.

ראש העיר:

אני חושב שאת כל הבעיות של כפר סבא אפשר לפתור
בשנה אחת ,ממה .כן ,מע נ ה ל הצעה לסדר.

איתי צחר:

טוב ,קודם כל כמענה הצעת ,קרן ,שעיריית כפר סבא
מכירה בחשיבות ,ובחודשים הקרובים נבחן דרכים ,כך
הצעת ,להרחיב את היקף הפעילויות הספורטיביות
המוצעות לאוכלוסייה ,הן מבחינת פריסת השירותים
וגיוונם .אז זה לא יקרה בחודשים הקרובים ,זה כבר
קרה ,כפי שצוין פה מספר פעמים .העירייה כתבה תוכנית
אסטרטגית .אני לא מכיר בא ופן אישי ד רכים לפת ור
בעיות או נושאים מורכבים באמירה ,והדברים האלה
מחייבים תוכנית ,מחייבים תקצוב ,מחייבים ירידה
לפרטים ,מחייבים עבודה אסטרטגית רו חבית שנעשתה
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על ידי ד"ר קרן מזוז ולוותה על ידי אילנה שריי ב מן.
אנחנו לקחנו את טובי המומחים .אילנה הייתה המשנה
לביט וח ל אומי ,למנכ"ל הביטוח הלאומי .היא ליוותה
אותנו באופן צמוד על הנושא הזה מתוך מטרה ליצור
תוכנית יישומית לאותה תוכנית אסטרטגית שהוכנה.
ד"ר אסנת ספורטה:

איתי ,זה מתוקצב ל ? 2020 -

איתי צחר:

במקביל  ,שנייה ,תקציב  2020עוד לא אושר,

ראש העיר:

אני מבקש לא להפריע למנכ"ל כשהוא מדבר ,תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אמתין לסוף.

איתי צחר:

על כל פנים ,הנושא של תוכנית עבודה שנגזרת מתוכנית
אסטרטגית ,גם היא טופלה במהלך השנה האחרונה.
השבתי על זה בהרחבה רבה מאוד קודם כמענה
לשאילתה .זה אגב נכון לגיל השלישי ,הצעת עכשיו על
הפעילות גופנית ,אבל זה נכון גם לנושא תרבות ,זה נכון
גם לנושא בדידות .זה לא נכתב ,אבל אנחנו מטפלים בכל
' נכתב ' בתוכנית ,ואנחנו מטפלים בכל הנדבכים ובכל
היחידות ובכל האמצעים המבנים ,העובדים וכולי .עשינו
תהליך מאוד מאוד סדור ,עם הרבה מאוד יחידות ,כדי
שהוא יצליח .מעורבות פה למעלה מתשע יחידות
עירוניות שונות שנוגעות בנושא הזה בצדדים כאלה
ואחרים ,יש צורך לגזור תוכנית עבודה .כל תוכניות
העבודה שלנו ,כשמגיעות לרמה הביצועית ,נכתבת
תוכנית .מאיה קיבלה פה תעודת הוקרה קודם לכן ,יחד
עם אופירה המנהלת שלה ,מנהלת היחידה לתכנון
אסטרטגי ושיתופיות .עושים תוכנית עבודה עם מדדים
ברורים ,עם ישיבות סטטוס למעקב אחר העמידה
במדדים בצורה ברורה ומספרית .הסדר הנכון הוא ללמוד
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את הנושא ,לעשות תוכנית אב לעיתים קרובות .בוצעה
תוכנית יישומית ,הוזכר קודם ונאמר קודם ,מינהלת
לגיל השלישי  ,בדיוק כפי שנכתב בתוכנית העבודה של
ראש העיר ,תתחיל לפעול בסוף חודש הזה ככל הנראה,
או בתחילת חודש אפריל ,כולל יציאה למכרז לאיוש
משרה לנושא הזה ,בשאיפה מתוך עובדי עירייה קיימים.
מכרז פנימי מה שנקרא .לאחר מכן  ,יישום התוכנית על
כל רבדיה ,לרבות הספורט .ושוב אני אומר ,את חוזרת
למספר של  , 330זה לא המספר הנכון .לא נכון לבטל את
כל מה שנעשה בעירייה ,לא נכון להגיד כאילו אין כלום,
כאילו אנחנו במצב שהוא חמור .אנחנו יושבים עכשיו
במבנה שהוקם פה ל גמלאים ,במקרה או לא במקרה.
אנחנו נמצאים בפעילות ענפה .יש פה הרבה מאוד אנשים.
יש מנהלת יחידה לגיל השלישי ,שושי דרימר ,יש מנהלת
אגף בנושא הזה שעוסקת בכך ,יש מנהל בתוך רשות
הספורט שעוסק בכך .הם קמים בבוקר וחושבים איך
לשפר .עכשיו אנחנו מסדירים את הנושא הזה בצורה
מבנית ,מה שלא היה קודם לכן .לאור כל מה שאמרתי,
מוצע להסיר את ההצעה מסדר הי ום.
ד"ר אסנת ספורטה:

איתי ,אני רוצה אבל לשאול שאלה לפני שמצביעים.
תיארת פה עבודה של  9גופים שונים ושיתופי פעולה ,וזה
מבורך ,ואני מסכימה גם שככה זה צריך לעבוד .השאלה
שלי אם התוכנית האסטרטגית ,או יותר נכון התוכנית
היישומית  ,לפעילות גופנית לגיל השלישי ,תוקצב ה  ,או
ת ת וקצב ,ב תקציב . 2020

איתי צחר:

באופן עקרוני ,מה שיפה בכל התהליך שאנחנו עושים,
שבסופו יישאר לנו כ ס ף ביד .מאחר והנחת העבודה
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שכשפועלים במנותק ובהרבה צירים ,או סילואים כמו
שמכונה היום לומר ,ואם כל אגף מחזיק במבנה ,או
יחידה מחזיקה במבנה ,אנחנו בדקנו בשנה האחרונה את
השימוש של העירייה במבנים האלו ,וגילינו שיש הרבה
מאוד שעות פנויות .לצד זה ,אנחנו משקיעים כסף למשל
בשיפוץ או בבנייה של מבנים חדשים ,בעוד מבנים אחרים
לא משומשים כנדרש .יש את הפארק העירוני שקודם
הוזכר ואנחנו בעבודה על איך ,שקודם הוזכר על ידי
פנחס ,ואנחנו בעבודה לראות איך להגביר בו את
השימושים ,בין השאר גם לאוכלוסייה המבוגרת ,פעילות
חוץ .הדברים שאת אומרת על תקציב ,באופן עקרוני
התקציב קיים ,זה לא שאלה של תקציב בכלל ,התקציב
קיים ביחידות .יש ,כמו שציינתי 9 ,יחידות לפחות .יש
גם ע ל זה דיונים ,אבל  9יחידות שעוסקות בקהילה.
כשאתה עובד בצורה סדורה ומסתכל על רצף גילאים
מחד ,על רצף גיאוגרפי מאידך ,ועל דיסציפלינ ה
מקצועית ,אתה יכול ליצור מודל שיעבוד טוב יותר
לתושב.
ד"ר אסנת ספורטה:

מה שאני מבינה ממה שאתה אומר זה בעצם שהתוכנית
היא לבנות על תקציבים קיימים ביחידות ,ולא ליצר
תקציב תוספתי לתוכנית הספציפית הזאת.

איתי צחר:

זה קשה ,אני לא יכול שזה מדויק כך ,מאחר והמודל הוא
שונה .מי שינהל את תחום הקהילה במודל המוצע זה
מישהו שיסתכל בראייה רוחבית לפי חתכי גיל .יהיה
רפרנט לגיל הרך ,רפרנט לנוער ,צעירים ,מבוגרים,
אוכלוסיות מיוחדות ,פעם אחת ,אז קשה לי להגיד את
איך אתה סופר את המשאבים .באופן עקרוני אנחנו
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מאגמים משאבים ,יצרנו מודל מוצע שלהבנתנו ייתן
שירות מעולה לתושב ,הרבה יותר טוב  ,בפריסה
גיאוגרפית  -עירונית נרחבת.
ד"ר אסנת ספורטה:

דרך אגב ,אני חושבת שזו תפיסה נכונה ,אני רק רוצה
שתגיד לי פעם אחת האם מתכוונים להשתמש בתקציבים
הקיימים של אותם אגפים ,או שיש כוונה לשים פה משהו
תוספתי ולהביא משהו מעבר? זו השאלה.

איתי צחר:

אין כוונה למשהו תוספתי.

ראש העיר:

אין צורך.

ד"ר אסנת ספורטה:

אוקי ,תודה.

עו"ד קרן גרשון חגואל :רגע ,למה שלא נחליט בכל זאת ,כרגע ,בשלב הזה ,בעצם
על לנסות ולהגביר את המודעות והחשיפה ,ולפחות לתת
למה שכבר אתם עושים היום ,מה שאנחנו עושים כבר
היום ,למה שלא ניתן לזה במה ונפרסם את זה בצורה
מסודרת? אני נכנסתי לאתר העירייה ,חיפשתי אתר,
עמוד ,לראות מה שיש היום לאנשים .אין ,לא ניתן לא
למצוא ,איתי .ואני יודעת להסתדר באתר האינטרנטי.
ממה שיינפיין:

יהיה תוך כמה חודשים  .יהיה.

עו"ד קרן גרשון חגואל :למה תוך כמה חודשים אבל? אתה מפספס את כל
האנשים?
ממה שיינפיין:

גם רומא לא נבנתה בשנה אחת ,ואני רוצה רק להגיד לך,
אסנת ,מילה אחת.

עו"ד קרן גרשון חגואל :קרן.
ממה שיינפיין:

לפי ראייתי ,של המינהלת ,מקסימום שלוש שנים ,יחידה
עצמאית שמביאה כסף .שהיא מרוויחה כסף .זה הרעיון.
מקסימום שלוש שנים היא מביאה כסף ,היא לא תהיה
על גב העירייה .כמו שהקתדרה העירונית החדשה שאני
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הקמתי ,העירייה לא מסבסדת אותה שקל אחד ,היא
מכניסה כסף ומחזיקה את עצמה .זאת תפיסתי ,שככה
היא צריכה להיראות ,ולשם אנחנו נלך.
עו"ד יוסי ס דבון:

לפני הצבעה אני רוצה להתייחס לפרוטוקול ,לתיקון
הפרוטוקול .א' ,אילנה היא לא דוקטור ,וב' ,היא כבר לא
עובדת בעיריית כפר סבא.

איתי צחר:

היא אף פעם לא עבדה בעיריית כפר סבא .ד"ר קרן מזוז
ואילנה שריי ב מן  ,שהיא לא דוקטור ,ועם זאת היא
מוערכת ומכובדת ותרמה רבות.

ראש העיר:

דוקטור לשם כבוד.

איתי צחר:

היא מעולם לא עבדה בעיריית כפר סבא ,היא הייתה
יועצת חיצונית .האם אפשר להסיר את ההצעה מסדר
היום פה אחד?

עו"ד קרן גרשון חגואל :לא ,אז אני ביקשתי הצעת החלטה חלופית  ,איתי .אני
מבקשת שנעשה מאמצים שכבר היום תפרסמו את,
איתי צחר:

הנושא הובן ,ובכל זאת אני שואל קודם כל למען הסדר
הטוב ,לסדר הישיבה,

עו"ד קרן גרשון חגואל :אז התשובה היא לא.
איתי צחר:

האם אפשר להסיר את ההצעה פה אחד? התשובה היא
לא .אם כך ,ניגש להצבעה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אבל איתי  ,אתה הסכמת עם הדברים ,אם אני לא טועה.
עם מה שכתוב פה.

איתי צחר:

לא ,ממש לא.

ד"ר אסנת ספורטה:

א' ,שהעירייה מכירה בחשיבות הפעילות לגיל השלישי,
הסכמת .שורה ראשונה.

איתי צחר:

אסנת ,הפרוצדורה היא מאוד מאוד ברורה .

ראש העיר:

כן ,אנחנו מעלים את זה להצבעה .
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ד"ר אסנת ספורטה:

אוקי.

איתי צחר:

אם הוצע לקבל החלטה שנעסוק בזה בחודשים הקרובים
ולהגיד שעכשיו אנחנו נתחיל לעסוק בזה ,אז זה ממש לא
מוסכם .ניגש להצבעה להצעה להסיר את הנושא מסדר
היום .אני מבין שאי אפשר פה אחד ,ניגש להצבעה שמית.
מי בעד להסיר את ההצעה? ממה ,יובל ,ל ירית ,מאיר,
עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר קולמן ,עדי ,אורן.
מי מתנגד להסיר את ההצעה מסדר היום? תהילה ,קרן,
יוסי ,אסנת ,פנחס ואמיר סילבר.

החלטה מס'  : 148מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של
סיעת "כפר סבא בראש" בנושא קידום ופרסום פעילויות ספורט
לאזרחים ותיקים.
בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר
קולמן ,עדי ,אורן .
נגד  -תהילה ,קרן ,יוסי ,אסנת ,פנחס ואמיר סילבר.

.3

אישור הקצאה של נכס ברחוב הדקל  7לעמותת "אמונה".

איתי צחר:

נעבור לנושא הבא שעל סדר היום ,אישור הקצאה של נכס
ברחוב הדקל  7לעמותת "אמונה" .הוצע כך ,מאשרים
הקצאה לעמותת "אמונה" שמספרה  , 580011146של
הנכס שברחוב הדקל  7והוא  6435חלקה  , 175למטרת
מעון יום לגילאי  , 0-3לתקופה ,לידה עד שלוש ,סליחה,
לתקופה של  5שנים .האם אפשר לאשר זאת פ ה אחד?
תודה ,אושר פה אחד.
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החלטה מס'  : 149מאשרים פה אחד את ההקצאה לעמותת "אמונה" שמספרה
 , 580011146של הנכס שברחוב הדקל  7והוא  6435חלקה , 175
למטרת מעון יום לגילאי לידה עד שלוש ,לתקופה של  5שנים.

.4

מתן היתר לעבודה נוספת לעובד ו ת עירייה.

איתי צחר:

הנושא הבא ,מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.
הצעת החלטה . 1 " :מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת
לעובדת עירייה ,מנהלת הרשות החדשה למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול ,אשר מעוניינת לעבוד באופן פרטי
בטיפול פסיכותרפי" .

עו"ד קרן גרשון חגואל  :שנייה .אז בכל זאת ,אני רוצה להבין .
ראש העיר:

אני אסביר לך .מעון "אמ ונה" ,מעון שנמצא כבר למעלה
מ  24 -שנים בעיר כפר סבא ,באותו מקום .וזהו .פשוט.

עו"ד קרן גרשון חגואל :רגע ,אז אחד ,מה היה סיום המועד של ההקצאה הזו?
ראש העיר:

לעוד חמש שנים.

עו"ד קרן גרשון חגואל :לא ,מה היה הסיום של המועד המקורי של ההקצאה?
איתי צחר:

נבדוק ונשיב לך .יש פה את הפרוטוקול ,אני סוקר אותו,
לא רואה שזה מצוין בו .אנחנו נבדוק ונשיב לך לשאלה
שלך.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אז אני רק אזכיר שפעם העלה ממה ,הצעה נהדרת ,ואני
מבקשת גם ,שכל עמותה כזו שמגיעה אלינו לדיון,
ש יביאו את הנציגים שלה ,שיציגו אותה בחמש דקות.
כבר אמרנו אז שזה רעיון נהדר ,אז אולי ניישם את זה.
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מה? לא ביקשת? עכשיו אני מבקשת .לא ,דרך אגב  ,זה
שאתם לא ,ממש לא .
ראש העיר:

חבר' ה  ,תודה רבה ,נושא הבא .קרן.

עו"ד קרן גרשון חגואל :זה לא זה ,זה היה משהו שדיברנו על הבית של רונית.
ראש העיר:

קרן ,קרן ,אנחנו אחרי ההצבעה  .תודה רבה ,אנחנו
מתקדמים .

איתי צחר:

הנושא הבא ,מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.
הצעת החלטה . 1 " :מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת
לעובדת עירייה ,מנהלת הרשות החדשה למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול א שר מעוניינת לעבוד באופן פרטי
בטיפול פסיכותרפי .יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו
עד שנה ממועד זה ,ותוך התניה כי העובדת לא תטפל
במ סגרת

עבודתה

הפרטית

בתושבי

כפר

סב א

או

בקרוביהם עימם באה במגע במסגרת עבודתה בעירייה.
 . 2מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעבודת עירייה ,
מנהלת המחלקה לקידום נוער ,אשר מעוניינת לעבוד
באופן פרטי בסידור בתים .יובהר בזאת כי תו קף האישור
הינו עד שנה ממועד זה ,ותוך התניה כי העובדת לא
תעבוד עבור תושבי כפר סבא או קרוביהם עימם באה
במגע במסגרת עבודתה בעירייה " .האם אפשר לאשר את
זה פה אחד?
רו " ח תהילה מימון:

אני רוצה לשאול רגע על החלק הראשון של ההצעה .איך
זה לא מהווה ניגוד עניינים ,אם יש מישהי ,אם יש,
משפחה שתהיה מטופלת אצלה ,תגיע אליה בעתיד ,איך
זה לא יוצר מצב ש  ,לי ,על פניו ,זה נראה מצב קצת
בעייתי עם המשפחות.
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זו

ההתניה

שמובאת

לאישורכם

ולשיקולכם .העבודה שלה היא לא עבודה פרטנית של
אותה מנהלת ,והיא לא מטפלת באופן פרטני באנשים.
היא אחראית על ביצוע תוכניות בנושא שמוגדר בהגדרת
התפקיד שלה ,מניעת אלימות ,סמים ואלכוהול .ככל
שיהיה חשש לניגוד עניינים ,או מראית עין ל ניגוד
עניינים ,ואפשר ג ם להחתים אותה בנוסף ,כמו שאומר
ראש העיר ,על התחייבות לכך.
ראש העיר:

להחתים אותה על טופס של ניגוד עניינים.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני מציעה שנדייק את זה .אני ככה מסכימה עם מה שאת
אומרת ,כי "יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה
ממועד זה ותוך התניה כי העובדת לא תטפל במסגרת
עבודתה הפרטית בתושבי כפר סבא עימם היא באה
במג ע " ,להוריד את "עימם היא באה במגע" ושפשוט לא
תטפל בתושבי כפר סבא .זה הכל .ואז אין שום בעיה.

ראש העיר:

אני חושב שיש פה יועץ משפטי של העירייה  ,הוא ישב
איתה.

ד"ר אסנת ספורטה:

כי תושבי כפר סבא עשויים להיות מטופלים שלה
בעבודתה ,יום אחרי.

ראש העיר:

שניה ,שניה .אני לא מקבל את זה.

ד"ר אסנת ספורטה:

גם טיפול קבוצתי או אחר.

ראש העיר:

היה בעבר ,בכל רשות מקומית זה קיים ,עובדים
שלפעמים זקוקים להכנסה נוספת וזה בסדר גמור ,והם
פונים אלינו כמועצת העיר .מה שאני מבקש מהיועץ
המשפטי ,להכין טופס ניגוד עניינים ובזה זה יסתיים.
תודה.

איתי צחר:

האם אפשר לאשר זאת פה אחד? אסנת? תהילה?
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מבחינתי עם התניה על חתימה על טופס ניגוד עניינים
בהווה וגם בעתיד.

איתי צחר:

יתווסף להחלטה.

ד"ר אסנ ת ספורטה:

ובמידה ויהיה ניגוד עניינים ,מחויבות להפסקת עבודה
מידית.

ראש העיר:

תודה.

איתי צחר:

תהילה?

רו " ח תהילה מימון:

כן ,א פשר.

איתי צחר:

אפשר פה אחד?

ראש העיר:

תודה .פה אחד.

איתי צחר:

תודה .אושר פה אחד עם תוספת של חתימה על טופס
התחייבות להיעדר ,לניגוד עניינים .היעדר ניגוד עניינים.

החלטה מס'  : 150מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדו ת עירייה
כמפורט  ,בתוספת של חתימה על טופס התחייבות להיעדר ניגוד
עניינים.

.5

עדכון הרכב ועדות עירייה .

איתי צחר:

הצעת החלטה הבאה  ,עדכון הרכב ועדות העירייה .מוצע
כך  " :מאשרים למנות את חברת המועצה ,רו" ח תהילה
מימון ,כיושבת ראש ועדת כספים במקום סגן ראש העיר
דני הרוש .המינוי ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב
עיריית כפר סבא לשנת  . 2020מאשרים למנות את סגן
ראש העיר ,עילאי הרסגור  -הנדין כממלא מקום יושב
ראש ועדת כספים .המינוי ייכנס לתוקפו מיד לאחר
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אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת  . 2020מאשרים
למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני
בוועדת חינוך במקום סיגל גוטמן" .
עו"ד יוסי סדבון:

אפשר להתייחס לנושא הראשון? אחרי זה נעבור לנושא
ה שני .אתה רוצה להקריא את הכל? אין בעיה .אני מבקש
להצביע אחד אחד ,זה לא הגיוני.

ראש העיר:

המנכ"ל יקריא את הכל ונעשה הצבעה אחד אחד.

איתי צחר:

אנחנו נצביע אחד אחד ,אין בעיה .אני כבר התחלתי
להקריא .

עו"ד יוסי סדבון:

אני רוצה להתייחס.

איתי צחר:

אין שום בעיה .אפשר לבקש להצביע אחד אחד וכך יהיה,
אני רק אסיים להקריא את כולם ונראה .

ראש העיר:

תנו למנכ"ל לסיים ואחר כך נצביע אחד אחד.

איתי צחר:

" מאשרים למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת
התלמידים העירונית בוועדת חינוך במקום ליאון עיואן.
מאשרים למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים
עירוני בוועדה לקידום מעמד הילד במקום סיגל קוצ'מן.
מאשרים למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת
התלמידים העירונית בוועדה לקידום מעמד הילד במקום
ליאון עיואן".

ראש העיר:

אוקי ,אנחנו ,לבקשת יוסי סדבון ,נעלה את ההצבעות
אחת אחת.

איתי צחר:

הצבעה ראשונה' ,הצרחה' בין תהילה לבין דני כממלאת
מקום יושב ראש ועדת כספים.

עו"ד יוסי סדבון:

טוב ,צריך להסתכל על זה בהרכב הכולל .ההצעה מדברת
למעשה ,להזיז שני סגני ראשי עיר ולמנות חברת
אופוזיציה לתפקיד ביצועי בעירייה .עכשיו ,אני מניח
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שידוע לכולם שאופוזיציה ,יש לה תפקיד מאוד מאוד
חשוב בכל משטר דמוקרטי .אני לא רוצה להבין שזה אבן
יסוד וכדומה ,אבל בהחלט יש לה תפקיד מאוד חשוב,
והתפקיד שלה זה לבקר את פעולת הרשות .לטעמי ,לא
ניתן לשים חבר אופוזיציה בתפקי ד ביצועי ,וגם לבקש
ממנו שיבקר את פעולת ה רשות .זה בלתי נתפס בעליל.
זה דבר אחד .דבר שני ,כשאנחנו ממנים אנשים
לתפקידים של ראשי ועדות ,ועדת כספים היא ועדה מאוד
מאוד רצינית ,אנחנו דורשים ,או החוק דורש ,שיהיה
הסכם ,וזה גם שאלה ליועץ המשפטי ,הסכם בכתב וגם
לפרסם אותו לציבור ,על מנת שזכות הציבור לדעת בדי וק
למה ואיך למנות ראשי ועדות .בדרך כלל זה הולך
בהסכמים קואליציוניים .אם תרצה ,אחרי זה אני אפנה
אותך לסעיף בחוק .אבל הסכם כזה ,זאת אומרת ,למנות
מישהו לראש ועדה  ,מחייב הסכם ופרסום שלו .זה דבר
שני.

דבר

שלישי,

תהילה

סבורה

שהיא

כחברת

אופוזיציה ,יכולה גם לשמש בת פקיד ביצועי .אני חושב
שזה כמו לרבע את העיגול .אני לא חושב שאפשר לעשות
את העניין הזה .אין אפשרות להשלים .או שהיא
באופוזי ציה או שהיא בקואליציה ,אי אפשר לחבר את
שני הדברים האלה .דבר אחרון ,לטעמי זה ,ואותי זה
מדאיג וזה גם מעציב ,שהקואליציה מזיזה שני סגני
ראשי עיר בשביל שהאופוזיציה תנהל אותה.
ראש העיר:

תהילה היא רואת חשבון במקצועה ,פועלת באחריות רבה
מאוד .לבקשתה ,ולאור קישוריה המיוחדים ,ואיך אני
אמרתי תמיד? כפר סבא היא מעל הפוליטיקה .והיא
תמיד מעל הפוליטיקה .אז אני נעתרתי לבקשתה .אני
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חושב שיש לה יכולת לתרום רבות בהיבטים הכספיים,
בעיקר לאור האתגרים שכפר סבא נמצאת בה .אני רק
רוצה להזכיר פה לכל מי שרואה אותנו ,כפר סבא
התנהלה קרוב לשלוש שנים ,אחרי טלטלה קשה מאוד,
ואני הזמנתי את כולם לשבת בקואליציה רחבה ככל
האפשר .אמרתי את זה מהרגע הראשון ,דני ,זה מפריע
לי .אמרתי את זה מהרגע הראשון .אני חושב שזה ש אני
לא בא לתושבי כפר סבא ו אומר "אכלו לי ,שתו לי,
השאירו פה גירעונו ת של  300מיליון שקל ,המערכת ללא
תוכנית עבודה ,אין כאן עניינים של תב"עות מאושרות,
המערכת ,מינהל ההנדסה מפורק לחלוטין" ,ועוד ועוד
ועוד ,הציפייה של יוסי שגם חב רי אופוזיציה ,שאני גם
שמתי חלקכם בהנהלת מפעל המים ,מה שלא היה מעולם,
לא היה ,אל תתערבו .חבר'ה ,אני אומר את זה כאן
בצורה ברורה ,תהילה היא מוכשרת מאוד ,יש לה יכולת
לתרום

למערכת

העירונית

בעיקר

לאור האתגרים

הכלכליים של העירייה .אנחנו יושבים על תקציב מאוד
מאוד לא פשוט ,עם שורה של החלטות לא קלות .ישבתי
היום עם גזבר העירייה קרוב לארבע שעות ,רק על
נושאים כספיים ,שהם באמת מורכבים מאוד ,מתוך
ראייה אחראית על חיי העיר ,על תושבי העיר ,על מערכת
החינוך ,על היכולת שלנו להתמודד עם לקיחת הלוואות
כדי לשדרג את מערכת החינוך ,לת ת למערכת החינוך
בכפר סבא דחיפה נוספת בקיץ הקרוב ,לקחת את בית
ספר שזר ולקחת את בית ספר רמז ,ולהמשיך לשדרג פה
גני ילדים ותשתיות ,ולפתח אזורי תעסוקה ועוד ועוד
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ועוד .אני חושב שלתהילה ,יש לה את היכולת לתרום
למערכת העירונית ,ולבקשתה אני התרתי.
עו"ד יוסי סדבון:

אין לי טענה לגבי היכולת של תהילה ,והיא עושה את
עבודה גם היום ,כחברת ועדה ,ואני חושב שהיא צריכה
להמשיך לעשות את עבודתה כחברת ועדה .אני חושב שזה
לא נכון ,לא מבחינה עניינית ולא מבחינה משפטית,
למנות חבר אופוזיציה לתפקיד ביצועי שבדרך כלל הולך
מהסכמים קואליציוני ים .אני הייתי ממליץ לך ,ראש
העיר ,בשביל לא ,שנגיע למצב שהחלטות יתהפכו ,לדחות
את ההצעה הזאת לחודש  ,לבדיקה עניינית ומשפטית.

ראש העיר:

מכיוון שזה שיקול של סיעתך ,וזה עניין של סיעתך,

רו " ח תהילה מימון:

אני גם רוצה להתייחס.

ראש העיר:

אז אני אתן לתהילה להתייחס .

רו " ח תהילה מימון:

קודם כל ,אם יש בעיה משפטית ,אז מצוין .קחו את זה
ותגידו מה הבעיה המשפטית ונתמודד איתה .אני לא
חושבת שאנחנו דנים פה על אם אני עושה את זה
מהאופוזיציה או קואליציה ,זה לא עניין של השולחן
הזה .העניין הוא אם אני יכולה לעשות את התפקיד הזה
בצורה טובה ועניינית .אני מאמינה שאני יכולה לעשות
את זה  .כמו שאמר פה ראש העיר ,אני באמת ביקשתי
לשמש כיושב ראש ועדת כספים מתוך מחשבה וידיעה
שיש לי יתרון יחסי בתחום הזה ,ואני באתי מתחילת
הדרך לשרת את הציבור .וזה מה שאני באתי לעשות.
ומבחינ תי ,לא באתי לשרת דבר כזה או אחר ,בטח לא את
האינטרסים שלי .הסיטואציה הזאת היא לא נוחה גם לי,
בטח לא בחודש האחרון .אני שמחה מאוד שראש העיר
נעתר לזה ,ואני גם מודה לו ואני מודה לעילאי שבאמת
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ראו את זה ,והחודש האחרון רק הוכיח את זה ,כבקשה
מקצועית וככה הם שפטו או תה .כי זאת החלטה
מקצועית וזאת לא החלטה פוליטית ,ואל תהפכו את זה
בבקשה להחלטה פוליטית .אני כן אבקש להודות לכל
האנשים שהתקשרו אלי השבוע והחודש האחרון ,גם אלה
שמתנגדים למהלך הזה .כל מי שאמר את דעתו בצורה
עניינית ,תודה רבה .אני פוגשת כל יום אנשים שחושבים
שזה מ הלך נכון ,ושהוא נעשה אך ורק לטובת תושבי
העיר .אין לי ספק שאני נכנסת למערכת מורכבת ,אני
מאוד מקווה שאני יכולה להיכנס למערכת הזאת בצורה
טובה .המועצה הנוכחית קיבלה תקציב קשה ,למרות
הניסיון להסוות את זה ,אנחנו עם תקציב קשה .אנחנו
עם תקציב שעומד על  300מיליון ש קל חוב .מצוין ,אז
בוא נפסיק לבזבז ונעשה את העבודה שלנו בצורה
אחראית .תודה .יש לנו אתגרים של הקטנת חוב ,פריסה
שלו כמו שצריך ,התייעלות עירונית ועוד הרבה מאוד
נושאים שצריך לטפל בהם .ואני לא חושב ת שיש
קונפליקטים

בין

אופוזיציה

ל קואליציה

בנושאים

המשמעותיים שצריך להוביל בנושא הזה .מצוין .רגע,
אני עכשיו בזכות דיבור בבקשה.
עו"ד יוסי סדבון:

סליחה .בסדר ,ברצון ,אני לא רוצה להפריע.

רו " ח תהילה מימון:

אני אסייע ככל יכולתי לקדם את הנושאים האלה כמו
שאמרתי .אני מאוד מקווה ,אני מאוד מקווה שגם חבריי
לסיעה יבינו את זה ויכבדו את ההחלטה הזאת ,ויתנו
לזה לקרות מתוך האופוזיציה ,כי התנאי הראשון שלי
היה להישאר בסיעה שלך ,יוסי.
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אני מאוד שמח .אני חושב שאת צריכה להחליט ,סליחה,
אני חושב שאת צריכה להחליט ,או את באופוזיציה או
את בקואליציה .זה דבר אחד .דבר שני ,רוב הסיעה
חושבת אחרת ממך ,ואת מחויבת  ,מחויבת ,מאחר
ונבחרת מטעם הסיעה ,את מחויבת לציית .מאחר ואת
לא רוצה לציית ,אז באמת הדרך שלך פתוחה  ,ואנחנו
חושבים אחרת.

אמיר סילבר:

יש לי רק שאלה לתהילה ,לא ברור לי איך מהאופוזיציה
את יכולה להיות יושבת ראש ועדת כספים ,ומה ,איך את
הולכת להתנהל כאשר תגיד החלטה מהנהלת העיר שאת
אופוזיציה ,אני מזכיר ,וזה יהיה בניגוד לאינטרס או
לדעה שאת חושבת ,ואנחנו ,כאופוזיציה ,חושבים ,ולדרך
שהחברים שלך לסיעה הלכו כל קמפיין הבחירות הזה על
נושאים מסוימים ,ואת תבוא י ותצטרכי ,כיושב ראש
ועדת כלכלה ,ועדת כספים סליחה ,להעביר את זה? יש
פה אינטרס מנוגד שאת לא יכולה ,כמו שיוסי אמר ,לרבע
את המעגל .זה לא עובד ככה.

רו " ח תהילה מימון:

אמיר ,ככל שאני אפעל בצורה עניינית ,ופעלתי בצורה
עניינית מתחילת הקדנציה הזאת ,לא הצבעתי תמיד
בצורה מסוימת .אני חושבת שבסופו של דבר ,אם אנחנו
נמשיך להסתכל על הפוליטיקה כמו שהסתכלנו עליה
תמיד ,ונגיד אופוזיציה ,קואליציה ,והמקום שלך הוא לא
פה ,תנו לזה הזדמנות ותבדקו איך זה יכול לקרות .יכול
להיות שזה לא יכול להתקיים ,בוא נבדוק את העניין
הזה.

אמי ר סילבר:

אנחנו מאוד עניינים.

ראש העיר:

אני רוצה לחזור קצת לעניין,
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ראינו בתקציב האחרון שאת היה לך מאוד מאוד קשה,
ואני מאוד עדין ,קשה לך לקבל אותו .אם עכשיו יוגש
תקציב שיהיה לך קשה לקבל אותו ,את אמורה לנהל
א ותו ,את אמורה להעביר את התקציב הזה .זה לא ברור
לי איך זה הולך לקרות.

ראש העיר:

אמיר ,אני רוצה להתייחס,

רו " ח תהילה מימון:

רק בבקשה,

אמיר סילבר:

כולנו מאוד עניינים ,אני חושב שראו את זה יפה מאוד
גם בישיבה הזאת .בואו נשאיר רגע את הענייניות בצד,
יש פה דרך להתנהל ,וצריך לראות שאפשר להתנהל .כל
כך הרבה חברי מועצה ,אין אף אחד שחברי הקואליצי ה ,

ראש העיר:

חבר'ה ,אני רוצה ,אמיר ,תודה .אני רוצה להעלות א ת זה
להצבעה .אני אגיד את זה בצורה כזאת ,כמו שאמרתי,
כפר סבא נכנסה לקדנציה מאוד מורכבת .כמו שאתם
רואים ,גם ההחלטה ,נעשתה החלטה בצורה הדרגתית.
אנחנו מעבירים תקציב ,ולאחר מכן המושכות עוברות
לידיים של תהילה .הראייה צריכה להיות ,הראייה של
כולנו ,ראייה אחראית מאוד .יש פה אתגרים לא פשוטים.
כמו שתהילה הזכירה ,יש לנו  300מיליון שקל הלוואות.
ח לקן קצרות מועד ,חלקן ארוכות טווח .חלקן ,אני
מודה ,הוספתי עוד  40מיליון שקל לעומס המלוות כדי
לשפץ את מבני החינוך ,בתי הספר וגני הילדים ,שהיו
בצורה מחפירה ,ועדיין חלקם נמצאים בצורה מחפירה
שלא מתאים ולא מכבד את העיר כפר סבא .אבל לרגע
אנחנו לא נעצור את המערכת ,ואנחנו נמשיך לפתח
ולשדרג מתוך ראייה אחראית .לצורך זה ,לתהילה יש את
היכולת לבוא ולהסתכל בצורה מקצועית על המערכת,
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שאני יכולה להגיד פה לתושבי כפר סבא ,בגאווה גדולה
מאוד ,עיריית כפר סבא מתנהלת ברמה המקצועית
הגבוהה ביותר .יש פה מערכת אחראית מאוד ,מערכת
שפועלת לפי כל כללי המינהל התקינים .אתם רואים את
כל השאילתות ,אתם רואים את ההצעות לסדר ,אתם
שומעים פה איך הכל נמצא בצורה שקופה .אני לא חושב
שיש עיר במדינת ישראל שמקיימת ישיבות מועצה בצורה
כזאת ,כל חודש במתחם אחר ,פתוח ,מציגה את כל
הנושאים בפני תושבי העיר .אין פה נ ושא אחד שלא
מקבל תשובה רצינית ואחראית ולא מזלזלת ,חס
וחלילה ,להיפך ,בכובד ראש ,וכל זה נמצא כשהעיר
נמצאת באתגרים ובמורכבויו ת קשות .אזורי התעסוקה
בכפר סבא לא היו פוריים .הם נשכחו .יש פה תוכניות
שבכלל לא היו קיימות ואנחנו צריכים לחדש את כל,
וחידשנו ,וחידשתי .עכשיו אני אגיד את זה על עצמי .את
הקשר עם משרדי הממשלה ,עם המינהל ,עם משרד
התחבורה ,עם משרד האוצר ,מקומות שהעיר לא נגעה
בהם למעלה מעשור ,מתוך ראייה של איך אנחנו מנהלים
את כפר סבא ,מביאים אותה למקום הכי טוב שיכול
להיות ,עם האוכלוסייה הנפלאה שיש לנו כאן .אני רוצה
לברך את תהילה על המאמץ ועל הדרך .ותודה רבה,
ו אנחנו נעלה את זה להצבעה.
עו"ד קרן גרשון חגואל :רפי ,שאלה אחת לפני .אפשר להבין מה ההבדל ,ולמה
בעצם היא לא יכולה ,תה ילה ,להמשיך לשמש כחברת
ועדת כספים ,ואת כל הסמכויות שאתה יכול לה ק נות לה
גם ביו"ר ,לאפשר לה את זה גם ככה?
ראש העיר:

קרן ,קרן ,אני נעתרתי,
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עו"ד קרן גרשון חגואל :אני מניחה ,להבנתי ,האמון כבר נוצר .האמון כבר נוצר,
ראש העיר:

קרן ,פשוט  ... .יותר פשוטים .נעתרתי לבקשתה של
תהילה.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אבל אני ,בסדר אבל גם ,לא,
ראש העיר:

תודה ,אני מעלה את זה להצבעה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לפני ההצבעה ,אני רוצה רק לומר משהו לך ,תהילה.
קודם כל ,אני מברכת אותך על זה שהצעת את עצמך
לתפקיד ,אני חושבת שאת מאוד ראויה .אני רוצה לומר
לך גם כחברת מועצה וגם כחברה  ,שאין לי ספק שבקרוב
מאוד מאוד תגיעי ל סיטואציה של דילמה ,ו אני מאחלת
לך שכל החלטה שתקבלי תהיה החלטה שתהיה נכונה
עבורך .בהצלחה.

איתי צחר:

יוסי ,מאחר וכמו שציינת ,הדברים תלויים זה בזה ,האם
יש לך התנגדות שנצביע כל שלושת הסעיפים הראשונים
יחדיו?

עו"ד יוסי סדבון:

לא ,ההיפך.

איתי צחר:

מצוין .אז מי בעד לקבל את שלושת הסעיפים הראשונים
שעל סדר היום ,מי בעד לקבל אותם? אני מבין שאין פה
אחד .ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני,
איתן ,אמיר ,עדי ,אורן ,תהילה ,אסנת .מי מתנגד? אמיר
סילבר ,פנחס ,יוסי וקרן גרשון.

ראש העיר:

תודה רבה ,תהילה ,בהצלחה.

איתי צחר:

לגבי הסעיפים האחרים ,אני אציין שתפקיד נציג ועד
ההורים ומועצת הנוער בוועדת החינוך ,הוא תפקיד
שמוגדר בפקודת העיריות ,תפקיד סטטוטורי אפשר
לקרוא לו ,ומאחר והתחלפו שמות הנציגים ,נדרשת
המועצה לאשר את השמות של נושאי התפקידים
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החדשים .האם אפשר לאשר פה אחד את כל ההחלפות
הללו? יובל קדוש במקום סיגל קוצ'מן ,ומאי במקום
ליאון ,גם בוועדת החינוך וג ם בוועדה לקידום מעמד
הילד .האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.
החלטה מס'  : 151מאשרים ברוב קולות -
למנות את חברת המועצה ,רו " ח תהילה מימון ,כממלאת מקום יו"ר ועדת
כספים במקום סגן ראש העיר דני הרוש.
למנות את חברת המועצה ,רו " ח תהילה מימון ,כיו"ר ועדת כספים  .המינוי
ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת
. 2020
למנות את סגן ראש העיר ,עילאי הרסגור  -הנדין כממלא מקום יו"ר ועדת
כספים .המינוי ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר
סבא לשנת . 2020

בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר
קולמן  ,עדי ,אורן ,תהילה ,אסנת.
נגד  -אמיר סילבר ,פנחס ,יוסי וקרן גרשון.

החלטה מס'  : 152מאשרים פה אחד -
למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדת חינוך במקום סיגל
קוצ' מן.
למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים העירונית בוועדת חינוך
במקום ליאון עיואן.
למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדה לקידום מעמד הילד
במקום סיגל קוצ'מן.
למ נות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים העירונית בוועדה לקידום
מעמד הילד במקום ליאון עיואן.
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אמיר סילבר:

וכמובן להגיד תודה לסיגל ,אחרי הרבה מאוד שנים.

ראש העיר:

אנחנו נדאג לזמן אותה ולהגיד לה תודה בצורה מכובדת
כאן ,במועצת העיר.

.6

אישור העברות תקציב תב"ר מספר  5לשנת . 2019

איתי צחר:

הנושא הבא שעל סדר היום ,אישור העברות תקציב תב"ר
מספר  5לשנת  . 2019רצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום
 29לדצמבר  . 2019הצעת החלטה  " :מאשרים החלטת
ועדת כספים מיום  29לדצמבר  , 2019כמפורט בפרוטוקול
הוועדה " .האם אפשר לאשר זאת פה אחד?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה להבין משהו .משהו לא מובן לי .בסעיף
הראשון ,בנוגע להגדלת התקציב ולהקמת חטיבת
הביניים ,בהערות כתוב שטרם התקבלה התחייבות משרד
החינוך להשתתפות בהקמת החטיבה החדשה .ובתוך
הטבלה ,בחלק של ההכנסות ,מצוין שהיה לנו ,השתתפות
משרד החינוך בסך  5מיליון שקלים ,אחר כך עדכון מינוס
 2מיליון שקלים ,ושכרגע אנחנו עומדים על  3מיליון
שקלים של השתתפות משרד החינוך .או שיש פה סתירה
או שאני לא מבינה משהו ,אז תסבירו לי.

ראש העיר:

כן ,גזבר העירייה ,בבקשה.

רו"ח שגיא רוכל:

עדיין לא התקבלה הרשאה .כשאנחנו עורכים תקציב
לבינוי של מוסד חינוכי או פרויקט ,אנחנו אומדים את
ההכנסה החזויה מאותו פרויקט ,ובדרך כלל לא יוצאים
לדרך לפני שאנחנו מקבלים התחייבות ,או התחייבות
חלקית ,לאותו חלק של הביצוע .המקרה הזה ,לא
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התקבלה עדיין ,למרות שהתוכני ות הוגשו ואושרו,
ואושרה הפרוגרמה ואושר הצורך ועברנו את כל תהליכי
אישור התכנון ,בגלל סוגיות של תקציב ממשלה ,תקציב
משרד האוצר ,אין מספיק כסף לכיתות לימוד וזה ,אז
עדיין אין הרשאה ממשרד החינוך .סך עלות בית הספר
על פני שלוש שנים ,צפויה לעמוד על כ  63 -או  65מיליו ן
שקלים  ,מזה המשרד אמור לממן  28מיליון שקלים
בהתאם לפרוגרמה המאושרת ,על פי מפתחות תקצוב
ידועים .כרגע אין עדיין אישור ,הנושא נמצא בבחינה
שוטפת .ראש העיר בקשר ,אני ,המנכ"ל ,כולנו בקשר עם
נציגי המשרד ,הבכירים ביותר ,על מנת לנסות ולהשיג
הרשאה במהרה .כרגע ,אם ל א נאשר את התוספת הזאת,
אם היינו חושבים דרך אגב ,שהמשרד לא צפוי לאשר את
ההרשאה ,אז היינו אומרים לכם ומביאים החלטה אולי
מסוג אחר.
ד"ר אסנת ספורטה:

איזה עדויות? כי הרי ועדת תקצוב התכנסה לפני בערך
שלושה שבועות במשרד.

רו"ח שגיא רוכל:

קצת יותר .יש ועדת תקצוב ,אחרי זה הייתה ועדת
חריגים.

ד"ר אסנת ספורטה:

נכון .וגם ,לא בוועדת תקצוב שה ייתה ולא בחריגים ,לא
התקבלה הרשאה.

רו"ח שגיא רוכל:

נכון .אמת.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז השאלה שלי ,איך אנחנו יכולים לכתוב בהכנסות
מתקציב  3 , 2019מיליון?

רו"ח שגיא רוכל:

לא ,אנחנו לא משחררים לביצוע ,אני ,שוב אני ,אם לא
היה ברור ,אני לא אומר ,תקציב הוצאה ,אנחנו
משחררים תקציב אך ורק מהעצמיות .זאת אומרת,

89

מועצה שמן המניין

01/01/2020

התקציב שיש פה הוא אך ורק החלק שלנו מהעצמיות .ה -
 3מיליון לא משוחררים לביצוע ,החלק היחיד שמשוחרר
לביצוע זה ה  7.5 -מצטבר מעצמיות .לא ניתן לב צע הוצ א ה
מהחלק של ההרשאה ,ללא הרשאת משרד החינוך.
ד"ר אסנת ספורטה:

שגיא ,למיטב הבנתי אם ככה ,הרובריקה הזאת ש ל 3
מיליון בתקציב  2019מהכנסות משרד החינוך ,צריכה
להימחק ,כי זה נראה כאילו היא קיימת .ואם אני מבינה
את זה נכון ,צריך להיערך ל  3 -מיליון נוספים לכסות את
השיפוי הזה שלא,

רו"ח שגיא רוכל:

לא ,לא ,אנחנו כרגע מאשרים הוצאה מכספי הרשות
בסכום של עד  7.5מיליון שקל.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה אני מבינה.

ראש העיר:

אני אעזור לגזבר.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה אני מבינה .עדיין אני אומרת שיש כאן כביכול מצג
שווא  ,שמראה שכביכול ת ו קצבנו,

ראש העיר:

אין מצג שווא .זה מילה לא במקום ' מצג שווא '  .זה לא
מילה נכונה.

ד"ר אסנת ספורטה:

שתוקצבנו ב  3 -מיליון שקלים השתתפות משרד החינוך
ב . 2019 -

ראש העיר:

שגיא ,תן לי בבקשה לענות.

ד"ר אסנת ספורטה:

תסבירו לי.

ראש העיר:

מאוד פשוט .כמו שאם אני חוזר לחלק הראשון של
ההצבעה של ועדת הכספים של תהילה ,אז מה שתושבי
כפר סבא הבינו ,שאין ממשלה בישראל כבר עשרה
חודשים .במשרדי הממשלה מתנהלים בצורה בעייתית
מאוד ,ברמה שהתקציב שלהם הוא  1/12מתקציב
המדינה ,ומה שלא מאפשר ליוזמות בכלל להתקדם .כל
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נ ושא תקציבי הפיתוח של מדינת ישראל תקועים ,וזה
אחת הבעיות שהשלטון המקומי היום מתמודד איתן .גם
בפורום  15ראשי העיר ,וגם בשלטון המקומי בכלל .בדרך
כלל ,בפרויקטים מורכבים כאל ה ,אנחנו לא נעצור את
הקמת חטיבת הביניים בשכונה הירוקה ,כי זה הדבר הכי
פשוט  .יכולתי להגיד לגזבר ולתושבי השכונות ,לתושבי
השכונה הירוקה" ,חבר'ה ,אנחנו לא בונים חטיבת
ביניים ,נחכה ,נמתין ונבנה ,נתחיל אותה בעוד שנה או
בעוד שנתיים" .או שגם את חטיבת שזר ו שרת נחכה,
נמתין ,לא נעשה שום דבר ,וזה חלק מ  ,שנייה ,זה מפריע
לי .זה מפריע לי בקהל בבקשה .יש כמה אפשרויות
התנהלות .זאת אומרת ,יש אפשרות אחת שאנחנו נעצור
את הכל ונגיד "חבר'ה ,לא עושים שום דבר עד שיהיה".
האפשרות הנוספת היא לקחת אחריות ,ובסופו של דבר
להתנהל נכון תקציבית .מקובל להקדים כספי רשות לפני
פרויקט .כי בדרך כלל המדינה ,עד שהיא מעבירה את
הכספים לוקח את הזמן ,ומה שאנחנו עושים ,אנחנו
מקדימים את תשלומי ה רשות .נכון שזה מכביד על
הקופה הציבורית ,אבל בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים
בה ,כשכבר הפרויקט יצא לדרך ,הוא מתבצע בקצב
מסחרר .אני מציע לכל מי שנמצא כאן ומי שרואה אותנו
בשידור ישיר ,תקפצו לשכונה הירוקה ,אתם תראו איך
נבנית חטיבה באפס זמן .חטיבת ביניים ראויה .כמו
שעשינו ,אגב ,את שיפוצי הקיץ .אף אחד לא האמין שאת
חטיבת הביניים שרת אפשר לבצע בחודשיים וחצי בטווח
של חצי שנה לאחר בחירות ,לקחת את חטיבת שרת
ולהפוך אותה מהמסד ועד הטפחות ,כמו שאומרים
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במשרד הח ינוך .אז בעניין הזה ,זה מקובל להקדים כספי
רשות ,וכך נעשה.
ד"ר אסנת ספורטה:

רפי ,כל מה שאתה אומר זה נכון ,ואני,

ראש העיר:

תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

רק שיובן ,אני בעד להמשיך את הבנייה .אני גם מסכימה
איתך שרשות מקדימה את התקציבים שלה עד שהיא
מקבלת את השיפוי ,עדיין ,כמו שזה מופיע בטבלה ,יש
כאן ,ואני אחזור ,כביכול ,לכאורה ,עם כל ההסתייגויות,
מצג שווא .כי שוב ,יש סתירה מובנית בין טרם התקבלה
ההרשאה ,ויכול להיות שכשהיא תתקבל ,נקבל הרשאה
של  20מיליון שקלים ,ויכול להיות שנקבל אפס .לכן אני
אומרת ש  ,רגע ,לא ,תי תן לי סיים ,אוקי? ולכן אני אומר
שמכיוון שעדיין לא התקבלה ה ה רשאה ,ואין לנו מושג
מה תהיה התוצאה של הבקשה ,אי אפשר לרשום ממו ל
שיש לנו השתתפות של משרד החינוך על סך  3מיליון
שקלים מתקציב  . 2019זה פשוט מאוד סתירה מובנית,
זה מה שאני אומרת .אין לי בעיה ,אפשר להגדי ל את
ההש ת תפות,

רו"ח שגיא רוכל:

כתוב בצורה ברורה" ,טרם התקבלה" .כתוב בצורה
ברורה ,והובהר ,שמתבקשת אך ורק התחייבות לכספי
הרשות .בצורה הכי ברורה ,הכי שקופה,

ד"ר אסנת ספורטה:

שגיא ,שגיא ,אני איתך על הבקשה.

רו"ח שגיא רוכל:

אין פה שום הטעייה .אי ן פה שום הטעייה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רק אומרת שהטבלה ,כמו שהיא מוצגת כאן ,היא
מוטעית .יכול להיות שזה טעות .אז בואו תמחקו את
הרוב ריקה ואין השתתפות של משרד החינוך ,זה הכל.
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חבר'ה ,אני מעלה את זה להצבעה .לאחר ההסבר המנומק
שלי אני מעלה את להצבעה .תודה .נגמר הדיון.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני ממש מצטערת על ההתעלמות  ,אבל שוב אני אומרת,
כל מי שבר דעת כאן ,צריך להבין שיש פה מידע שיש בו
סתירה פנימית.

איתי צחר:

טוב ,אסנת ,הדברים ברורים ונאמרו .מי בעד לאשר את
הפרוטוקול ,את החלטת ועדת כספים מיום  29לדצמבר
 2019כמפורט בפרוטוקול הוועדה? האם אפשר לאשר
זאת פה אחד? מי בעד? אמיר סילבר ,פנחס כהנא ,יוסי,
אתה מתנגד?

עו"ד יוסי סדבון:

אני לא מתנגד ל ,

איתי צחר:

אתה לא מתנגד .אתה בעד? בעד .קרן? עדי ,אמיר ,איתן,
דני ,תהילה ,קרן ,לא ראיתי מה הצבעת ,ראש העיר,
עילאי ,מאיר ,לירית ,יובל וממה .קרן ,לא,

ראש העיר:

מי מתנגד?

עו"ד קרן גרשון חגואל :אני ,הייתה איזושהי ישיבה יחד איתך ,איתי ,שאתה
ציינת שבעצם אם אנחנו לא מקבלים את האישור עד
השלב של התשתית ,אוקי? אז אנחנו ,כל הכסף ,לא יוחזר
דבר ,ולא רק,
איתי צחר:

כפי שהוסבר,

עו"ד קרן גרשון חגואל :רגע ,תבין מה אני רוצה לדעת .ולא יהיה ניתן לקבל
תשלום מהמשרד לגבי כל הפרויקט .האם זה נכון?
איתי צחר:

זה הסיכון ,זה ההנחיות וזה ניהול הסיכונים שאנחנו
כרגע מנהלים.

עו"ד קרן גרשון חגואל :אז אני בעד,
איתי צחר:

אנחנו פה ,רק שנייה ,אני אשיב לך .אנחנו פועלים תחת
ההנחה המחמירה שזה כך ,ונלחמים בה כמובן ,יחד עם
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כל הרשויות במדינת ישראל ,שנמצאות פחות או יותר
במצב שלנו  .נעשה כל מה ,לא נוותר על הכסף הזה .אנחנו
מנהלים סיכונים כרגע ,כי מצד אחד אפשר לעצור ,כמו
שאמר ראש העיר ,ולא תהיה חטיבה ,ומצד שני ,לנהל
סיכון ולאשר את זה בשלבים ,וזה בדיוק מה שקורה כאן.
ד"ר אסנת ספורטה:

קרן ,אני בעד .אני אחזור ,אני בעד זה.

איתי צחר:

רגע ,שנייה ,אסנת.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רק ,אני בעד להעביר את התוספת של  2.5מיליון
שקלים .אבל ,אבל ,פה צריך לתקן את זה ,זה הכל.

איתי צחר:

קרן ,את בעד או נגד? בעד .תודה .מי מתנגד?

ראש העיר:

מי נגד?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני שוב ,בעד המעבר ,ואני עדיין מבקשת לת קן את
הטעות.

איתי צחר:

אז את בעד .אז אפשר לקבל את זה פה אחד?

ראש העיר:

תודה רבה .פה אחד.

איתי צחר:

תודה.

החלטה מס'  : 153מאשרים פה אחד את אישור העברות תקציב תב"ר מספר 5
לשנת  2019כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום . 29.12.2019

.7

אישור תבחינים לתמיכות לשנת . 2020

איתי צחר:

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  . 2020טרם נקריא,
אומר שהתהליך שבוצע עד עכשיו בנושא התבחינים
שמונחים לפניכם ,הוא תהליך שאינו שלם.
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כן ,אנחנו בנושא הבא לסדר היום ,אישור תבחיני
העירייה.

איתי צחר:

הוא תהליך שטרם הושלם ,ואנחנו מזהים את הפערים,
לרבות פערים שהוצבעו ונשלחו על ידי חלקכם ,שהעירו
על נושאים שונים בנושא התבחינים .אנחנו לא ערוכים
לעשות שינויים כל כך מרחיקי לכת שבעצם צריכים
להיות מובאים לאיש ורכם .המסמך הזה מסמך שנבנה
במשך

השנים

האחרונות

ומובא,

ונשלח

אליכם

לה ערותיכם .כאמור התקבלו הערות .צורף גם פרוטוקול
של ועדה שדנה בהערות שחלקכם שלחו ,ובנוסף הוחלט
לעשות התקשרות ,להתקשר בעצם עם יועץ מומחה
לנושא של כתיבת תבחינים ,יש יועצים כאלה שמלווים
רשויות ,ולהכין מסמך תבחינים חדש לקראת האישורים
של תמיכות  , 2021שצריכים להיות מאושרים ממש בעוד
מספר חודשים כבר .אנחנו ערוכים להגיש מוצר מושלם
ואיכותי יותר לקראת השנה הבאה  .עדיין לא ניתן לעצור
את הפעילות ,ובטח לא את פעילות התמיכות ופעילות
העמותות ,פעילות חשובה .אנחנו מביאים כאן במספר
שינויים ,קטן יחסית כמו שציינתי ,את מסמך התבחינים,
כאשר מובאת הצעת החלטה .אבל לפני כן ,אני יודע
שלתהילה ,ששלחה מייל בנושא הזה ,יש איזושהי בקשה
לשינוי נוסף .תהילה ,את רוצה לומר מהו?
רו " ח תהילה מימון:

כן .אני רוצה להגיד שבאמת ,אני באופן אישי הופתעתי
לקבל את המסמך בדיוק כמו שקיבלנו אותו לפני שלושה
חודשים .א ני ביקשתי לדחות את הדיון בחודשיים
והשקעתי באמת הרבה מאוד זמן בכתיבת הערות ,כי
חשבתי באמת שאנחנו נוכל להשפיע עליו .אני חשבתי
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וקיוויתי .יש הערות ,אני העברתי הרבה הערות ,דיברתי
על תנועות נוער ,על שוויון מגדרי ,תרבות ,אומנות וכולי.
אני מבינה שהכל יידון במסגרת הבדיקה ,ואני מברכת על
ההחלטה לשכור חברה חיצונית ולעשות את זה בצורה
רצינית .אני מקווה מאוד שהמסמך הזה ייראה אחרת,
לא מקווה ,אני בטוחה שהמסמך ייראה אחרת בשנה
הבאה .נושא אחד שאני חושבת שצריך לתת עליו את
הדעת זה אנשים עם מוגבלות .בעצם ,בכל המסמך הזה
מדובר על נ ושא של שילוב ,ואם למשל תושבי העיר שיש
להם מוגבלות ורוכבים על אופניים בפארק ,לא יכולים
להגיש ,כי אין ספורט כזה מבחינת העירייה ,אז אנחנו
מחטיאים פה את המטרה .אני יודעת שקשה מאוד לקבוע
קריטריונים מהיום למחר ,אני כן מציעה שנקבע סכום
מסוים .אני חשבתי על סכום של  , 100,000שזה סכום של
פחות מ  2% -מ תקציב הספור ט  ,שיוקצה לספורט ,לאנשים
עם מוגבלות ,ואנחנו נקבל עכשיו את ההחלטה כן
להקצות את ה  100,000 -שקלים האלה במסגרת התמיכות
הנוכחיות ,ואני מקווה שאנחנו נראה שינוי בשנה הבאה.
עו"ד עדי לוי סקופ:

איתי ,במסגרת ועדת התמיכות גם נדונו ההערות שאנחנו
הערנו במסגרת מועצת נשים ויועצת ראש העיר ,אז זה
לא רק היה בהצעות של תהילה ,זה היה בכלל ההצעות
של כל מי שהגיש ,אז אני רוצה שתתקן את זה.

איתי צחר:

בהחלט .אני לא  ,אני אדגיש ואחדד אם זה לא היה מובן.

עו"ד עדי לוי סקופ:

אוקי ,יש לנו על סדר היום רק את זה ,אז צריך לתקן את
זה.

איתי צחר:

ציינתי ואמרתי ששלחו מספר חברי מועצה ,לרבות מה
שציינת עכשיו .אמרתי שהיום שלחה תהילה משהו נוסף
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שהיא לא שלחה קודם לכן ,וזה המייל שהזכרתי .מעבר
לכך ,היה פר וטוקול שדן בכל הנושאים שנשלחו ,הוא
צורף אליכם  ,לרבות נושא הספורט ,הנשים ועוד .משהו
שלא היה לנגד עיניי חברי ועדת ההקצאות זה מה שנשלח
היום וצוין כרגע.
אמיר סילבר:

איתי ,שאלה בקשר לבחינה לקראת שנה הבאה ,או
כתיבת הקריטריונים ,אני אשמח לדעת באיזה שלב
אנחנו יכולים להעביר את ההצעות שלנו? כי יש דברים
מאוד מ אוד חשובים כמו ספורט ילדים שלא מקבל כאן
דגש.

איתי צחר:

עכשיו,

אמיר סילבר:

השתתפות של ילדים ב ,

איתי צחר:

מוקדם ככל שאפשר.

ראש העיר:

בכל שלב.

אמיר סילבר:

אוקי .ואני אשמח לדעת גם מי אמור להשתתף באותה
ועדה .מי הם חברי הוועדה מל בד ...

ראש העיר:

יושב ראש הוועדה ,מנכ"ל העירייה ,יושב שם גזבר
העירייה והיועץ המשפטי של העירייה.

איתי צחר:

זה ההרכב שקבוע בחוק ,והיועץ החיצוני יעשה את
העבודה כמובן עבורנו ועבורכם למעשה ,להגיש מסמך
מובן וברור לקראת שנה הבאה .לגבי הפרוטוקול שצורף
למסמך ,אני מקריא הצעת החלטה .מובאת בז את הצעה
כר"מ " ,מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לעמותות
לשנת

הכספים

2020

כמפורט

בקובץ

המצורף " .האם אפשר לאשר זאת פה אחד?
רו " ח תהילה מימון:

מתעלמים מהבקשה שהעליתי כרגע?

התבחינים
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זה שאלה איך להוסיף את זה בלי לבחון את ההקשר
הכולל ,לדעתי זה קצת מורכב .אפשר לבחון את ולהביא
את זה בהמשך כתיקון אולי ,אבל אני חושב שיהיה קשה
בטווח הזמן שזה נשלח היום ,לראות איך מנסחים פה
משהו בצורה אחראית ,וגם לחשב את המשמעות של זה
על יתר התמיכות.

רו " ח תהילה מימון:

אז רגע ,אני אשאל רגע את הגזבר .במסגרת זה שנשאר
עוד חודשיים או שלושה את הסכומים ,אנחנו כן יכולים
לתת על זה את הדעת גם אם לא נקבע עכשיו את
הקריטריון הזה?

רו"ח שגיא רוכל:

ככל והתבחין קיים וניתן להקצות חלוקה בהתאם
לתבחין ,יש מקום להציע חלופה,

רו " ח תהילה מימון:

אבל אין תבחין .אין תבחין כרגע,

רו"ח שגיא רוכל:

קודם כל יש תבחין .הוא לא מפורט מספיק.

איתי צחר:

יש תבחין ...

רו"ח שגיא רוכל:

יש תבחין לספורט לאנשים עם מוגבלויות ,הוא מופיע
בתבחינים של הספורט .למיטב זכרוני .ואם לא ,אז לא
ניתן .עכשיו לבדוק?

רו " ח תהילה מימון:

אז אפשר רגע ,כן.

עו"ד עדי לוי סקופ:

אני אומרת בצורה חד משמעית ,נשלחו הרבה מאוד
הערות ,הרבה חברי מועצה עשו כאן עבודה עם הערות.
מאחר והנושא כל כך מורכב ,ונדרשת עבודה כל כך
משמעותית ,אז אי אפשר לקחת עכשיו דבר אחד ולהגיד
"אוקי ,בוא נקבל רק אותו מתוך סל שלם של  , 60 , 50או
 100הערות" .זה לא רציני ו זה לא אחראי .אם כולם שלחו
הערות ,צריך לכבד את ההערו ת של כולם בנושאים מאוד
חשובים .לא רוצה לדרג אותם כרגע ,בשביל זה צריך
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לשבת ולעשות חשיבה משמעותית ,ולאחר החשיבה
המשמעותית ,אני גם לא שבעת רצון מזה שלא הספקנו,
אבל בגלל שיש באמת עומס ,אז ההצעה של המנכ"ל
סבירה וראויה ,לבחון את זה ל  . 2021 -אבל כרגע ,לקבל
החלטה ,שרק דבר אחד יקבל תוספת ,מכל ההערות ,רק
דבר אחד יקבל תוספת של  100,000שקל ,זה ממש לא
רציני ,לא אחראי וממש לא שוויוני.
ראש העיר:

טוב ,אנחנו ,כן ,המנכ"ל ,בבקשה.

רו " ח תהילה מימון:

אני חושבת שאי אפשר להתעלם מאנשים עם מוגבלות,
עם כל הכבוד.

ראש העיר:

נכון .אנחנו אתכם.

איתי צחר:

יש סעיף אחד רק ,יש ,קודם כל ,כמובן שאין כוונה
להתעלם ,יש סעיף בתבחינים ,סעיף מספר  , 4תבחינים
לקבלת מענק על שילוב ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים,
זה ניסוח אגב שהו א לא עדכני ,אנשים עם מוגבלויות,
בפעילות אגודות ספורט עירוניות .על האגודה ,ויש פה
תבחין ל נושא הזה ,שמוצע להגדיל אותו ולהגביר אותו,
ואני לא מתייחס כמובן ,לא תפקידי ולא מקומי גם
להתייחס להחלטה אם לשנות את זה ,אני רק אומר
שכרגע ,ברמה של הפרוצדורה ,לשנות תבחין אחד בסל
שלם של הערות ,זה משהו שלטעמי הוא לא ישים .אני לא
יודע אם יש דרך חוקית ,אלון ,להכניס את זה כתיקון
לאחר מכן או לא .אין אפשרות .אז לא ניתן ,אז רק
בתבחינים של שנה הבאה .זה לשאלתך .מוצעת הצעת
ההחלטה שהקראתי ,והשאלה אם אפשר לקבל אותה פה
אחד .האם יש מישהו שמתנגד לכך?

ראש העיר:

פה אחד.
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הצעת ההחלטה  " :מאשרים את התבחינים למתן תמיכות
לעמותות לשנת הכספים  2020כמפורט בקובץ התבחינים
המצורף " .אפשר פה אחד? מה?

עו"ד יוסי סדבון:

תראה ,כל הנושא של תבחינים עלה כבר לפני  3חודשים.
אמרנו שאנחנו נבחן את העניין הזה ,א ני הצעתי להקים
ועדה ציבורית ,קיבלנו את זה רק לפני יומיים .אני אומר
עוד פעם ,יש בעיות קשות מאוד בת בחינים האלה .אני
מבין שאתם רוצים לקראת  2021לבדוק אותם ולנסות
אולי לתקן אותם .במצב הנוכחי היום ,אני מתקשה
להצביע בעד התבחינים האלה משום ש  ,א' ,לא התקיים
דיון ענייני במועצה לגביהם ,וזה פשוט לא נראה לי
רציני .היינו יכולים לקבל את אותה החלטה לפני שישה
חודשים .שלושה חודשים ,סליחה.
למעט ההימנעות של יוסי ,האם ,אני מבין שכולם בעד.

איתי צחר:

נעבור לנושא הבא.
ד"ר אסנת ספורטה:

אני מצטרפת להימנעות .ש כנעת אותי.

אמיר סילבר:

גם אני נמנע.

ראש העיר:

תודה רבה .מי עוד?

איתי צחר:

גם אמיר.

ראש העיר:

אמיר .מי עוד? עוד מישהו רוצה להימנע?

עו"ד קרן גרשון חגואל :גם אני.
ראש העיר:

קרן .עוד אחד? תודה.

החלטה מס'  : 154מאשרים ברוב קולות את התבחינים למתן תמיכות לעמותות
לשנת הכספים  2020כמפורט בקובץ התבחינים המצורף.
בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דנ י ,איתן ,אמיר
קולמן  ,עדי ,אורן ו תהילה.
נמנעים  -יוסי ,אסנת ,אמיר סילבר וקרן.

מועצה שמן המניין

.8

100

01/01/2020

אישור מתן מקדמות לעמותות ספורט על חשבון תמיכות לשנת . 2020

איתי צחר:

הנושא הבא שעל סדר היום ,אישור מתן מקדמות
לעמותות ספורט על חשבון תמיכות לשנת  . 2020לפני
ההצעה אני אגיד כדברי רקע והסבר שאגודות הספורט,
הפועל כפר סבא ,בית"ר כפר סבא ומועדון הכדור עף
הפועל כפר סבא ,פנו לעירייה לשלם קבלת מקדמות
לתמיכה .תשלום מקדמה נעשה בכפוף להוראות נוהל
תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  , 4/2006ושיעורה הינו עד
 25%מגובה התמיכה שאושרה בשנת  . 2019דא עקא  ,נוהל
תמיכות קובע כי רשות מקומית לא תעניק תמיכה ,אלא
במסגרת תקציבה המאושר כדין ,וכי במקרה בו הח לה
שנת הכספים ,והצעת תקציב הרשות טרם אושרה כדין,
רשאית המועצה להחליט להוציא בכל חודש ,כל עוד לא
אושרה ההצעה כאמור ,תמיכה בס כום השווה לחלק ה -
 12מן התמיכה שחולקה באותו נושא תמיכה בתקציב
השנתי הקודם .על פי המלצת הוועדה המקצועית
לתמיכות ,אשר העתקה רצ"ב  ,לשלם מ קדמות על חשבון
תמיכה לשנת  2020לאגודות הספורט הנ"ל בשיעור של
 25%מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  , 2019וזאת
בכפוף להגבלה החלה ביחס למתן תמיכה בהיעדר תקציב
מאושר .ואני אסביר בעל פה .ההחלטה היא לאשר עד
 , 25%אבל עם התניה של  1/12בגין כל חודש עד לאישור
התקציב .לא ניתן לשלם יותר מאת החלק ה  12 -של כל
בקשה ,עד לרף המקסימלי שמובא כאן ,שזה הרף העליון.
מוצע כך  :הפועל כפר סבא כדורגל ,עבור פעילות סך של
 309,592שקלים ,עבור דמי שימוש סך של 93,750
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שקלים .עבור בית"ר כפר סבא ,סך  . 111,941עבור מועדון
הכדורעף הפועל כפר סבא ,סך של  303,409שקלים .הצעת
החלטה  " :מועצת העיר מחליטה לשלם מקדמות על
חשבון תמיכות לשנת  2020לאגודות הספורט דלעיל,
בהתאם להמלצת ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול
הרצ "ב  .תשלום התמיכות יעשה בכפוף למגבלה החלה
לעניין מתן תמיכה בהיעדר תק ציב מאושר ,ובכפוף
להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת  2020על ידי אגודות
הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי
ה מקדמה אם וככל שהתמיכה לא תאושר".
מאיר מנדלוביץ:

איתי ,אני רוצה להתייחס שניה .אנחנו מאשרים,
והתקציב

של

אגודות

הספורט,

כולל

כאלה

שהן

מקצועניות ,אנחנו לא מדברים דווקא על פעילויות
לילדים ועממיות ,אנחנו מתגלגלים עם זה משנה לשנה,
הסכומים הם מאוד משמעותיים .אני חושב שכשאנחנו
מגבשים תקציב ,בייחוד שיש אתגרים ,שווה גם לחשוב
אם לעומת רשויות אחרות אנחנו ממשיכים להשקיע את
הסכומים האלה .כמובן שמקדמות זה מקדמות והכ ל
בסדר.
איתי צחר:

האם אפשר לאשר פה אחד?

עו"ד יוסי סדבון:

אני מבקש לא להשתתף בהצבעה ,אני קשור לאחת
העמותות פה.

אמיר סילבר:

אני רק לא מבין אם זה  , 1/12מדוע אנחנו מאשרים עכשיו
? 25%

איתי צחר:

כי זה  1/12לחודש ,עד רף של  . 25%התקציב מאושר עד
שנחתם מ משרד הפנים ,זה נותן את הגמישות לאשר כל
פעם את ה  1/12 -שזה . 8.3%
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אמיר סילבר:

בוא נאשר לינואר ,נאשר לפברואר .

ראש העיר:

אנחנו צריכים להבין ,אמיר ,אני אסביר לך .אנחנו
צריכים להבין שכל האגודות כולן ,כל העמותות כולן,
מסתמכות על התקציב הזה כחמצן לאורך כל השנים .לכן
אנחנו צריכים לאפשר להם רצף של פעילות  .לזה זה נועד,
כדי לאפשר את הרצף של הפעילות.

אמיר סילבר:

אני מבין ,יש לי בעיה עם התמיכות ,אני שם את זה בצד,
כי רק לפני רגע נמנענו ודיברנו על כך .עדיין ,אני לא מבין
למה אנחנו צריכים לאשר מראש  . 25%בוא נאשר חודש,
נאשר חודשיים ואחר כך נראה .אין לנו תקציב ,נכון?
התקציב עדיין לא מאושר .אולי אנחנו בכלל נרצה
להפחית את הסכום של התמיכות.

איתי צחר:

המשמעות של מה שאתה אומר ,המשמעות הפרקטית של
מה שאתה אומר זה שכל חודש בישיבת המועצה,
לכשתקרה ,יהיה צורך לאשר פעם נוספת .אנחנו ,מוצ ע
פה ,ולשיקולכם והצבעתכם ,לאשר מראש ,לצורך העניין
 3חודשים מראש ,כדי להימנע מהפרוצדורה של אישור
פעם ,אחרי פעם ,אחרי פעם .לשיקולכם.

אורן כהן:

לא ,זה לא הכוונה ,כי בסך הכל הקבוצות צריכות את זה,
ועכשיו ,להיערך לעונה הבאה ,הן צריכים את זה בשביל
להמשיך את הדינמיקה של השנה ,חלון העברות .לכן ,
הסרבול שמציע אמיר סילבר ,כמובן לא ישים.

ראש העיר:

טוב ,אנחנו נעלה את זה להצבעה.

איתי צחר:

נעלה ל הצבעה שמית.

אמיר סילבר:

סליחה ,רגע ,רגע ,אני רק רוצה לחדד .בכל מקרה הם
מקבלים  . 1/12זאת אומרת ,זה לא שהם מקבלים עכשיו
את התקציב לחלון העברות.
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אז אני אומר לך שזה לא ישים .צריך לתת את ה 25% -
ולאפשר להם את הדינמיקה של ...

(מדברים ביחד)
ראש העיר:

לא ,רגע ,שנייה .כן ,המנכ"ל ,בבקשה.

איתי צחר:

כמו שאמרתי וכמו שנכתב ,האישור הוא עד לתקרה של
 25%כמחויב בחוק .התזרים ,התשלום בפועל יכול
להיעשות חודש בחודש , 1/12 ,עד לרף של . 25%
המשמעות של מה שהצעת היא ,אחת ,להצביע על זה כל
חודש .זה ,אמרתי ,זה לשיקולכם.

ראש העיר:

פשוט מסרבל.

איתי צחר:

מוצע לאשר ,זה בעצם בפועל שלושה חודשים ראשונים
של השנה ,וזה מה שמוצע כאן להחלטה .מעבר לכך אין
לזה משמעות ,כי לא ישולם סכום מראש של  , 25%כי
החוק אוסר זאת.

ראש העיר:

כן ,נעלה את זה להצבעה בבקשה.

איתי צחר:

מי בעד לאשר את הצעת ההחלטה כפי שהיא?

רו " ח תהילה מימון:

רגע ,אני רוצה רגע להגיד עוד משהו .האם האפשרות
הזאת פתוחה לכל העמותות? כי אין סיבה שרק העמותות
הגדולות יכולות לעשות את זה .האם אנחנו יכולים
לפתוח את זה ולהגיד לכל העמותות להגיש עכשיו
מקדמות ,בקשה למקדמות?

ראש העיר:

בהתאם לבקשת העמותות .פשוט עמותות הספורט כרגע,
בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה ,כמו שציין אורן ,שזה
חלון העברות ,אז הם נדרשים להוצאה כספית בחודש
הזה ולכן הבקשה שלהם.

רו"ח שגיא רוכל :

גם עמותות אחרות היו נוהגות להגיש בקשות והיו
מקבלות מקדמה.
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ראש העיר:

ככל שיגישו אנחנו נאשר.

רו"ח שגיא רוכל :

זה לא משהו חריג .זה לא רק הרשימה הזאת .היא לא
רשימה סגורה.

ראש העיר:

זה שכיח.

איתי צחר:

טוב ,ניגש להצבעה שמית .מי בעד לאשר את הצעת
ההחלטה? פנחס,

רו " ח תהילה מימון:

אני רוצה שזה יופרד ,בבקשה ,דמי השימוש מיתר
הנושאים .מהתמיכה הרגילה.

איתי צחר:

יופרד בהצבעה את מתכוונת? אוקי .אז ההחלטה תיגע,
עבור פעילות ללא דמי שימוש של הפועל כפר סבא ,בית"ר
כפר סבא ,מועדון הכדורעף,

ד"ר אסנת ספורטה:

אפשר רגע לבקש מתהילה להסביר למה? כדי שגם אנחנו
נדע להפעיל שיקול דעת.

רו " ח תהילה מימון:

הסברתי כבר בישיבות המועצה הקודמת ,למה אני בדמי
שימוש חושבת שלחברה פרטית יש לנו קושי להעביר
כסף .בטח כשזה לא ,אני הייתי מציעה שזה יהיה שקל
מול שקל מול הבעלים ,לפחות ,לכל הפחות ,לא חושבת
שזה צריך להיות מאה אחוז תקציב עירוני על האצטדיון
בפתח תקווה .אמרתי את זה כבר בעבר ,אני עקבית
בהצבעה שלי כרגע.

איתי צחר:

אז הצעת ההחלטה המתייחסת ש אני אומר עכשיו
מתייחסת לנושא תקציב פעילות ללא דמי שימוש של
הפועל כפר סבא כדורגל ,בית"ר כפר סבא ומועדון
הכדורעף הפועל כפר סבא .מי בעד? פנחס ,אסנת ,קרן,
תהילה ,אני לא רואה אם את בעד או נגד .תהילה ,אורן,
עדי ,אמיר ,סליחה ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,מאיר ,לירית,
יובל וממה .מי נמנע? אמיר ואיתן .מי מתנגד? ויצוין
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לפרוטוקול שיוסי נמנע מלהשתתף בהצבעה עקב קשר
לאחת העמותות .הצבעה נפרדת עבור דמי שימוש .מי בעד
לאשר את ההצעה עבור דמי שימוש להפועל כפר סבא?
פנחס ,יוסי ,קרן ,אורן ,עדי ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
מאיר ,לירית ,יובל וממה .מי מתנגד? אמיר סילבר ,אסנת
ותהילה .מי נמנע? אמיר קולמן ואיתן.

החלטה מס'  : 155מאשרים לשלם מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2020לאגודות
הספורט דלעיל ,בהתאם להמלצת ועדת התמיכות ,עבור תקציב
פעילות ללא דמי שימוש ,כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות
מיום  , 1.1.2020הרצ"ב .תשלום התמיכות ייעשה בכפוף למגבלה
החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת
טפסי בקשה לתמיכה לשנת  2020על ידי אגודות הספורט וחתימתן
על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה ,אם וככל שהתמיכה לא
תאושר.

בעד  -פנח ס ,אסנת ,קרן ,תהילה ,אורן ,עדי ,אמיר ,דני ,ראש העיר,
עילאי ,מאיר ,לירית ,יובל וממה.
נמנעים  -אמיר קולמן ואיתן.
יוסי נמנע מלהשתתף בהצבעה עקב קשר לאחת העמותות.

106

מועצה שמן המניין

01/01/2020

החלטה מס'  : 156מאשרים לשלם מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2020לאגודת
הספורט הפועל כפר סבא כדורגל ,בהתאם להמלצת ועדת התמיכות,
עבור דמי שימוש ,כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום
 , 1.1.2020הרצ"ב .תשלום התמיכות ייעשה בכפוף למגבלה החלה
לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי
בקשה לתמיכה לשנת  2020על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב
התחייבו ת להשבת סכומי המקדמה ,אם וככל שהתמיכה לא תאושר.
בעד  -פנחס  ,יוסי ,קרן ,אורן ,עדי ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,מאיר,
לירית ,יובל וממה .
נגד  -אמיר סילבר ,אסנת ותהילה.
נמנעים  -אמיר קולמן ואיתן.

.9

אישור מינוי מנהל ארנונה וממונה על הגבייה.

איתי צחר:

הנושא הבא ,מינוי מנהל ארנונה וממונה כל הגבייה.
דברי הסבר ,לאור כניסתו לתפקיד של מנהל אגף
ההכנסות ,צחי בן אדרת ,יש למנות מנהל ארנונה וממונה
על הגבייה במקומו של גזבר העירייה שמילא תפקידים
אלה באופן זמני עד למינויו של מנהל אגף ההכנסות
הנכנס ,מאז עזיבתה של גלית ,מנהלת ה אגף היוצאת.
הצעת ההחלטה אומרת כך  . 1 " :מינוי מנהל ארנונה.
מאשרים למנות את מנהל אגף הכנסות ,צחי בן אדרת,
למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות .בסוגריים ,ערר על קביעת ארנונה כללית
תשל"ו  . 2 . 1976מינוי ממונה על הגבייה .מאשרים למנות
את מנהל אגף הכנסות ,צחי בן אדרת ,לממונה על הגבייה
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לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים
במשק המדינה ( .תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב
תשנ"ג  , 1992וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על
פי כל דין ,ול צורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק
העבירות המנהליות תשמ" ו  , 1985של קנסות מנהליים
שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה
שהיא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי
חוק העבירות המנהליות ") .האם אפשר לאשר זאת פה
אחד? תודה ,אושר פה אחד.
החלטה מס'  : 157מאשרים פה אחד את אישור מינוי מנהל הארנונה וממונה
על הגבייה . 1 :מינוי מנהל ארנונה .מאשרים למנות את מנהל אגף
הכנסות ,צחי בן אדרת ,למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות .בסוגריים ,ערר על קביעת ארנונה כללית
תשל"ו  . 2 . 1976מינוי ממונה על הגבייה .מאשרים למ נות את מנהל
אגף הכנסות ,צחי בן אדרת ,לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה
כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה( .תיקוני חקיקה
להגשת יעדי התקציב תשנ"ג  , 1992וגביית תשלומי חובה המגיעים
לעירייה על פי כל דין ,ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק
העבירות ה מנהליות תשמ"ו  , 1985של קנסות מנהליים שהוטלו
לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה שהיא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות").

ראש העיר:

תודה רבה ,הישיבה סגורה.

עילאי הרסגור  -הנדין:

אנחנו מבקשים להגיד כמה דברים .זה יהיה קצר .דיברנו
לאחרונה על נושא התחבורה הציבורית בשבת .זה נושא
שמאוד חשוב לנו .רוב תושבי כפר סבא ,אנחנו רואים את
זה וזה די ברור ,תומכים בנושא הזה .זה לא דבר שקשור
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לדת ,לצערי ,כפי שאיך שהוא התקבע בציבור ,אלא
לצורך מאוד חיוני של אנשים שחיים כאן .המציאות
בארץ השתנתה ל אחר המהלכים שעשו עיריות שונות
באזור המרכזים .אנחנו נמצאים היום בעצם במציאות
אחרת

לגמרי.

בצורה

אחרת

לגמרי

שבה

עיריות

מתייחסות להתניידות של התושבים שלה ן בסופי השבוע.
התבקשנו השבוע להיכנס למשא ומתן מואץ בנושא הזה,
מתוך באמת רצון כן לעשות ולפתור את הבעיה .אנחנ ו
נענינו כמובן בחיוב .כל הצעה שתהיה בעניין אנחנו נענה
לה בחיוב מתוך רצון טוב .אני מאוד מקווה שאנחנו
נוכיח שאפשר לחיות כאן ביחד.
ראש העיר:

תודה רבה.

מאיר מנדלוביץ:

יש לנו עוד אמירות אם אפשר .אני ולירית .לצערנו הרב,
המדינה ,במצב האידאלי באמת היינו מאוד רוצים
שמדינת ישראל תפתור את הבעיה .לצערנו הרב זה לא
מתאפשר ,המדינה,

ראש העיר:

קודם כל ,לצערנו הרב אנחנו צריכים להבין שאין ממשלת
ישראל .ו לכן ,כשאין ממשלת ישראל אחרי שיש 3
מערכות בחירות ,ואני חושב שהציבור צריך להבין ,וגם
נבחרי הציבור בכפר סבא צריכים להבין ,שהשלטון
המקומי היום הוא מנהל את המדינה .ללא השלטון
המקומי המדינה הייתה קורסת .לכן ,כל אחת כמה וכמה
האחריות שלנו כראשי ערים ושל חברי מועצה ,על
ההתנהלות בתקופה ,שהיא תקופה לדעתי ,אני חושב
שאנחנו לא מבינים את גודל המשבר שהמדינה שרויה בו.
משרדי הממשלה בקריסה ,מנכ"לים לא מתפקדים ,שרים
לא קיימים ,ראש ממשלה ואופוזיציה וכולי ,לא מעניין
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ריכוז החלטות
.2

הצעות לסדר:

א.

השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי בעיר מטעם סיעת "כפר סבא

מתקדמת".

החלטה מס'  : 145מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום
של סיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי
בעיר.

ב.

עסקים קטנים ובינוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

החלטה מס'  : 146מאשרים ברוב קולות להעביר לדיון בוועדה לעסקים קטנים
במועד שייקבע על ידי ראש העיר ,את ההצעה לסדר היום בנושא
עסקים קטנים ובינוניים של סיעת "כפר סבא בראש".
בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר
קולמן  ,עדי ,אורן ,תהילה ,קרן ,יוסי ואסנת .
נמנעים  -אמיר סילבר ופנחס כהנא.

ג.

חוגגים בשפיות ובהגינות מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

החלטה מס'  : 147מאשרים פה אחד כי עיריית כפר סבא מאמצת את המלצות
משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי האמור במכתבם מיום
 22.12.2019והחלתן על כל האירועים העירוניים בכפר סבא כולל יום
העצמאות
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קידום ופרסום פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים מטעם סיעת "כפר

סבא בראש".

החלטה מס'  : 148מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של
סיעת "כפר סבא בראש" בנושא קידום ופרסום פעילויות ספורט
לאזרחים ותיקים.
בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר
קולמן ,עדי ,אורן .
נגד  -תהילה ,קרן ,יוסי ,אסנת ,פנחס ואמיר סילבר.

.3

אישור הקצאה של נכס ברחוב הדקל  7לעמותת "אמונה".

החלטה מס'  : 149מאשרים פה אחד את ההקצאה לעמותת "אמונה" שמספרה
 , 580011146של הנכס שברחוב הדקל  7והוא  6435חלקה  , 175למטרת מעון יום
לגילאי לידה עד שלוש ,לתקופה של  5שנים.

.4

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדות עירייה.

החלטה מס'  : 150מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדות עירייה
כמפורט ,בתוספת של חתימה על טופס התחייבות להיעדר ניגוד
עניינים.

מועצה שמן המניין
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עדכון הרכב ועדות עירייה.

החלטה מס'  : 151מאשרים ברוב קולות -
למנות את חברת המועצה ,רו " ח תהילה מימון ,כממלאת מקום יו"ר ועדת
כספים במקום סגן ראש העיר דני הרוש.
למנות את חברת המועצה ,רו " ח תהילה מימון ,כיו"ר ועדת כספים  .המינוי
ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת
. 2020
למנות את סגן ראש העיר ,עילאי הרסגור  -הנדין כממלא מקום יו"ר ועדת
כספים .המינוי ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר
סבא לשנת . 2020

בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,איתן ,אמיר
קולמן  ,עדי ,אורן ,תהילה ,אסנת.
נגד  -אמיר סילבר ,פנחס ,יוסי וקרן גרשון.

החלטה מס'  : 152מאשרים פה אחד -
למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדת חינוך במקום סיגל
קוצ' מן.
למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים העירונית בוועדת חינוך
במקום ליאון עיואן.
למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדה לקידום מעמד הילד
במקום סיגל קוצ'מן.
למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים העירונית בוועדה לקידום
מעמד הילד במקום ליאון עיואן.
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אישור העברות תקציב תב"ר מספר  5לשנת . 2019

החלטה מס'  : 153מאשרים פה אחד את אישור העברות תקציב תב"ר מספר 5
לשנת  2019כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום . 29.12.2019

.7

אישור תבחינים לתמיכות לשנת . 2020

החלטה מס'  : 154מאשרים ברוב קולות את התבחינים למתן תמיכות לעמותות
לשנת הכספים  2020כמפורט בקובץ התבחינים המצורף.
בעד  -ממה ,יובל ,לירית ,מאיר ,עילאי ,ראש העיר ,דנ י ,איתן ,אמיר
קולמן ,עדי ,אורן ותהילה.
נמנעים  -יוסי ,אסנת ,אמיר סילבר וקרן.

.8

אישור מתן מקדמות לעמותות ספורט על חשבון תמיכות לשנת . 2020

החלטה מס'  : 155מאשרים לשלם מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2020לאגודות
הספורט דלעיל ,בהתאם להמלצת ועדת התמיכות ,עבור תקציב
פעילות ללא דמי שימוש ,כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות
מיום  , 1.1.2020הרצ"ב .תשלום התמיכות ייעשה בכפוף למגבלה
החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת
טפסי בקשה לתמיכה לשנת  2020על ידי אגודות הספורט וחתימתן
על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה ,אם וככל שהתמיכה לא
תאושר.
בעד  -פנחס ,אסנת ,קרן ,תהילה ,אורן ,עדי ,אמיר ,דני ,ראש העיר,
עילאי ,מאיר ,לירית ,יובל וממה.
נמנעים  -אמיר קולמן ואיתן.
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יוסי נמנע מלהשתתף בהצבעה עקב קשר לאחת העמותות.

החלטה מס'  : 156מאשרים לשלם מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2020לאגודת
הספורט הפועל כפר סבא כדורגל ,בהתאם להמלצת ועדת התמיכות,
עבור דמי שימוש ,כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום
 , 1.1.2020הרצ"ב .תשלום התמיכות ייעשה בכפוף למגבלה החלה
לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי
בקשה לתמיכה לשנת  2020על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב
התחייבו ת להשבת סכומי המקדמה ,אם וככל שהתמיכה לא תאושר.
בעד  -פנחס  ,יוסי ,קרן ,אורן ,עדי ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,מאיר,
לירית ,יובל וממה .
נגד  -אמיר סילבר ,אסנת ותהילה.
נמנעים  -אמיר קולמן ואיתן.
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אישור מינוי מנהל ארנונה וממונה על הגבייה.

החלטה מס'  : 157מאשרים פה אחד את אישור מינוי מנהל הארנונה וממונה
על הגבייה . 1 :מינוי מנהל ארנונה .מאשרים למנות את מנהל אגף הכנסות,
צחי בן אדרת ,למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות .בסוגריים ,ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו  . 2 . 1976מינוי
ממונה על הגב ייה .מאשרים למנות את מנהל אגף הכנסות ,צחי בן אדרת,
לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים
במשק המדינה( .תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב תשנ"ג  , 1992וגביית
תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין ,ולצורך גבייה של קנסות לפי
סעיף  18לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו  , 1985של קנסות מנהליים שהוטלו
לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה שהיא עבירה שבעדה ניתן להטיל
קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות").

