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 מתקדמת". סבא "כפר סיעת התע"ש מטעם מרחוב

– בזמן הזכוכית מחזור מיכלי איסוף אי ב.  מטעם יוצר שזה והבעיות 

 מתקדמת". "כפר סבא סיעת

 והשימוש מועתקים או הנכרתים לעצים חליפי ערך קביעת ג.

 מתקדמת". סבא "כפר מטעם סיעת אלו בכספים

 בגלל התקיימו שלא חינוך שירותי על להורים כספים החזרת ד.

 מתקדמת". סבא "כפר מטעם סיעת הקורונה

 העיר למועצת הוגשה שלא הקצאה על מועצה בישיבת מענה אי ה.

 מתקדמת". סבא "כפר מטעם סיעת בזמן

.  מתקדמת". סבא "כפר סיעת מטעם הילדים בגני בחול טיפול ו

 סבא "כפר סיעות מטעם העיר מועצת החלטות ביצוע אחר מעקב ז.

 אחת". ו"כפר סבא בראש"

 "כפר סיעות מטעם הירוקה בשכונה הנוער לתנועות מבנים הקמת ח.

 אחת". סבא בראש" ו"כפר סבא

חוג לכל  - 5.6.2019מיום  - 86מעקב אחר החלטת מועצת העיר מס  ט.

 אחת". סבא ו"כפר בראש" סבא "כפר סיעות ילד מטעם

.  בראש" סבא "כפר סיעות מטעם העיר ראש יומני פרסום הפסקת י

 סבא אחת". ו"כפר

- הירוקה בשכונה הריח במפגעי לטיפול סבא כפר עיריית מאמצי יא.  

 אחת". סבא ו"כפר בראש" סבא "כפר סיעות בראון מטעם מפעל

 סיעות מטעם הכלכלית החברה במכרז חוצות פרסום שלטי הקמת יב.

 אחת". סבא ו"כפר בראש" סבא "כפר
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 .2020לשנת  1מספר  רגיל תקציב העברות א.

 .2020לשנת  2מספר  תברים העברות ב.

 .2020 1דיווח דוח כספי רבעון  ג.

 .חובות מחיקת נוהל פי על חובות מחיקת אישור ד.

 .6-8/20הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה  ה.

. חשבונות לפרויקטים בתקצוב מפעל פיס בבנק  בנק 2פתיחת  ו

 מרכנתיל.

 .2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 .29.7.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .10

אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(  .11

 .2020 –)תיקון(, התש"פ 

חייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא אישור מתן ערבות להת .12

 "המושבה". לתשלום דמי שימוש באצטדיון
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 :2019מסירת דין וחשבון שנתי תאגידים עירוניים לשנת  .13

 בע"מ. סבא כפר לפיתוח הכלכלית החברה א.

 בע"מ. סבא בכפר הפנאי לתרבות העירונית החברה ב.
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לכולם. יש לנו קצת חוסרים היום, טוב, אז ערב טוב  :ראש העיר

ערב טוב לכל מי מספר חברי מועצה שלא נמצאים. 

שרואה אותנו בבית, אנחנו נמצאים כאן באולם 

ספורט גדול מאוד. אנחנו נתחיל את הישיבה שמן 

המניין. טוב, אז אנחנו נציין לכל התושבים שרואים 

אותנו, ערב טוב, לכל חברות וחברי מועצת העיר, 

עירייה, המנהלים, עובדים. תושבות ותושבי מנכ"ל ה

העיר שרואים אותנו בשידור ישיר וטוב שיש לנו את 

הפייסבוק היום, בסופו של דבר זה היכולת שלנו בכל 

תקופה לתקשר איתכם, על אחת כמה וכמה בתקופה 

הזו, שהיא תקופה מאוד מאתגרת וכמו שאתם רואים 

אנחנו נמצאים כאן באולם הספורט של אריק 

ואנחנו שומרים פה על איינשטיין, בשכונה הירוקה, 

ריחוק ועל כל הכללים המחמירים של הוראות משרד 

הבריאות, גם ריחוק, גם מסיכות וכמובן לא נוגעים 

אחד בשני. אז חברי המועצה והצוות המקצועי 

פרוסים כאן כל אחד על שולחן. לוגיסטיקה לא 

אנחנו  פשוטה, אבל אין מה לעשות, זו רוח התקופה.

נמצאים כאן היום בערב לשתי ישיבות מועצה, אחת 

מן המניין וישיבה שלא מן המניין לבקשת מספר 

חברי מועצה. שתי הישיבות מתקיימות עם מספר 

משתתפים מוגבל בהתאם להגבלות הממשלה ומתוך 

שמירה על בריאות הנוכחים, אך כמו שאמרתי 

 אז כמומשודרות בשידור חי בפייסבוק העירוני. 

שאמרתי, לפני שאנחנו עוברים לסדר היום יש מספר 

נושאים שאני רוצה להתייחס אליהם. אנחנו בעיר 

כפר סבא נמצאים מבחינת התחלואה במצב טוב 
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יחסית לכל ערי השרון. אנחנו עוקבים כל יום מספר 

פעמיים על נתוני התחלואה בכלל, ועל ההתקדמות 

 נותה שדורש מאיתנו הרבה מאוד סבלשל הנגיף. מ

ל כולנו בתקופה הזאת, תקופה לא ואורח רוח ש

פשוטה לכל תושבי העיר, לבעלי עסקים בעיר. לילדות 

ולילדים שנמצאים במסגרות שמדי יום אנחנו 

ו שומעים על עוד מסגרת שנסגרת בגלל בעיות כאל

ואחרות, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד 

אחראית ועם בקרה יום יומית. כדי לשמור על 

לפני שאני  ,בריאות הציבור. אני בתחילת דבריי רוצה

מתחיל בכלל את הישיבה, להתחיל עם נושא שדובר 

השבוע, על חשיבותה של ביקורת. הביקורת בכלל, 

ופר חשובה ביקורת ציבורית היא כלי לגיטימי, היא ס

והיא מהותית כל עוד היא מבוססת ואמינה. אנחנו 

כנבחרת ציבור חייבים לשמש דוגמה, בעיקר בתקופה 

הזאת, אתם רואים איזה תקופה עוברת מדינת 

 ,תקופה שהציבור נמצא בהפגנות, והאמון .ישראל

בעיקר במערכות, הוא נמוך מאוד. וישנה חשיבות 

על לפי אמות לכל מה שקשור אלינו ועוד יותר שנפ

מידה של בדיקת עובדות ונתונים. ההיצמדות לאמת 

ולעובדות לא צריכה לבוא כדי למנוע ביקורת, אלא 

כדי לוודא שאנחנו שומרים על מינימום של אחריות 

ציבורית כלפיי אחרים. ואחרי זה גם אי אפשר לברוח 

השבוע אני חשפתי את אותות מהאמת ומהעובדות. 

המועצה הדר לביא. לפיהן התביעה שלי כנגד חברת 

קבעו שהיא צריכה להתנצל ואף לשלם פיצוי. הפיצוי 

כמובן הולך ברובו, כמעט רובו ככולו למשרד עורכי 
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דין, אבל מה שיישאר יתרם. אני לא עושה את זה 

ממניעים של סתימת פיות או של השתקה. מה שנעשה 

זה כדי להבהיר את החשיבות של שמירה על רמה של 

שקוף. עשיתי זאת רק כדי לוודא שניצמד שיח אמין ו

תמיד לעובדות ולאמת. נתתי הזדמנות לתקן 

בישיבות המועצה, מי שזוכר. הפצרתי, אבל כשזה לא 

נעשה, כאיש ציבור הרגשתי מחויבות לתבוע. אחרת 

מה הציבור יאמר? אם זה לא נכון למה לא תבעת? לא 

נותרה לי שום ברירה. אני אומר את זה פה למי 

ה אותי גם בבית, אם הייתה התנצלות בהודעה, שרוא

בוואטסאפ, בטלפון זה היה נגמר. מכיוון שזה לא 

קרה לא נותרה שום ברירה. אני מאמין גדול במערכת 

החוק במדינת ישראל, ופניתי אליה כדי לקבל את 

ני מציע לכל ולבקש צדק ואני שמח שזה נעשה. א יומי

מבוססת, כן. נו ביקורת בדוקה ומי שנמצא כאן ולכול

אנחנו שקרים ודיבה, פגיעה לא מוצדקת, לא. 

ממשיכים בקמפיין העירוני למען העסקים 

המקומיים, ואני פונה פה לכל תושבי כפר סבא, 

תושבות ותושבי כפר סבא, בבקשה, תמשיכו לבוא 

לקנות בכפר סבא. כפר סבאים קונים בכפר סבא, 

יר חשוב מאוד לחזק פה את בעלות ובעלי העסקים בע

וזאת תקופה שאנחנו צריכים להיות באחדות כולנו 

 ביחד. 

אם אתה רוצה למען העסקים תכריז עכשיו שאתה  צביקה צרפתי:

אחוז מהארנונה מדי חודש לכל עסק.  30דוחה לפחות 

קח החלטה. אתה מנהיג, אתה קורא לעצמך מנהיג. 

יודע מה ההליכים מול משרד הפנים, הייתי  אני 
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, קח החלטה כמנהיגות, תודיע ממלא מקום ראש עיר

אחוז  30עכשיו מול הפייסבוק שאתה אוהב לנאום, 

אני דוחה כרגע, לוקח אחריות ודוחה לכם תשלום של 

 אחוז. אחר כך נתחשבן ונראה.  30לפחות 

 מכיוון שאתה לא בזכות דיבור אז אני מבקש ממך, ראש העיר:

צביקה אתה לא בזכות דיבור ולא בזכות הופעה. 

לא מועצה ברוך הבא אחרי שלא מעט ישיבות  צרפתי

 כאן אז עם כל הכבוד לך. היית

אתה לא גם בזכות הופעה. . אני לא בזכות דיבור צביקה צרפתי:

מה, יש לך מזל שהיא אישה יושבת פה הדר, אני במקו

שנים, לא היית מקבל  4אני הייתי מושך אותך  הגונה.

30,000 . 

 טוב.  ראש העיר:

 הוא לא מקבל, כן? הדר לביא:

 את ההופעה הזאת?נו, אז מה את נותנת לו לעשות  צביקה צרפתי:

 הוא עושה הופעה הזאת בפתיחת כל ישיבה. הדר לביא:

אוקי. יש מספר יוזמות עירוניות שאנחנו פועלים  ראש העיר:

בהן, אחת זה קיום חתונות על חשבון העירייה 

בשיתוף עסקים מקומיים בפארק העירוני. אז גם 

זוגות שמעוניינים יכולים לבוא ולשמוח ולהתחתן, 

אני פניתי לשר הפנים לפני מספר ימים חשוב מאוד. 

 3ד כדי להרחיב את הפטור מארנונה לעסקים בעו

חודשים, כל מה שקשור לפטור בארנונה, כל מה 

המדינה שקשור לארנונה בכלל זה אחריות הממשלה ו

 ומשרד הפנים.

. תיקח על זה לא אחריות הממשלה, קח אחריות צביקה צרפתי:

חשבון התקציב העירוני, במקום לעשות הופעות. קח 
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תודיע עכשיו שאתה דוחה ואומר להם לא  .אחריות

 .דשים, במקום להוציא מכתביםלשלם שלושה חו

צביקה הבנו אותך, בסדר. בסדר, שמענו אותך.  ראש העיר:

הזאת  את ההצגהצרפתי, אתה לא ברשות דיבור. 

 היית עושה בקדנציה הקודמת, לא בקדנציה הזאת.

 .אל תדאג. אני שנתיים ישבתי בשקט, חזרתי לעצמי צביקה צרפתי:

הזדמנות. נגמרו השקרים היה לך שנתיים, נתתי לך 

 שלך.

היית נית שאתה ולתרבות הארגה סגנון שמתאים ז :ראש העיר

 לא התרבות הזאת.שותף בה. לתרבות ההיא, 

 ?אני הייתי שותף לתרבות :צביקה צרפתי

אתה היית שותף לתרבות ארגונית קלוקלת, עם כל  :ראש העיר

 הכבוד לך.

 אל תטיף לי על תרבות. בטח לא אתה. אתה :צביקה צרפתי

אני לא רוצה גם לחסום רמקולים, אולי זה רעיון. מי  ראש העיר:

 שלא ברשות דיבור, בבקשה.

לחסום רמקולים? אם אתה תחסום רמקולים אנחנו  צביקה צרפתי:

  נראה מה זה לחסום רמקולים.

תשאיר  את ההתנהגות הזאתאתה לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

לא התרבות . זה 2018-שם, בקדנציה הקודמת, ב

 שיש בעיר הזאת.והתרבות הארגונית 

יודע שזה לא התרבות, רק צביקה צרפתי:  אתה תלמד גם. אני 

 ראינו מה עשית. ראש העיר:

אתה תלמד איך לדבר איתנו. אל תדבר איתנו  צביקה צרפתי:

 בהתנשאות. אתה לא מתנשא.

קה צרפתי, אני רואה שתושבי כפר ברוך הבא צבי ראש העיר:

.. זיכרון מרענן להתנהלות שלך מהקדנציה  סבא.
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 הקודמת. תודה רבה.

אנחנו שבעה חברי אופוזיציה ואנחנו נראה לך כמה  צביקה צרפתי:

קל לנהל את העיר. אתה תנהל את העיר לטובת 

התושבים, לא לטובת רפי סער. אתה מנהל את טובת 

 רפי סער.

 וקודמך.אתה ניהלת את העיר. כמו ש ראש העיר:

 ברכות על האולם. נתת לו אמיר סילבר:

רק היום קראתי איזה תגובה של עיריית כפר סבא  צביקה צרפתי:

מזכיר את  שאין לי ספק שאתה נתת אישור שאתה

מעשיו הפליליים של ראש העיר לשעבר באיזה נושא. 

מה קשור התגובה למעשים פליליים, מה קשור? אז 

אתה אל תעורר את העבר, אנחנו ניתן  אתה מדבר?

 לך להתנהל בשקט.

אתה לא ברשות דיבור, את התרבות הזאת תשאיר  :ראש העיר

בקדנציה הקודמת. זה הסגנון שהיה שלך ושל קודמך 

קיד, עם כל הכבוד. את זה תשאיר בקדנציה בתפ

הקודמת. לא היית פה ואנחנו רואים בדיוק מה 

שהציבור בכפר סבא לא רצה לראות, עובדה. הוא 

 הצביע בקלפי, קיבלת מנדט אחד. 

 זה לא הצביע בגלל הסגנון הזה. צביקה צרפתי:

קיבלת מנדט אחד. הציבור אמר את דברו. הציבור  ראש העיר:

ו, צביקה צרפתי, זה הסגנון, בגלל זה אמר את דבר

 אתה פה יושב עם מנדט אחד. 

 לא רוצה להמשיך, לא רוצה להמשיך. צביקה צרפתי:

 אל תמשיך. תכבד. ראש העיר:

לכבד. אני אזכיר לך את תכבד? כשאתה תתחיל  צביקה צרפתי:

אני  כשאתה כיבדת אותי אז הישיבה הראשונה.
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 אותי.אכבד אותך כמו שאתה כיבדת 

תראה את הסגנון, זה סגנון תראה את הסגנון שלך.  ראש העיר:

 הקודמת. לקדנציהשהיה מתאים 

אני מדבר בשפה אני לא מקלל, אני לא מגדף.  ?סגנון צביקה צרפתי:

 נקיה.

מה שאתה עושה עכשיו לא היה אתה מפריע לישיבה,  ראש העיר:

 זה הסגנון.פה שנה וחצי. 

הדמגוגיה שלך לא תעזור. דמגוגיה זה בעיר הקודמת  צביקה צרפתי:

 שהיית, לא פה. 

רפי, אני רק רוצה להזכיר שאני כאן. כן, לא היה  אמיר סילבר:

הקודמת, כל ישיבה יש לנו את אותו סיפור  בקדנציה

 רפי. 

 אמיר, אתה לא בזכות דיבור, אני בפתיח, סליחה.  ראש העיר:

להשתיק? כי בדיוק שמתי לב אתה גם אותי מתכוון  אמיר סילבר:

שהשתקת גם כמה תושבים בפייסבוק עד שקיבלת 

תגובה ממבקר המדינה שאתה חייב להסיר את 

החסימה. וכך בדיוק אתה רוצה לחסום לנו את 

 המיקרופונים. 

חבל שאתה לא פתוח לביקורת, לסתום פיות ולסתום  הדר לביא:

 מיקרופונים.

 אני לא פתוח לביקורת? ראש העיר:

 תמשיך לתבוע, נראה. ר לביא:הד

 הפסדת בתביעה, עובדה, בית משפט קבע. ראש העיר:

 אני מבקשת שתדבק באמת, לא בית משפט.  הדר לביא:

 בית משפט קבע. ראש העיר:

תגיד, אתה משקר לתושבים? מי קבע? מי קבע?  הדר לביא:

 הסכם גישור זה בית משפט?
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המגשרת גברת מיכל במסגרת הליך גישור בפני  ראש העיר:

הנתבעת מתנצלת  .פשיץ הגיעו הצדדים להסכמותיל

 על כך שפרסמה טענה לא נכונה ופוגעת. 

 רפי, ישיבת מועצת העיר אינה עוסקת בך. הדר לביא:

 טענה לא נכונה ופוגעת. מתנצלת.  ראש העיר:

אנחנו יודעים מה קרה. ישיבת מועצת העיר עוסקת  הדר לביא:

 בציבור, לא בך.

 על כך התובעת משלמת כסף, בית משפט קבע.  ראש העיר:

.  זה לא מכבד מה שאתה עושה עכשיו. הדר לביא: . . תמשיך 

 במסמכים.

 טענה לא נכונה.טענת טענה לא נכונה ופוגעת.  ראש העיר:

נעמיד אותך על דיוקך על כל דבר שאתה אומר אנחנו  הדר לביא:

אנחנו כועסים והציבור כועס עליך. העניין  לא בסדר.

 הזה לא אתה, זה הציבור והעיר.

 שמעת? טענה לא נכונה ופוגעת. בית משפט פסק.  ראש העיר:

 אני יודעת על מה חתמתי. בית משפט אישר, לא קבע.  הדר לביא:

קבע, יש פה קביעה. גם בית משפט לא צודק? גם בית  ראש העיר:

 משפט? עובדה.

תגיד, להסביר מהתחלה? בית משפט אישר את מה  הדר לביא:

 שאנחנו כתבנו.

היא בסך הכל  המגשר.הסכם בית משפט מאשר את  צביקה צרפתי:

   חותמת

בעת, צביקה צרפתי, את הסגנון הזה אמרתי לך, התו ראש העיר:

 בקדנציה הקודמת.

הסגנון שלך הוא החריג. צביקה לא תבע אף אחד.  הדר לביא:

 צביקה דיבר בנימוס. 

התובעת מתנצלת על כך שפרסמה טענה לא נכונה  ראש העיר:
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 ופוגעת. 

רפי, תגיד, זה יותר חשוב מהשיפוץ הביזיוני לגני  אמיר סילבר:

 הילדים? בזה אתה מתעסק? 

 אמיר, את הדמגוגיה שלך תשאיר במקום אחר. ראש העיר:

ילדים קיבלו שיבוץ לגני עירייה, קטסטרופה  5000 אמיר סילבר:

כזו שלא הייתה כאן שנים. אני מבקש שתנהל את 

 ...ותתעסק העיר

אם אתם תמשיכו ככה אני עושה אני אומר לכם,  ראש העיר:

. צביקה מוכן להמשיךהפסקה בישיבה, אני לא 

 לך לסדר. צרפתי, אני קורא

 אתה קורא לי, תקרא לי עד מחר.  צביקה צרפתי:

עם כל הכבוד אתה לא בזכות דיבור וגם לא אמיר.  ראש העיר:

 זה לא הסגנון בעיר הזאת. לשניכם, 

 קטסטרופה.בוצים היו תספר לנו בבקשה למה השי אמיר סילבר:

יבה, אני לא מוכן טוב חבר'ה, אני עושה הפסקה ביש ראש העיר:

 להמשיך ישיבה.

 )מדברים ביחד(

 אתה שינית את הסגנון והשיח. צביקה צרפתי:

אדוני ראש העיר, התנהגות מחפירה. אתם חברי  ממה שיינפיין:

מועצה, תתנהגו כמו בני אדם. ממה מדבר. תתנהגו 

זה לא דרך להתנהג. אתם רוצים, כמו בני אדם. 

נסגור את הישיבה. אני לא מוכן לשבת פה עכשיו 

 שעתיים לשמוע את השטויות האלה.

ממש לא  תסגור את הישיבה, זה לא שטויות. זה צביקה צרפתי:

 שטויות. ממה, זה לא שטויות.

תירגע, אתה רגיל לזה מהקדנציה לא דיברת אליך.  ממה שיינפיין:

הקודמת. היינו יחד. תדבר כשתהיה לך זכות דיבור 
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 זכותך.ותגיד מה שאתה רוצה. 

 שטויות זה עניין של דרך ארץ.זה לא עניין של  מאיר מנדלוביץ:

חצי שעה בפתיחת ישיבה, ממה, ראש העיר נואם  הדר לביא:

 איזה זכות דיבור?

 זכותו, זכותו.ראש העיר  ממה שיינפיין:

 אז כשהוא אומר דברים לא נכונים מה עושים? הדר לביא:

. ממה שיינפיין:  כשיגיע זמנך תדברי

 איזה זמני? הדר לביא:

 איזה זמנך, לא נותנים לדבר פה, איזה זמנך.  צביקה צרפתי:

חבר'ה, אם אנחנו לא חוזרים לתרבות דיון אני טוב,  ראש העיר:

 מתכוון לסגור את הישיבה.

 אתה יכול לסגור, אתה לא מאיים.  צביקה צרפתי:

איומים זה לא הסגנון שלי, איומים זה הסגנון שלך.  ראש העיר:

הסגנון שלך. יש פה ישיבת מועצה שהוכנה על ידי 

הצוות המקצועי בצורה מאוד רצינית, טרחו ועבדו. 

 הציבור אמר את דברו, צביקה צרפתי.

אני מכבד את הצוות תפסיק עם הדמגוגיה הזאת.  צביקה צרפתי:

 המקצועי קצת יותר ממך.

אתה לא קיבלת את תוצאות הבחירות בגלל זה אתה  ראש העיר:

מתנהג בצורה כזאת. אתה מבייש את המושג שנקרא 

 שות עיר. אר

צביקה יקירי, אני מאוד מאוד מכבד אותך ואוהב  ד איתן צנעני:"עו

אותך, את מה שאתה רוצה לומר, אני לא אומר שזה 

, לא יודע, תאמר יות, אולי אפילו זה דברי טעםשטו

 בזמן שייתנו לך לדבר.

. צביקה צרפתי: .  יש לי דקה בסוף הישיבה. לא, אני אחליט.

 אז מה, אתה משנה את הכללים? החלטת? ראש העיר:
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 להחליט. אני החלטתי צביקה צרפתי:

מדינת ישראל קבעה את זה, משרד הפנים, אתה  ראש העיר:

תשנה את הכללים? אז חכה לסוף הישיבה ותגיד דקה 

 את מה שיש לך להגיד. 

צביקה, יש כללים, תעמוד בהם. אף אחד לא יסתום  ד איתן צנעני:"עו

לך את הפה ויאפשר לך לדבר, רשות הדיבור שלך. 

ו לא נתקדם בישיבה הזאת אם אנחנו נתנהל אנחנ

 בצורה הזאת. 

 את הכללים אני מכיר מלפנים ואחרי ולפני.  צביקה צרפתי:

 אז גם תקיים אותם, צביקה. :ממה שיינפיין

אני רק לא יכול לשמוע דברים שאני לא יכול לסתום  צביקה צרפתי:

 .זה מתגבר לי מעל הכללים את הפה כי

גם לנו לפעמים קשה לשמוע דברים ואנחנו לא  צנעני:ד איתן "עו

 מתפרצים, לא מתפרצים בזמן דיבור שלך.

 )מדברים ביחד( 

אני שמח שהציבור בכפר סבא רואה את ההתנהלות  :ראש העיר

 וההתנהגות של חברי אופוזיציה. 

בנושא הזה של ביטול התמ"א.  איתן, אותך האשימו אמיר סילבר:

 אותך האשימו שאתה קיבלת החלטה...

אמיר אתה מפריע. אמיר, אתה מפריע פעם שנייה.  ראש העיר:

מתבייש. אפילו עוד לא פתחנו את הישיבה. אני פשוט 

תכבדו לפחות את תושבי כפר סבא אם לא את 

 עצמכם. 

 אגב, לכבד זה גם להתחיל בזמן, אם אפשר להוסיף. הדר לביא:

.  ראש העיר: עם כל הכבוד חיכיתי לכולם, אני ישבתי פה בזמן

 את לא תטיפי מוסר לאף אחד.

..אני לא מ הדר לביא:  טיפה מוסר, אני אומרת.
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טוב. אני ענה לא נכונה ופוגעת. על כך שפרסמה ט ראש העיר:

אמשיך עם ההודעה לציבור אחרי שחברי האופוזיציה 

לא נתנו לכם להקשיב למה שקורה בעיר. אנחנו 

ת אפשרנו לכל בעלי העסקים להוציא שולחנו

וכיסאות החוצה ללא כל עלות ואנחנו נמשיך ונפעל 

גם באירועי תרבות וכל מה שאפשר כדי לחזק את 

נושא מאוד מאוד חשוב ר סבא. המתחם העסקי בכפ

שנמצא על סדר היום, כמו שכולכם יודעים, אנחנו 

מובילים מאבק יחד עם מועצה אזורית דרום השרון 

ויחד עם עיריית הוד השרון כנגד הקמת דפו, שזה 

מתחם תפעול של רחבות צמוד לבתי תושבים, בכלל 

ברחבי העיר. בשכונה הירוקה, לא משנה אם ממזרח 

נושא הזה של דפו לא יהיה בסמוך לבתי או מערב. ה

תושבים בכלל. מי שמקדם את התוכנית זאת מדינת 

ישראל, הוועדה לתשתיות לאומיות ללא כל שיתוף 

של הרשויות וחרף ההתנגדות שלנו והתנגדות עזה 

למיקום של הדפו כאן באזור. אני כבר הצהרתי ואני 

חוזר ומצהיר גם כאן, באופן חד משמעי, לא ניתן 

דפו יוקם סמוך לבתי התושבות ותושבי כפר סבא. שה

אנחנו מברכים על תחבורה הציבורית אבל לא על 

חשבון איכות החיים של התושבים שלנו והמאבק 

קצת עדכונים שלנו הוא חד משמעי ובלתי מתפשר. 

להורים הצעירים, אנחנו ממשיכים בתנופת פיתוח 

בעיר. משפצים את חטיבת הביניים שזר, אחרי 

נחה הרבה מאוד שנים, אז חטיבת שרת הפכה שהוז

להיות חטיבה חדשה ויפה, והתאומה שלה חטיבת 

תהפוך לחטיבה מאוד מאוד  1/9-גם היא בשזר 
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 מיוחדת וככה השלמנו את השדרוג והחידוש של שתי

החטיבות האלה שלאורך שנים אמרו שהן יהרסו, 

אבל הנה אנחנו דאגנו שהן יהפכו להיות אחת משתי 

חטיבות מובילות בארץ מבחינת התשתיות שלהן. ה

אנחנו ממשיכים בקידום ובניית חטיבה חדשה כאן 

ואז פחות או  1/9-בשכונה הירוקה, היא גם תיפתח ב

סבא יותר כל הנגזרת של חטיבות הביניים בכפר 

שודרגו, יש לנו עוד איזה חטיבה אחת שאנחנו 

צריכים לעשות שדרוג נוסף, אבל זה כבר לא באותם 

סדרי גודל. השבוע נפתחה רמפה תל חי, לכיוון מערב, 

וכמובן בעוד כשבועיים עד שלושה גם רמפת סוקולוב 

גם למערב  531תיפתח ואז יש לנו חיבור ישיר לכביש 

קלה בתנועה. וברגע וגם למזרח ואתם תראו את הה

שתסתיים העבודות אז גם לדיירי הרחוב יהיה שם 

פיתוח סביבתי יפה מאוד ומכובד עם גינון וגם 

לבקשתי ולפנייתי גם תהיה השלמת קיר אקוסטי 

 ., לדיירי ארלוזורובלרמפת סוקולוב

. צביקה צרפתי:  אני שמח שאתה לוקח קרדיט למה שאתה לא אחראי

רדיט על מה שאתה לא אחראי. גם גם אתה לוקח ק ראש העיר:

בוא. קודמיך בתפקיד לקח קרדיט, אז עזוב, עזוב. 

 למי שמגיע הקרדיט הוא יקבל, לא לך. 

אני לא צריך קרדיטים, אני עשיתי למען הציבור, לא  צביקה צרפתי:

 בשביל הקרדיטים.

על קרדיטים, התחיל  , למי שיודע531טוב. כביש  ראש העיר:

, אני רוצה להגיד תודה רבה ליצחק ולדבתקופתו של 

שטרח על זה ימים  ,ראש העיר של כפר סבא ולד

את הכביש  קישרועד שולילות שנים על גבי שנים. 
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531 . 

דרך אגב זה התחיל בתקופתו של גלר, לקחו לי את  צביקה צרפתי:

 המיקרופון וזה בסדר. זה התחיל בתקופתו של גלר

 שנה. 40, תקופה של 531זכרו לברכה, כביש 

בימים אלה טוב. צביקה צרפתי, שיהיה לך בהצלחה.  ראש העיר:

, אנחנו נערכים גם לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

ומאוד חשוב לי להסביר להורים שאנחנו נמצאים 

מאוד מורכבת ולכן אנחנו ממתינים בתקופה מאוד 

עדיין להנחיות. אבל נערכים לכל תרחיש, גם 

ללימודים בקפסולות אם נצטרך, גם ללמידה 

היברידית, ככל הנראה שתהיה. וגם מוכנים 

גני  ללימודים רגילים. זאת אומרת בתי הספר, 

הילדים יהיו מוכנים לפתיחת שנה רגילה, אבל אנחנו 

בהזדמנות הזאת לכל ערוכים גם לכל תרחיש. 

ההורים הצעירים, בשבוע הבא ידונו בכל הערעורים 

ואני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נראה שיהיה 

תוצאות טובות. אני חושב שהמערכת העירונית 

ועובדות ועובדי העירייה טורחים ועובדים לילות 

כימים כדי לתת את השירות הכי טוב שאפשר 

מאתגרת, אנחנו  בתקופה מאוד מאוד מורכבת, מאוד

נמצאים יום יום בסוג של מלחמה שגורמת למערכות 

כאן לעבוד בתנאי לחץ לא סבירים. זה לא מעניין 

חלק מהאנשים שמעבירים ביקורת, אבל זה תפקידה 

של הביקורת, לא לנהל שום דבר. זה לא מעניין 

 אתכם.

ישיבת עדכון לעדכן את חברי המועצה זה היה  צביקה צרפתי:

ם את זה אתה לא עושה. חצי שנה יש קורונה מעניין. ג
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ישיבת מועצה אחת לעדכן  , לא עושיםבמדינת ישראל

 ...מה קורה

 )מדברים ביחד(

 קח אחריות. שוב הביקורת לא בסדר? הדר לביא:

אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לגזבר העירייה  ראש העיר:

 אתה מפריע לשגיא רוכל. ולהתבייש  שגיא רוכל.

 לא לי. תכבד את מעמד ראש העיר., תגיד לעצמך

אז לפחות תכבד. אף אחד  היית ראש עיר שנה אחת

 לא יגיד לך להתבייש. 

 כמו שאתה כיבדת אותי אני אכבד. צביקה צרפתי:

 , צביקה צרפתי. אמר את דברו.הציבור אמר את דברו ראש העיר:

אתה לא מכבד אף  .ראש העירתכבד את מעמד אז 

טוב, בהזדמנות זאת אני  אחד, גם לא את עצמך. 

רוצה להודות, חבל שמעכירים את האווירה, אני 

רוצה להודות לגזבר העירייה שגיא רוכל. שגיא. 

שהיום הוא קיבל שבחים רבים, היה לנו היום ישיבה 

בנושא הסכמי גישור וקיבלת הרבה מאוד שבחים 

בה מאוד, שגיא הודיע לי שהוא והערכה מקצועית ר

שנים  12רוצה להמשיך בדרך חדשה והוא עבד כאן 

בעיריית כפר סבא, עשה כאן עבודה טובה מאוד, 

מקצועית, אחראית, אחד מאנשי המקצוע הטובים 

בארץ. מגיע לך, שגיא, את כל השבחים. אני חייב 

להגיד לכם שזכיתי לשיתוף פעולה מלא וטוב עם 

ד מאוד מאתגרת. היא לא תקופה יא, בתקופה מאושג

פשוטה, מי שלא רואה את מה שאנחנו חווים, 

העירייה נמצאת בטלטלה גדולה מאוד מבחינה 

כלכלית, ראשי ערים וותיקים אומרים שלא היה דבר 
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כזה מעולם. באף מלחמה שהייתה פה במדינת 

ישראל, גם הוותיקים ביותר. התקופה הזאת גרמה 

ת, שגיא, להעביר תקציב לנו לקבל החלטות לא פשוטו

שהוא אחראי ושקול מאוד, עם לא מעט כאבי בטן 

יודע, הגב  בכל זאת וכאבי שרירים מהישיבות. אתה 

כאב אחרי הרבה מאוד שעות עבודה. אבל בסופו של 

דבר אנחנו הגענו לתוצאה נכונה מתוך ראייה 

אחראית למען תושבות ותושבי כפר סבא. שגיא, אני 

רבה, אתה הובלת את העיר  רוצה להגיד לך תודה

ליציבות הרבה מאוד שנים, מיצבת אותה במקום טוב 

כלכלי, אני רוצה לאחל לך בשמי ובשמם של כל 

תושבות ותושבי העיר וילדי העיר ועובדות ועובדי 

העירייה, הצלחה בהמשך הדרך. אנחנו לא נפרדים 

באופן רשמי, את הפרידה נעשה בצורה קצת הרבה 

ובדת כדי שלא יפריעו לי לדבר יותר ממלכתית ומכ

גם. אני רוצה גם לברך את הדס שרעבי, שנבחרה 

לתפקיד מנהלת החינוך העל יסודי באגף החינוך, יש 

לנו מנהלת חדשה, נאחל לה הרבה מאוד בהצלחה, 

לקחה תפקיד מאוד מאוד מאתגר לאחר שתקופה 

ארוכה לא הצלחנו לגייס מנהל, מנהלת. אז הדס 

מנהלת חטיבה חדשה בחרנו  נכנסת לתפקיד. וגם

בשם טליה מנצור. היא נבחרה לנהל את חטיבת 

הביניים כאן החדשה במערב כפר סבא. ושיהיה גם 

לה בהצלחה. בעלי תפקידים מוכשרים מאוד וטובים 

מאוד, וצעירים, וגם נשים, כמו שאתן רואות, יש לנו 

ניהול. אני בטוח שנקבל  שתי נשים חדשות בתפקידי

ובכל  פה פדגוגיה חדשה, ראייה חינוכית מתקדמת
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זאת באווירה מכילה ומחבקת. אני רוצה לסיים עם 

ברכות כפולות לנוער המדהים שלנו בעיר, אני רוצה 

האתלטיקה לברך את כל חברות וחברי נבחרת 

המקומית, הפועל אתלטי אורן כפר סבא שחזרו 

 קאדטים ,שראל לילדיםורי מדליות מאליפות יעט

ר יוסף, ואף קבעו הדשהתקיימה באצטדיון נוער ו

קריטריונים לתחרויות בין לאומיות. הבאתם גאווה 

גדולה מאוד לעיר שלנו גם בימים האלה. כשאתם 

נדרשים להתאמן בהתאם להגבלות זה לא פשוט, ולא 

יכולתם כל כך להתאמן אז עשיתם את המיטב, ואני 

הריע לכם על ההישגים, ובשבוע רוצה להודות לכם ול

בנות מצווה  ,בנות 12שעבר, ובזה אני אסיים, הגיעו 

מבית ספר דבורה עומר, שהחליטו לתרום את מתנות 

בנות המצווה שלהם לילדות וילדים בכפר סבא. 

יוזמה מרגשת שהיא אופיינית לנוער הנפלא שלנו 

בכפר סבא. לנוער בעיר שלנו. עם רוח נתינה, עם רוח 

תנדבות וערכים, ואנחנו רוצים להגיד לכם של ה

שאנחנו גאים בכם ואוהבים אתכם, ואני מקווה 

שהיוזמה הזאת תתפוס גלים ועוד בנות מצווה יעשו 

את היוזמה הזאת. אני מתכבד לפתוח  ,את המצווה

את ישיבת המועצה. אנחנו נתחיל בסדר היום שיש 

כן, לא כרגע, אנחנו בשאילתות. כאן, שאילתות. 

 כ"ל. סליחה?המנ

אני רוצה לפני התודות שלך לומר עוד מילה בהקשר  ר אסנת ספורטה:"ד

 של שגיא. 

 לשגיא? ראש העיר:

אני רוצה לומר לשגיא המון המון תודה, בשמי באופן  ר אסנת ספורטה:"ד
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אישי, אני בטוחה שבשם הרבה מאוד אנשים 

על פתיחות, תמיד  שיושבים כאן היום. על מקצועיות,

כשהייתה לי שאלה, רציתי לברר משהו, להבין, תמיד 

התקבלתי בדלת פתוחה עם המון המון שקיפות, המון 

פתיחות, המון אורח רוח. ברור לי ואני יודעת 

שהתפקיד שלך הוא אחד התפקידים הכי מורכבים 

ומאתגרים בניהול עיר, ואני חושבת שהשילוב של 

פתיחות זה משהו שאנחנו מקצועיות עם אורח רוח ו

מאבדים  לא רואים הרבה. באופן אישי צר לי שאנחנו

אדם מקצועי כמוך. אני מאחלת לך המון המון 

בהצלחה בהמשך, אני יודעת שזכו אחרים. ואני 

 מאחלת לך בהצלחה, תודה. 

אני רוצה להגיד מספר מילים, שגיא. לי עצוב מאוד.  :צביקה צרפתי

אני עבדתי עם שגיא כעשר שנים, היו ויכוחים, היו 

עליות, היו מורדות, אבל האיש הזה הוא איש מקצוע 

מהמעלה הראשונה שהכרתי, וכפוליטיקאי ידעתי 

לשים את הפוליטיקאי שלי בצד ולהקשיב לדעה 

בסופו  המקצועית, כי אני חושב שהדעה המקצועית

של דבר שמרה את כפר סבא מאוזנת, חזקה כלכלית 

יש חצי  ,ובסוף שנה הוא תמיד היה בא עם חיוך

מיליון עודף. לא מאוזן, חצי מיליון עודף, תמיד הוא 

הקמתי עם שגיא ביחד את תאגיד פלגי  שמר בצד.

שרון, זו הייתה חוויה לא פשוטה ולא קלה, אבל 

מדתי הרבה. השנים האלה אני חושב של 10במשך 

למדתי הרבה מאיש איך להיות איש ישר, איש 

ויודע להקשיב לאיש  שמקבל החלטות נכונות 

המקצועי. שגיא, אני יכול לאחל לך בהצלחה, לי צר 
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שאתה הולך, אני חושב שלכל התושבים פה צריך 

להיות עצוב שאתה הולך, למרות שאומרים שלכל 

אתה אחד יש מחליף, אני לא חושב שלך יש מחליף. 

בשבילי מספר אחד, אתה יכול לעשות עם הידיים 

ככה או ככה, אבל נתניה זכתה. זכתה בענק. ואין לי 

ספק שגם שם אתה תשאיר את החותם שלך, שיהיה 

 לך בהצלחה. 

  עוד מישהו? ראש העיר:

שנים האחרונות,  10-בכן רוצה לומר שאני אני גם  ד יוסי סדבון:"עו

בכל מה שקשור בתמיכות בספורט, תאמינו לי אין לי 

אחד ששולט ברזי הנקודות כמו ששגיא. אי אפשר 

היה אפילו להזיז אותו במילימטר. באמת, שליטה 

מוחלטת, גם בתקציב וגם במה שצריך להיות מחולק, 

אני באמת מודה לך, גם על ההקשבה וגם על הנכונות 

 ת, כשהיה צריך לעשות אותם. וגם על הפתרונו

רפי, ברשותך. שגיא פגשתי אותו אני חושב ביום  :עו"ד אהוד יובל לוי

שהוא בא לאישור המועצה, במקרה הייתי שם, 

ופגשתי אותו יושב בחוץ. ראיתי אותו נכנס לתפקיד, 

תקפתי אותו לא פעם כאיש אופוזיציה, קצת יותר 

י את בנימוס. ולא פעם בירידה לפרטים, כשלמדת

ספר התקציב בעל פה ודיקלמתי אותו וחקרתי אותו 

לעומק על כל העברה תקציבית. ואני מודה שהנימוס 

שלו והמקצועיות שלו היו אחד הדברים שלא רק 

שהם לא היו במחלוקת, אז גם יצא לי בתור יושב 

ראש וועדת ביקורת לקבל דוחות של ביקורת 

 חיצוניות ולהגיד שאני בתור יושב ראש וועדת

ביקורת, לא רק שאני ממליץ לא להתייחס, אלא 
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לחלקים שנגעו לביקורת כנגד שגיא אמרתי במפורש 

שהם לא ענייניים ולא ברמה. וסמכתי את הידיים 

שלי על העבודה שלו והמלצתי גם בחלקים האלה של 

המבקרים החיצוניים המסוימים יותר מפעם אחת 

כל ואפילו לפעמים בעקביות, לא להתייחס אליהם. ו

זה עם כל המורכבות שהייתה פה וכולם מכירים 

 אותה. אז כן, איבדנו נכס, ונתניה זכתה. ותודה. 

 : שאילתות .1

 

 מרחוב מטרופולין חניון ופינוי העלמין בתי בחניון מטרופולין חניון . א

 מתקדמת". סבא "כפר סיעת התע"ש מטעם

 .שאילתותטוב, אנחנו מתחילים בסדר יום. יש לנו  ראש העיר:

יון מטרופולין וחניון בתי חנ. 1מענה לשאילתה מספר 

עלמין, פינוי חניון מטרופולין ברחוב התע"ש. מנכ"ל 

 העירייה בבקשה. 

כמענה לשאילתה נאמר כך, חניון האוטובוסים הזמני  :איתי צחר

של חברת מטרופולין בסמוך לבתי עלמין פרדס חיים 

, 2019יוני  ומנוחה נכונה, החל לפעול במהלך חודש

כפי שנאמר בתשובה להצעה לסדר מישיבת המועצה 

, מטרת הקמת החניון הזמני 2019מחודש אפריל 

הייתה ועודנה לתת שירות תחבורה ציבורית טוב 

יותר ונגיש יותר לתושבי העיר והאזור. באשר 

, מדובר 50להקמת הצומת בכניסה לפארק התעשייה 

משרד בעבודות שהינן באחריות מדינת ישראל, 

התחבורה, וביצוע הפרויקט כפוף לאישור תקציב 

המדינה על מנת לצאת לדרך. ועבודות אלו הן חלק 
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. עבודות 5504מהעבודות הכוללות על מקטע כביש 

אלה נמצאות לפני תחילת ביצוע, כאשר בימים 

הקרובים יסתיימו קבלת האישורים בנוגע לאתרי 

יסת ההתארגנות ותיאומי תכנון אחרונים, לפני כנ

הקבלן לביצוע. על פי המידע שהועבר למשרד 

התחבורה, משך העבודות כשנה וחצי מיום תחילת 

נמצא כעת  50הביצוע. החניון בפארק התעשייה 

בשלבי תכנון של משרד התחבורה מול עיריית כפר 

סבא. העירייה דרשה מהמשרד כי החניון יורחק 

ממגרשי התעסוקה הסמוכים על ידי רצועת גינון, 

וגינון. טרם לרב ות עיטוף כל החניון ברצועת עצים 

הוצגה התוכנית המעודכנת אך אנו נמצאים בישיבות 

עבודה שוטפות מול הצוות התכנוני של משרד 

התחבורה. באשר לנושא רישוי העסקים להפעלת 

גז, רישוי  תחנת התדלוק במקום, של בעצם מיכליות 

ניידת לתדלוק בגז נבדק על ידי מחלקת רישו י תחנה 

עסקים ופרטי התיק כנגד מטרופולין הועברו אל 

התובע העירוני לצורך גיבוש כתב אישום על הפעלת 

תחנת תדלוק ללא רישיון. היות ולטענת חברת 

לתחנת תדלוק מטרופולין לא נדרש רישוי עסק 

ניידת, התובע העירוני העביר את הנושא לבדיקה 

 27/7/2020והתייחסות פרקליטות המדינה. ביום 

קבלה התייחסות ביניים של הפרקליטות לפיה יש הת

להמתין לאישורים טרם נקיטת הליכים להלן לשון 

לאחר בירור הסוגייה מול הגורמים " :התשובה

הרלוונטיים בלשכה המשפטית נמצאתי למידע כי 

מדובר בנושא מורכז ובימים אלה אין עדיין החלטה 
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סופית מי הגורם המרשה ואיזה רישיון נדרש 

ת זו. אנו שמחים שהיועץ המשפטי פנה לבירור לפעילו

הסוגייה בטרם נקיטת הליכים ונחזור אליו עם 

עד כאן לשון התשובה שקיבלנו.  ם".תשובה בהקד

נפעל בהתאם להנחיות פרקליטות המדינה 

לכשתתקבל הנחייתם בנושא. בנוגע לפינוי חניון 

הרכב הכבד שברחוב התע"ש פינת התוכנה, אין כוונה 

וב לפנות את החניון שנדרש למתן מענה בזמן הקר

בנושא נטיעת מיטיבי לתחבורה הציבורית בעיר. 

העצים בחניון הרכב הכבד, הנושא נבדק על ידי סגן 

מנהל אגף חזות העיר ונמצא כי ישנם מספר עצים 

בוגרים אשר ממוקמים בהיקפו של החניון, אך בתוך 

שטח החניון אין עצים שכן עיקר שטח החניון הינו 

למעט שטח קטן ביציאה לרחבת החניה  ,אספלט

המזרחית ובו ינטעו שני עצים לאחר השלמת תשתית 

ההשקיה במקום. מקום נוסף בחניון המדובר בו 

ננו מתאים לנטיעת קיים פס ירק, ירוק, נבדק ואי

עצים, וזאת משום שבצפיפות הקיימת העצים יהוו 

נשתלו על  2019כי בשנת  מפגע לאוטובוסים. יצוין

 2020עצים, ובשנת  940ידי העירייה ברחבי העיר 

 עצים.  1350-צפויים להישתל כ

 אוקי. שאלה נוספת? ראש העיר:

כן, לא ברורה התשובה.. השאלה שלי למה לא מפנים  פנחס כהנא:

את הרכב מחניון התע"ש ולמה העירייה שינתה את 

מרו פנחס, מה דעתה. כי בזמנו כשפנינו בנושא הזה א

אתם רוצים, אנחנו מפנים לטובת התושבים שחסר 

שם ולטובת באי אזור התעשייה, אנחנו מפנים את 
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החניון ההוא. אז מה קרה שעכשיו משאירים גם את 

החניון הזה לטובת מטרופולין במקום לפתוח אותו 

 לציבור ועושים אחר כך חניון חדש בתחומי הפארק?

ת כפר סבא כל כוונה לפנות את לא מוכרת בעיריי איתי צחר:

 חניון התע"ש כפי שנאמר. 

 קיבלת תשובה. ראש העיר:

אלו דברים שנאמרו בתקופת הקמפיין בצורה מאוד  ר אסנת ספורטה:"ד

 מאוד ברורה, אפשר גם לראות את ההקלטות.

 קמפיין זה לא עיריית כפר סבא.  איתי צחר:

זה ראש העיר, אוקי? בין אם זה היה  ,האמירה הייתה ר אסנת ספורטה:"ד

 לפני הבחירות או אחרי.

. איתי צחר: .  אבל אנחנו בשאלה.

 אני לא זוכר את זה, את לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

 .לא משנה בזכות דיבור או לא ר אסנת ספורטה:"ד

 שאילתה הבאה. ראש העיר:

– בזמן הזכוכית מחזור מיכלי איסוף אי ב.  סיעת מטעם יוצר שזה והבעיות 

 מתקדמת". "כפר סבא

שאילתה בנושא אי איסוף מיכלי המיחזור בזמן  איתי צחר:

 והבעיות שזה יוצר. 

אבל הצידוק להקים את החניון החדש היה כדי  ר אסנת ספורטה:"ד

 לשנות את החניון בתע"ש...

 תמשיך מנכ"ל. ראש העיר:

כמענה לשאילתה נאמר שהאמור בשאילתה הינו  איתי צחר:

טעות והעירייה איננה אחראית למרבה הצער על 

מערך פינוי הזכוכית בעיר. קבע המחוקק את תאגיד 

לרבות  אריזותתמיר כתאגיד מורשה לפינוי פסולת 
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איסוף זכוכית והטיל עליו את האחריות להצבה, 

 תחזוקה ופינוי המתקנים. 

 לקרוא את השאילתה? יםאנחנו יכול פנחס כהנא:

 .אנחנו בשאילתה הבאה פנחס ראש העיר:

 לפני המעבר לשאילתה. אמיר סילבר:

 יש שאלה עניינית. הדר לביא:

 ?אנחנו על אוטומט פנחס כהנא:

חבר'ה, בואו, יש כללים לישיבה. הכללים לישיבה  ראש העיר:

אומרים דבר כזה, יש שאילתה, ולאחר שיש שאילתה 

יש שאלת המשך. ובזה זה נגמר. שאל שאלת המשך, 

ואת הכללים, אין שאלות נוספות, לכבד את הדיון 

 .תודה רבה

יועץ משפטי אמיר סילבר:  .לא, לא, אני צריך 

אתה לא בזכות דיבור. תודה. תודה רבה, אין צריך,  ראש העיר:

המנכ"ל בזכות דיבור, כן. המנכ"ל בזכות דיבור. 

אתה לא בזכות דיבור, סליחה, אבל יש כללים. אתה 

לא תשבור את הכללים. אבל יש כללים. טוב, המנכ"ל 

 בזכות דיבור. 

 אוקיי.סליחה, אני אתחיל את זה מהתחלה,  אמיר סילבר:

היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא,  אמיר סילבר, ראש העיר:

 אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה הם הכללים? 

ני מפנה את היועץ המשפטי אני אשמח בבקשה. א אמיר סילבר:

 .שאילתות והודעות אישיות התשיעילפרק 

 לא, אתה לא בזכות דיבור. אבל אתה לא בזכות ראש העיר:

דיבור, אמיר סילבר, אתה לא תקבע כללים, יש 

כללים שהמדינה קבעה, לא רפי סער, אתה לא בזכות 

דיבור. תכבד את הכללים. יש כללים. שאילתה, 
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תשובה לשאילתה ושאלת המשך למי שביקש את 

השאילתה. ככה נהוג. אתה לא תקבע פה דברים 

 אחרים, סליחה. 

. אמיר סילבר:  אני מנסה לפנות ליועץ המשפטי שהוא גם היועץ שלי

היועץ המשפטי, בבקשה, מה הם הכללים של הגשת  ראש העיר:

 שאילתה ותשובות, בבקשה. 

 סליחה, מי עונה, לא מה הכללים.  אמיר סילבר:

אתה תקשיב, תלמד להקשיב. לא רק ככה להתנהג  ראש העיר:

 בצורה כזאת. אלון.

כשמוגשת שאילתה למועצה אז ראש העיר או חבר  ד אלון בן זקן:"עו

מועצה שממונה על העניין או מי שראש העיר הסמיך 

אותו לכך משיב בכתב ובקצרה לשאילתה, ואם 

מדובר בשאילתה למועצה מקריאים את התשובה 

 לפרוטוקול.

 , אני רוצה לדייק.אבקש סליחה, אני ,אני אבקש אמיר סילבר:

 שאילתה הבאה. הבאה.  תודה רבה, שאילתה ראש העיר:

 נה אותי לסעיף.שתפבבקשה אני רוצה  אמיר סילבר:

 תדבר. סליחה, אתה לא ראש העיר:

. אמיר סילבר: .  לא, לא, לא, אני רוצה בבקשה.

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שקיפות? שיתנו בבקשה את אתה רוצה לדבר על  :צביקה צרפתי

 הרמקול.

 בבקש הכוונה למקום, למיקום המדויק, אני רוצה אמיר סילבר:

 זה כוחניות., זה לא שקיפות :צביקה צרפתי

אתה מדבר על כוחניות? תסתכל איך אתה הורס את   ראש העיר:

בר? אני אשלח את האנשים כל הכללים. אתה מד

 שיראו איך התנהגת בקדנציה הקודמת. אתה מדבר?
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 את הרמקול. פתחתי :צביקה צרפתי

..  אלון אמיר סילבר:  למה אתה מפחד שנקבל תשובה?אני מבקש.

קיבלת תשובה. תכבד את היועץ המשפטי. מבחוץ עוד  ראש העיר:

 מילה אחת ואני מוציא גם אותך החוצה.

. א.  סילבר:אמיר  .. אני מבקש שיפנו אותי  .באני רוצה בבקשה 

לסעיף הנכון, כי בפרק תשיעי, שאילתות והודעות 

ראש העירייה או " .שאלה ., אוקי36אישיות סעיף 

חבר מועצה הממונה על העניין שלגביו נשאלה 

ישיב בכתב השאילתה ושראש העירייה הסמיכו לכך. 

אותה ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה ב

בא כוחו, אין כאן  אין כאן מנכ"ל, אין כאן "ישיבה.

 . אף אחד אחר

קיבלת תשובה מהיועץ המשפטי. אז גם היועץ  ראש העיר:

 המשפטי טועה, גם היועץ המשפטי, נכון?

אנחנו כחברי מועצה אישרנו אמיר, יש לך טעות.  ממה שיינפיין:

 למנכ"ל העירייה לנהל את ישיבות העירייה. 

הוא מרכז  ממה, אתה טועה. לא נכון, ממה, סליחה. סילבר:אמיר 

 בעל תפקיד מוגדר.ישיבות המועצה 

את  אלון, היועץ המשפטי, תן תשובה בבקשה. :ראש העיר

הפוליטיקה הזאת כבר שכחנו, צביקה צרפתי, אחרי 

שאתה לא היית פה בישיבות מועצה בקדנציה, אני 

היית צה אציג גם לתושבי כפר סבא כמה ישיבות מוע

בקדנציה אחרונה, שיראו איך אתה מכבד את 

המועצה הזאת. שיהיה לך בהצלחה. לא סגור שום 

 דבר, זה היה מתאים לקדנציה הקודמת.

 בוא, רפי סער.אני מכבד.  צביקה צרפתי:

לא סגור שום דבר. שיהיה לך בהצלחה. הזכרת לנו  ראש העיר:
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 ההתנהגות הזאת.נשכחות, אנחנו חשבנו ששכחנו את 

 .חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה יצאה מהישיבה **

 .חבר המועצה צביקה צרפתי יצא מהישיבה** 

בפרק התשיעי לא עומד לבדו. תקנון  36אמיר, סעיף  ד אלון בן זקן:"עו

המועצה גם קובע מי מנהל את הישיבה ומה ישיבות 

לתת זכות הן הסמכויות שלו, וראש העיר רשאי 

 .דיבור לכל נושא שבעניין הישיבה

 פעם שנייה, פעם שלישית אני מוציא אותך החוצה. ראש העיר:

לרבות למנכ"ל הישיבה, למנכ"ל עיריית כפר סבא  ד אלון בן זקן:"עו

 לענות על תשובות לשאילתות.

אני אשמח שתפנה אותי לסעיף ששם כתוב שהוא יכול  ילבר:אמיר ס

 להסמיך כל אחד כולל את מנכ"ל העירייה.

 . 33עד  31 ד אלון בן זקן:"עו

 תודה רבה, מנכ"ל, סעיף הבא.  ראש העיר:

למה אנחנו לא יכולים לקרוא לבד את השאילתה?   פנחס כהנא:

 מה הבעיה?

ירייה איננה האמור בשאילתה הינו טעות והע איתי צחר:

אחראית למרבה הצער על מערך פינוי הזכוכית בעיר. 

קבע המחוקק את תאגיד תמיר כתאגיד מורשה לפינוי 

פסולת אריזות, לרבות איסוף זכוכית, והטיל עליו 

י המתקנים. בין את האחריות להצבה, תחזוקה ופינו

השאר התאגיד קובע את כמות המתקנים להצבה 

ביישוב, את תדירות הפינוי. לצערנו הרב תאגיד 

תמיר הינו תאגיד מורשה יחיד בישראל וקיימות 

בעיות לא מעטות עימו בנושאים שונים לרבות נושא 

חזור זכוכית. על פי תוכנית התפעול של יהטיפול במ

תאגיד תמיר נקבע כי פינוי מתקני מחזור הזכוכית 
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ות בכפר סבא יבוצע אחת לחודש כאשר במקומ

בודדים בהם מתקנים התמלאו מהר יותר מקצב 

הפתרון הפינוי פנינו לתאגיד תמיר לפתרון הבעיה. 

שניתן על ידם ומיושם בשטח כלל הוספת מתקן שני 

בנקודות אלו למניעת גלישת מיכלי הזכוכית 

מהמתקן ויצירת מפגע. אחד המקומות האלו הוא 

המקום שמצוין בשאילתה בחניית הפארק העירוני 

כאמור, אכן יש בעיות חוב אזר פינת רחוב הגליל. בר

עם תאגיד תמיר ולא רק בתחום מחזור מיכלי 

הזכוכית אלא בעוד תחומים עליהם התאגיד אחראי 

על פי חוק, אך לצערנו הבעיות אינן רק של עיריית 

כפר סבא אלא כלל ארציות. אנו פועלים באופן קבוע 

ישה מול השלטון המקומי ומול תאגיד תמיר בדר

 לשיפור השירות וכך נמשיך לעשות.

 שאלת המשך, פנחס כהנא. ראש העיר:

כן, אני רוצה לשאול. איך העירייה מסדירה שלא  פנחס כהנא:

יהיה מצב שזכוכיות נשארות בשטח בייחוד במקומות 

 לי, ואנשים מביאים.כאלה שיש שם חניונים וכו

מחזר, מביא את הציבור הוא ציבור ממושמע ומ

הזכוכיות וזה נשאר שם לפעמים יותר משבוע. וחובת 

העירייה לפתור את הנושא. זה שיש בעיות עם 

התאגיד זה נחמד, אי אפשר להשאיר בקבוקים 

מסתובבים בחניון שבוע וגם אם פה שם מנקים, 

העירייה צריך להיות לה לזה פתרון. אי אפשר תוך 

השאיר את הדבר יום, יומיים, אבל אי אפשר שבוע ל

 הזה בצורה כזאת. איך פותרים את זה.

כפי שנאמר, בדרישה מתאגיד תמיר ומדינת ישראל,  יתי צחר:א
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מי שאחראי על זה במדינת ישראל, לשפר את השירות 

של תאגיד תמיר שהוא מונופול שהמדינה הסמיכה 

 וקבעה. שאילתה הבאה בנושא קביעת ערך חליפי

 בכספים והשימוש מועתקים או לעצים הנכרתים

.  אלו

זה אחריות שלנו כלפיי תושבים, אי אפשר לזרוק את  פנחס כהנא:

 זה על התאגיד. מה, זה בעיה לעירייה למצוא פתרון?

פנחס, אנחנו חיים במדינת ישראל והיא הוציאה  ראש העיר:

מכרז ונתנה לתאגיד פה מונופול כללי, ומה לעשות, 

ת ישראל, זה המונופול שלו. כן, שאילתה זאת מדינ

 הבאה. 

שזה בכל זאת, אנחנו גם  אני אציין שחשוב לשים לב ד קרן גרשון חגואל:"עו

בתקופת הקיץ ויש לנו ילדים שמסתובבים ואנחנו 

כל הדבר הזה. לקחת יודעים את המשמעויות של 

זכוכיות על אחריות זה משהו שהוא המחויבות שלנו. 

 הרצפה זה מסוכן. 

זכוכיות על הרצפה, כל מי שיפתח קריאת מוקד  איתי צחר:

וניקח. זו לא הייתה השאלה להבנתי.  אנחנו נבוא 

 השאלה הייתה על תדירות הפינוי. 

ש את בוא, דני הרוש, תן תשובה. תשמעי מדני הרו ראש העיר:

מה שיש לו להגיד. חבל שככה מציירים עוד פעם מצג 

 שווא. 

פנחס, אני דיברתי איתך  שנייה, קרן, אני אענה לך. :הרוש דני

לא פעם ולא פעמיים והעלית את הסוגייה הזו גם 

בפניי. ראובן אביסף דיבר איתך לא פעם ולא 

פעמיים, יש קריאת מוקד אנחנו ניגשים, מפנים את 

יב, לא מה שבתוך המיכל, כי אנחנו כל מה שיש מסב



  05.08.2020 34   מן המנייןמועצה 

לא מוסמכים. אני אישית ביקרתי במקום שאתה 

ציינת כרגע. והמקום הוא לא כזה מוזנח. פה ושם יש 

, כן יש לנו 106-בעיה, אתה מוזמן להתקשר ל

אחריות, קרן, אף אחד לא מטיל ספק שאנחנו צריכים 

לנקות, וכך אנחנו עושים. אני מוכן לצאת איתך 

, לעשות סיבוב ולראות אם יש זכוכיות לאחר הזה

באזור של המתקנים האלה. עוד הערב, את מוזמנת, 

 אני מסיע.

 מנכ"ל, שאילתה הבאה.תודה רבה. כן,  ראש העיר:

 

 אלו בכספים והשימוש מועתקים או הנכרתים לעצים חליפי ערך קביעת ג.

 מתקדמת". סבא "כפר מטעם סיעת

קביעת ערך חליפי לעצים הנכרתים שאילתה בנושא  איתי צחר:

המועתקים והשימוש בכספים אלו. ראשית כל 

ברצוננו לעדכן כי חלו שינויים בגורם הלאומי 

האחראי על נושא היתרי הכריתה. קביעת ערך חליפי, 

וגובה ערבויות החל מיום  . כל 1/7/2020פיצוי נופי 

הסמכויות בנושא העצים בתחום המרחב העירוני 

בעבר תחת קרן קיימת לישראל הועברו והכפרי שהיו 

למשרד החקלאות. לאור השינוי התקיימה פגישה 

 בין הצוות המקצועי בעירייה. 29/7/2020ביום 

למה לא מקריאים את השאילתה? אני לא מבין, למה  פנחס כהנא:

 מקריאים רק את התשובה?

 אתה מקבל את התשובה. ראש העיר:

 .הראשי לבין פקיד היערות איתי צחר:

 הציבור צופה, הוא לא יודע מה השאלה. הדר לביא:
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מטעם משרד החקלאות דוקטור ארז ברקאי ופקיד  איתי צחר:

 .פיליפס היערות של מחוז שרון עידן

אנחנו  אנחנו רוצים לשמוע את השאילתה.רגע,  פנחס כהנא:

 רוצים להקריא אותה בשקט.

 שאילתה.פנחס, תגיד לי, אבל אתה כתבת  ראש העיר:

 בקריאה מזלזלת.גם התשובה היא  זה קריאה, פנחס כהנא:

אז תקריא את השאילתה. פנחס כהנא, תקריא את  ראש העיר:

 השאילתה, בבקשה.

 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף פנחס כהנא:

36. 

תן לו שיקריא את השאילתה. הוא רוצה לשבור את  ראש העיר:

שיקריא את השאילתה, הרי יש לנו הכללים, תן לו 

 זמן, אנחנו יכולים להיות פה כמה שצריך.

. הדר לביא:  אפשר גם שמישהו אחר יקריא, פשוט הקהל לא מבין

 את לא בזכות דיבור, גברת לביא. ראש העיר:

 אף אחד לא בזכות דיבור, רק אתה. הדר לביא:

 שנייה.את לא בזכות דיבור גברת לביא, פעם  ראש העיר:

 אתה יכול לקרוא לי הדר, זה בסדר. הדר לביא:

הציבור בכפר סבא  את לא בזכות דיבור, מה לעשות. ראש העיר:

 רואה איך אתם מתנהגים ומתבייש בכם.

הוא רואה גם אותך, גם כשאתה לא חושב שהוא  הדר לביא:

 רואה. 

אנחנו עבדנו קשה בשביל הישיבה הזאת. לא שלחנו  ראש העיר:

הצוות המקצועי עבד פה תות ותשובות. רק שאיל

 קשה.

אנחנו גם עבדנו וגם בהתנדבות, אז בבקשה תכבד את  הדר לביא:

 העבודה.
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.  ראש העיר: .  הבנו אותך כבר. ,ההתנדבות שלך.

סמך חוות הדעת של היועץ המשפטי שמעיר לי גם על  איתי צחר:

תוך כדי, אף אחת מהשאילתות שהוקראו עד עכשיו 

החוק לא עומדות בדרישות החוק ואתם עובדים על 

 לפי חוות דעת היועץ המשפטי.

 למה לא אמרת לנו קודם? הדר לביא:

 אמרתי את זה בעבר, כולל בכתב.  איתי צחר:

ל הדר לביא:  שרד הפנים.מאנחנו אמרנו את זה 

 ?לומר זאת אתה זה שצריך מדוע אמיר סילבר:

אבל המנכ"ל בזכות דיבור. אני לא מבין. המנכ"ל  ראש העיר:

בזכות דיבור, מה הבעיה? המנכ"ל מדבר, תכבדו 

 זה לא שוק. אותו. 

נכתב, וגם החזרנו לכם זה לא רק נאמר, זה גם  איתי צחר:

שאילתות, וככה גם ההנחיה עכשיו להמשך. זה אחד. 

שתיים, אין חובה חוקית, השאילתה צריכה להיות 

שאלה קצרה ממוקדת על פעילות העירייה, אתם 

שאלות על נושאים שונים, אנחנו  5שאלות,  4שואלים 

, או טורחים מכבדים, רוצים לתת תשובות לציבור

דע וכל הנתונים, רוצים להקריא ואוספים את כל המי

ק קבע ואנחנו את התשובה. זה החוק, ככה המחוק

משתדלים לעבוד לפי החוק ואפילו לבוא לפנים 

 .משורת הדין

 כן, המנכ"ל, תמשיך על פי החוק. בבקשה. ראש העיר:

, בין 29/7/2020כפי שאמרתי, התקיימה פגישה ביום  איתי צחר:

הצוות המקצועי בעירייה לבין פקיד יערות ראשי 

מטעם משרד החקלאות, דוקטור ארז ברקאי, ופקיד 

ס. במסגרת פגישה פהיערות של מחוז שרון עידן פילי
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זו הוסדרו תהליכי עבודה בין העירייה לפקיד היערות 

מסגרת תהליכי לרבות בנושא התהליכים הנדרשים ב

נופי. בשנים   2019בקשת היתר בנייה ערבות ופיצוי 

נכון להיום אין סכום פיצוי נופי שהופקד  2020-ו

במהלך התקופה האמורה. בתקופה זו הופקדו 

שח. תקבולים אלה נרשמו  70,000-ערבויות בסך כ

לתב"ר פיתוח שצ"פים של אגף חזות העיר בסעיף 

ף תקציבי להוצאה תקציבי נפרד ומולו נפתח גם סעי

באותו סכום ממנו מוציאים את הזמנות העבודה 

לנטיעת עצים על ידי קבלני הגינון של העירייה. עד 

ינטעו  2020עצים ובשנת  940 2019כה ניטעו בשנת 

 עצים כפיצוי נופי. 152עצים מתוכם  1350-כ

 שאלת המשך, פנחס כהנא. ראש העיר:

ומרת כתוב שהופקדו זה לא סביר בעיניי, זאת א פנחס כהנא:

שקל. אני רוצה לשאול מאחר  70,000ערבויות של 

היערות,  ואנחנו יודעים את ההחלטות של פקיד

ואמנם היה את השינוי, אבל אנחנו רואים את 

ויזמים נותנים ערבויות היום  .הסכומים שקבלנים 

הצוות המקצועי ואני חושב שחייבים עשינו בירור עם 

כאן לעשות עבודה גם על הסכומים שמגיעים לעירייה 

לפני כן. מהתקופות הקודמות, זה לא דבר סביר. לא 

. 2019שקל ערבויות בשנת  70,000יכול להיות שיש 

רק השנה אנחנו העברנו כבר בוועדות התכנון 

 סכומים של מאות אלפי שקלים שהם ערבויות כאלה. 

 , אני אעבור.לא שמעתי שאלת המשך יתי צחר:א

 אני מחכה לשאלה, מה השאלה פנחס? ראש העיר:

זה לא סביר, אני מקבל תשובה של  :השאלה היא פנחס כהנא:
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שקל ערבויות, אני טוען ואני שואל איפה כל  70,000

הסכומים ואיפה כל הכספים שלדעתי קבלנים, יזמים 

יזה תב"ר זה לא'נתנו ערבויות בשנים הקודמות, 

זה לא יכול  ?ואיפה הכספים האלה ,שאלתי 'נכנס

 .70,000נכנסו רק  להיות שבשנה שלמה

 גזבר העירייה, תשובה. ראש העיר:

הן נשמרות וברגע  ,הערבויות לא נכנסות לתב"ר שגיא רוכל:ח "רו

אישור שהקבלן מסיים את העבודות ומקבל 

ממהנדסת העיר שהוא השלים את הנטיעה או את מה 

שהוא היה צריך לעשות הן מוחזרות לו. אנחנו לא 

רושמים את הערבויות לתב"ר. רק כאשר לא ניתנת 

ערבות אלא יש חלף לערבות והוא משלם עבור 

נופי, אז  השיקום שהעירייה תעשה, עבור הפיצוי 

ומשם משלמת  העירייה מפקידה את זה לתב"ר

ומבצעת בעצמה את השיקום הנופי. ולכן מרבית 

אותן ערבויות שאתה מדבר עליהן לא נמצאות כמקור 

כספי לביצוע על ידי קבלני העירייה, אלא התחייבות 

נופי.   של הקבלנים לבצע בעצמם שיקום 

 בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו מכירים את המקרים פנחס כהנא:

 15, 10ואת התוכניות, יש מקומות שעשו יזמות עם 

אבל יכול להיות באוסישקין תלוי בגודל וכולי,  ,עצים

זה אולי כפול מזה.  אושילנדשקל וב 135,000זה 

לא הכול תמיד הוא יכול  .ואתה מקבל את הכסף

לעשות את זה בתחום הנטיעה, והוא חייב לתת 

זה עשיתם תב"ר מיוחד לזה.  בשביל .לעירייה כסף

.. מה שאתה אומר עכשיו . 

תן לי דוגמאות ספציפיות שאתה חושב שבהן לא  שגיא רוכל:ח "רו
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נעשתה מלוא העבודה וזה, ואני אבדוק אותן. אני לא 

 יודע אחרת.

 מאה אחוז. פנחס כהנא:

 טוב, תודה, שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 הקורונה בגלל התקיימו שלא חינוך שירותי על להורים כספים החזרת ד.

 מתקדמת". סבא "כפר מטעם סיעת

שאילתה הבאה בנושא החזרת כספים להורים על  איתי צחר:

שירותי חינוך שלא התקיימו בגלל הקורונה. כמענה 

נאמר, ומיד נקרין את הפירוט על המסך, ראשית 

נציין כי העירייה משיבה ותשיב להורים את כלל 

ותם יש להחזיר בשל ביטול שירותים, התשלומים א

המדיניות המוגדרת היא להקל ככל הניתן על ההורים 

בה רבים מהתושבים מצויים במצב בעת קשה זו. 

כלכלי קשה על רקע משבר הקורונה. אנו מחויבים 

לכך תוך שמירה והקפדה על הוראות החוק והמנהל 

התקין. מתקיים שיח רציף מול הנהגת ההורים 

כאשר בנוגע למרבית הנושאים קיימת בנושא זה, 

הסכמה מלאה ובנוגע לנושא אחד ישנה מחלוקת בין 

עמדת העירייה לעמדת הנהגת ההורים. ובסיכום 

עימם, עם הנהגת ההורים, התקיים הליך בדיקה אצל 

יושב ראש הנהגת ההורים הארצית והעירייה תפעל 

בהתאם להחלטה שתתקבל בהליך זה. לגבי פירוט 

פירוט שגם קיבלתם על כל ש כאן ההחזרים, י

התשלומים לפי המפעלים הוחזרו. ומרבית החיובים 

עבור שירותים שלא ניתנו כבר הוחזרו במהלך 

ויולי והיתרה בעיקר תשלומי הורים  חודשים יוני 
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תועבר במהלך חודש אוגוסט. יצויין כי מדובר 

בפעולה ידנית לזיכוי אלפי תשלומים אשר עורכת זמן 

 ה במהירות האפשרית.ונפעל לעשות

 ת ההורים?גתודה. על מה הוויכוח עם הנה הדר לביא:

 שגיא, אתה רוצה לפרט? איתי צחר:

גזבר העירייה, הנושא הובא לפתחי על מנת שאני  שגיא רוכל:ח "רו

הנושא הוא רק  .אבדוק את בקשת ההורים להחזר

גני הילדים,  אני בדקתי את הנושא לעומק, נושא של 

ביצעתי תחשיב מדויק, מדוקדק בהתאם לימי 

הפעילות שהתבצעו לעומת התשלום שבוצע בעדם. 

והגעתי למסקנה שבנושא תל"ן מגיע להורים החזר 

שקלים  142כמדומני מסוים ואותו הוריתי לבצע. 

לכל הורה, ובנושא התשלום בעד הצהרונים בגנים לא 

ל. היות והם קיבלו שירות מגיע להורים החזר כל

אחוז  83מתוך סך החבילה השנתית בהיקף של 

 80אחוז לעומת  82או אחוז,  80תשלום של  לעומת

על פי תחשיב מדויק שלא  אחוז ששולם בעדם, קבעתי

מגיע כלל החזר. טוענים ההורים שאני הייתי צריך 

לחשב את זה בדרך אחרת, שהייתי צריך לבצע את 

ולא על פי התוכנית השנתית.  התחשיב לפי חודשים

ב, האם יש והמחלוקת היא נסובה על דרך החישו

. מאחר והתוכנית היא לא לחשב את החישוב.

רגולרית, יש חודשים שבהם יש יותר ימים של 

הפעילות ויש חודשים שיש פחות ימים. אני סברתי 

לקחת את סך התוכנית צריך בשנה מורכבת כזאת, ש

ימים בתוכנית,  182כמה ימים מתוך אותם  השנתית,

בדוק, וכך עשיתי, כמה ניתנו בפועל ובהתאם לזה ל
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וקבעתי על פי תחשיב מדויק שאין מקום להשיב, 

ונציגות ההורים תעירך בדיקה  לבקשת ראש העיר 

. נוספת לראות האם ניתן לערוך תחשיב אלטרנטיבי

אני עדיין סבור שעמדתי המקצועית היא שאין מקום 

במקרה הזה, וההורים קיבלו מלוא התמורה בעד 

 השירות ואפילו קצת מעבר לכך.

 תודה רבה על ההסבר. הדר לביא:

 תודה רבה, שאילתה הבאה. ראש העיר:

 

 בזמן העיר למועצת הוגשה שלא הקצאה על מועצה בישיבת מענה אי ה.

 מתקדמת". סבא "כפר מטעם סיעת

שאילתה הבאה בנושא אי מענה בישיבת מועצה על  איתי צחר:

הקצאה. ראשית נציין כי הקצאה לעמותת מרכז גני 

הילדים שעל יד מעיין החינוך התורני הייתה בתוקף 

וזאת בניגוד לדברים שנכתבו  30/7/2020עד ליום 

בשאילתה. גן הילדים המדובר בשאילתה מצוי בתוך 

פר עץ קומת הקרקע במבנה אגף הבנות של בית הס

החיים, ללא כל הפרדה בחצר או במבנה בית הספר. 

הקצאת מבנה זה והחצרות אושרה בישיבת מועצת 

. בעבר הוגשה בקשה לכיתות 2020העיר בחודש יולי 

הגן בנפרד מכיתות בית הספר בהתאם לדרישות 

משרד החינוך, ובבקשה שהוגשה השנה לוועדת 

ההקצאות הוגשה כמקשה אחת, וזאת עקב סגירת 

יתות הגן ושימוש בכיתות שבקומת הקרקע לטובת כ

פעילות בית הספר. עדכון על כך הועבר רק לאחרונה 

לעיריית כפר סבא בעקבות פניותינו, ונפעל על פי 
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חוות דעת משפטית בנושא זה על מנת לבחון האם 

נדרש עדכון ההקצאה או שמה ההקצאה שאושרה 

מכילה ממילא גם את הכיתות האלו. כל המידע 

דות סטטוס הקצאות מופיע בזירת השקיפות או

 בקישור שצורף למענה.  6/7ועדכני ליום 

 שאלת המשך? ראש העיר:

כן, איך אנחנו מוודאים שמקרים  תודה על המענה. אמיר סילבר:

כאלה של הקצאות שפג תוקפן ובעצם עמותות עשו 

בהן שינוי והעירייה לא יודעת על כך, למרות שהיא 

הקצתה מחדש את המבנה כולל כיתות הגן לא חוזר 

 על עצמו גם בפעמים הבאות?

ב, בשונה ממה שנכתב וגם ממה שנאמר עכשיו, שו איתי צחר:

 30-עד סוף חודש יולי, עד ה ההקצאה הייתה בתוקף

יולי ליולי ולא כמו שכתבת עד יוני.  ובמהלך חודש 

ההקצאה חודשה. יש שם שני חדרים שהיו בפעילות, 

זה עמותת גג אחת, שהם עשו שם פיצול רישומי, 

אנחנו בוחנים עכשיו האם נדרש איזשהו הליך עדכוני 

אחר ולגבי השאלה איך עוקבים אחרי זה, אז עוקבים 

זה בהרבה עבודה קשה מול עמותות שמתנהלות  אחרי

מולנו והן מחויבות להגיש בקשות להקצאה. מועצת 

העיר כמובן רשאית להחליט כל החלטה שתרצה לגבי 

 איך לנהוג בעמותות שלא חידשו הקצאה.

 תודה רבה, שאילתה הבאה.  ראש העיר:

אני רק רוצה לציין שכשאישרנו את ההקצאה לא  אמיר סילבר:

את המידע הזה והתייחסנו למבנים האלה ידענו 

נו את איך הקצ תסתכלו על ההקצאה כמבנים שונים,

 .זה
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 זה בדיוק מה שנאמר. איתי צחר:

 זה בדיוק מה שנאמר. כן, שאילתה הבאה. ראש העיר:

 הוצג כאן קצת אחרת כאילו אני הטעיתי. אז לא.  אמיר סילבר:

. ראש העיר:  כן, איתן צנעני

הרחוק כל השטח רק הבהרה קטנה, היסטורית, בעבר  צנעני:ד איתן "עו

שם הוקצה רק לבית הספר. במקביל היו כמדומני שני 

או גנים בשכונה. עיריית כפר סבא בקדנציה הקודמת 

הקודמת קודמת סגרה את הגנים והציעה לבית הספר 

לקלוט בתוך שטח בית הספר את הגנים הללו. עכשיו 

את הגנים ומחזיר את  בית הספר החליט שהוא סוגר

המצב לקדמותו, קרי כל השטח ישמש רק את בית 

הספר. כלומר יש פה בעצם סוג של החזרת מצב 

 לקדמותו. 

אתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, סליחה, אני לא  אמיר סילבר:

 .תת הקצאה מכיר את כל המידע. אבל גם

 לא יכול להיות, בטוח. ד איתן צנעני:"עו

אבל גם תת  .אתה תמיד צודק , חלילה,לא, אני לא סילבר:אמיר 

הקצאה היא משהו שאמור לעבור בצורה מסודרת 

ואין יכולת כזו לעמותה להקצות ולהעביר את 

המבנים למישהו אחר. זה חייב להגיע דרך וועדת 

 הקצאות של העירייה, אוקי?

 אוקי. שאילתה הבאה בבקשה. ראש העיר:

 

.  מתקדמת". סבא "כפר סיעת מטעם הילדים בגני בחול טיפול ו

שאילתה הבאה בנושא טיפול בחול בגני הילדים.  איתי צחר:

שוב, בניגוד לנטען בשאילתה, תוכנית סינון החול 
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שהוצגה בישיבת המועצה הועלתה לזירת השקיפות, 

בסיום כמה ימים לאחר ישיבת המועצה והיא 

שיבה כך יזום, כפי שהובטח ביהתוכנית לסינון חול 

קרה מיידית, והתוכנית הועלתה לזירת השקיפות, על 

כן לא ברור מדוע נטען אחרת. מצב קישור מצורף.. 

מצורף קישור לתוכנית. באשר לזמני הטיפול בפניות 

למוקד העירוני, באתר העירייה מופיע דף אמנת 

השירות, ובין השאר גם זמן התקן לטיפול בקריאות 

אם נדרש ריסוס על ידי בנושא של.. נדרשת בדיקה ה

תברואן. ראש העיר מגיב בהמשך לשאלה על תגובה 

לחברי מועצה, ראש העיר מגיב לפניות חברי מועצה, 

פניות חשובות ושאינן חשובות, בהתאם לתיעדוף 

 בודה הרבה מונחת לפתחו וסינון בין עיקר לטפל.הע

 שאלת המשך. ראש העיר:

כן, א' בישיבה שאלתי את זה באופן ספציפי, האם  אמיר סילבר:

התוכנית תעלה ונאמר, ואתה יכול לראות בציטוט, 

 ב'.שזה יעלה לאזור של החינוך. 

 כך קרה. איתי צחר:

 ,לא קרה. עובדתית כרגע זה לא נמצא שם. התוכנית אמיר סילבר:

 .נמצא.זמן מענה תקן לא 

בבקשה אם קרה או לא בוא נראה זה נמצא באתר,  איתי צחר:

 קרה. 

מנכ"ל העירייה אומר כך קרה, חבר המועצה סילבר  ראש העיר:

אומר לא קרה. בוא נראה האם קרה, בבקשה. גם 

שהציבור יראה. מנכ"ל העירייה אומר כך קרה, אתה 

 אומר לא קרה, בוא נראה. 

כפי ששאלתי בישיבה הקודמת, אני אשאל גם  רפי, אמיר סילבר:
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ספר לציבור מתי היומנים שלך ומתי זה כאן, תוכלו ל

 ?עלה לאתר העירייה? מתי

ה אם יש פה עוד פעם איזה סוג של גם הציבור ירא ראש העיר:

 כן קרה או לא קרה. .אמירה

אתה מפחד  ?למה אתה מפחד שהציבור ישמע אמיר סילבר:

העלית שהציבור ישמע שהעלית את זה אתמול? ש

 השאילתה הוגשה?כש

 זה קרה אתמול? איתי צחר:

יודע. אני נכנסתי אתמול. אני נכנסתי אתמול  אמיר סילבר: אני לא 

סליחה, אבל השאלה  ת זה וזה עודכן.שוב לראות א

 ' אני אקרא לזה.אי דיוק'שלי, אחרי החוסר או 

כמה ימים, כמו דיוק. אמיר, זה עלה  זה לא אי איתי צחר:

 שנאמר, אחרי ישיבת המועצה. 

 סליחה, אני מדבר עם ראש העיר. אמיר סילבר:

אמיר, תקשיב, אני חייב לשמור על עובדי העירייה,  ראש העיר:

 .על מנכ"ל העירייה

 הדיון הוא מולך, לא מול איתי.  אמיר סילבר:

 אתה שומר?תשמור מפני מה? מפני מה  הדר לביא:

 אתה אומר דברים על מנכ"ל העירייה. ראש העיר:

 הוא בינתיים עומד כחומה בצורה לפניך. אמיר סילבר:

אתה אומר דברים עלינו כל הזמן. אתה לא שומר על  הדר לביא:

 הציבור.

 כך היה ואתה אומר לא היה, והמנכ"ל מציג שכך יש. ראש העיר:

 גדול.מנכ"ל העירייה הוא ילד  הדר לביא:

אז אני אשמח אדוני ראש העיר השאלה היא עליך.  אמיר סילבר:

 שתספר..

. זאת אומרת אנחנו מדברים על אז גם זה עובדה לא. ראש העיר:
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 עובדות.

אדוני ראש העיר, תוכל להגיד לי מתי בבקשה, זמן  אמיר סילבר:

מענה התקן נכנס ללשונית החינוך? אתה יכול 

 בבקשה?

.  ראש העיר: רואים את זה, זה לא היה או כן היה, אני לא מבין

אתם באמת לא רואים? מנכ"ל עיריית  ,עד כדי כך

כפר סבא, גברת, את מוזמנת לצאת החוצה, את לא 

 יכולה לשבת פה ולהפריע לישיבת המועצה. שמעת?

 הגברת היא ציבור ומותר לה להיות פה.  הדר לביא:

. מהקהל: . . 

אז שלא תפריע לישיבות המועצה. ך. עם כל הכבוד ל ראש העיר:

 את הסגנון הזה תשאירו בקדנציה הקודמת.

 ב.רפי, אני אשאל זאת בנחת שו אמיר סילבר:

את הסגנון הזה, קראדי, תשאירי בקדנציה הקודמת.  ראש העיר:

 בקדנציה הקודמת. טוב, שמענו, שאילתה הבאה.

 השאלת המשך.סליחה, לא, לא, אני לא שאלתי את  אמיר סילבר:

לא, אז תשאל שאלה. אבל תכבד את בעלי המקצוע.  ראש העיר:

 תודה. שאלה הבאה. אתה בשאלה, תשאל שאלה.

ולא  אני מצפה ממך גם לכבד אותיאין שום בעיה.  אמיר סילבר:

לעשות פה שטיקים וטריקים ולעלות אחרי השאילתה 

 ולהציג אותי כמו טמבל מול הציבור. 

אבל אתה אמרת כך לא היה והמנכ"ל אמר כך היה  ראש העיר:

 תשאל. אף אחד לא מפריע לך.ומוצג לפניך. 

שאלת ההמשך, למרות שאתה כל הזמן מפריע לי כדי  אמיר סילבר:

שאלתי בשאילתה מה  שהציבור לא ישמע את זה. אני

הוא זמן המענה של ראש העיר ופה קיבלתי תשובה 

שלמעשה אתה לא חייב לענות. אז אני אשמח לדעת 
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מה הוא זמן המענה של ראש העיר לחברי המועצה 

 ולציבור. 

 תודה רבה. שאילתה הבאה. ראש העיר:

 לא היה ברור? אבל אני שאלתי שאלה. אמיר סילבר:

וא בדרך כלל כמעט מיידי, ברוב שמה? המענה ה ראש העיר:

המקרים. במקרים שזה דברים אחרים זה עובר 

לצוות המקצועי. עובדים. שאילתה הבאה, תודה 

 רבה. שאילתה הבאה בבקשה. 

 . מה זה מיידי? מה הוא זמן התקן?שאלת המשך אמיר סילבר:

. ראש העיר אמר נראה לי שאלה ליועץ המשפטי הדר לביא:

 מיידי.

 יש שאלת המשך, אני מצפה לתשובה. סילבר:אמיר 

 קיבלת תשובה. ראש העיר:

 שאלתי מה הוא זמן התקן.  אמיר סילבר:

 אין זמן תקן. ראש העיר עונה. ראש העיר:

סליחה ראש העיר, יש זמן תקן. ראש העיר חייב, אם  ד יוסי סדבון:"עו

 יום. 45צריך להשיב תוך  פונים אליו, לפי חוק

 יוסי, אתה לא מקבל תשובות? ראש העיר:

 אני? ממש לא, באיחור. ד יוסי סדבון:"עו

 מה זה איחור? אתה לא מקבל תשובות, יוסי? ראש העיר:

 באיחור של שנה. ד יוסי סדבון:"עו

 ע, יוסי בזכות דיבור? לו מותר לדבר?רג הדר לביא:

 לא, לא, אף אחד לא בזכות דיבור. שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 אתה עושה איפה ואיפה. אמיר סילבר:

המחוז, עם הממונה על יש תלונה הנבחנת אצל  ד יוסי סדבון:"עו

 דוגמאות ספציפיות שלא ענית בכלל, עד היום. 

תודה רבה יוסי. אתה היחיד שזוכה לפגישה פעם  ראש העיר:
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 בחודש של עדכונים.

 אבל אני גם חבר מועצה. אמיר סילבר:

אם אני פונה בכתב אני רוצה לקבל  ?מה הקשר ד יוסי סדבון:"עו

 תשובה בכתב.

וגם  תשובות, על הכול קיבלת תשובות.אתה מקבל  ראש העיר:

 בעל פה.

 ממש לא. ד יוסי סדבון:"עו

 

 סבא "כפר סיעות מטעם העיר מועצת החלטות ביצוע אחר מעקב ז.

 אחת". ו"כפר סבא בראש"

אחר ביצוע החלטות טוב. שאילתה בעניין מעקב  איתי צחר:

 מועצת העיר.

 אבל עדיין לא קיבלתי תשובה. אמיר סילבר:

אינם עומדים ראשית יצוין כי מגישי שאילתה זאת  צחר:איתי 

לפי לשון שאילתה להיות בהוראות החוק, וכי על 

החוק, על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העירייה 

ותנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד. היועץ המשפטי 

לעירייה העיר בעבר על כך ולמרה הצער הנושא חוזר 

מעקב ה על פעם נוספת. השאילתה שנוסחה כשאל

אחר ביצוע החלטות מועצת העיר למעשה עוסקת 

בשני נושאים שונים ואחרים בהנחיית היועץ 

המשפטי לעירייה לא נוכל להשיב בעתיד על 

שאילתות אשר אינן חוקיות והן יוחזרו לניסוח חדש. 

לגופו של עניין, העירייה מנהלת מעקב צמוד על 

 ביצוע כלל החלטות מועצת העיר, מעקב זה אף

מפורסם לציבור בזירת השקיפות ומתעדכן עם קבלת 
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החלטות המועצה. יש קישור גם כאן בזירת 

כל הציבור יכול להיכנס ולראות את  השקיפות.

עורכים אחר כל החלטות מועצת המעקב שאנחנו 

 העיר, וגם בין השאר על הנושא הזה. 

במעקב הזה אין שום התייחסות להבטחות שאתם  פנחס כהנא:

תשובות לשאילתות. אין שם כלום על זה. כותבים ב

תות דברים שלא אתם מבטיחים בתשובות לשאיל

 מתקיימים ואין על זה שום מעקב בזירת השקיפות. 

 זו שאלת המשך? ראש העיר:

 זו גם לא שאלה, אבל התשובה היא גם שזה לא נכון. איתי צחר:

אוקי, קבעת, אוקי. אני לא חושב שיש עיר במדינת  ראש העיר:

ישראל שנותנת כל כך הרבה מידע לחברי המועצה 

 שלה, אבל בסדר.

 תתפלא. הדר לביא:

 2020אתה יכול לשאול את מי שהעלה את הטבלה של  אמיר סילבר:

 מתי אני הסבתי את תשומת ליבם שטבלת החלטות

 .2020-ב לא עלתה

 שאילתה הבאה. ראש העיר:

 

 סבא "כפר סיעות מטעם הירוקה בשכונה הנוער לתנועות מבנים הקמת ח.

 אחת". סבא בראש" ו"כפר

שאילתה בעניין הקמת מבנים לתנועות הנוער  איתי צחר:

 בשכונה הירוקה. 

. ד קרן גרשון חגואל:"עו  איתי, סליחה, זו השאילתה שלנו

למדיניות ראש העיר ובשונה ממדיניות בהמשך  איתי צחר:

העירייה בשנים עברו, העירייה פועלת להקמת מבנים 
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לתנועות הנוער וזאת בשיתוף עם תנועות הנוער. 

השיתוף התקיים לאורך כל הדרך עם תנועות הנוער 

ועד כה נערכו פעולות לתיאום מולם לרבות סיור 

פרטני שנערך בשטח. נכון להיום התכנון נמצא 

ם ראשוניים, כאשר נשכרו לצורך הנושא בשלבי

בשלב זה מתכננים והוקצב תקציב לתכנון המבנים. 

לא ניתן עדיין לציין לו"ז ותקציב ואלו יעודכנו 

בהמשך ומן הסתם יובאו לאישור במסגרת דיוני 

 ועדת הכספים ודיוני התקציב. 

 שאלת המשך, קרן? ראש העיר:

שני דברים, אחד לגבי הערה של  כן, עכשיו יש לי ד קרן גרשון חגואל:"עו

השאילתה הקודמת, אנחנו העלינו את השאילתה 

הזאת ולא נתנו לנו לשאול שאלת המשך, גם לא 

 עניתם כל כך על התשובה.

 תגידי את זה לחברים שלך. ראש העיר:

שנייה, רפי. אני לא צריכה להגיד לאף אחד כלום, יש  ד קרן גרשון חגואל:"עו

יות האישית שלו. דבר כאן לכל אחד את האחר

גם ראשון. דבר שני, לא ענית על התשובה מקודם, 

איתי, סליחה, הפנית לטבלת המעקב ולא נתת 

 תשובה.

 .השאלה, כותרת השאילתה איתי צחר:

קרן, אני עכשיו אעבור על זה לזכותך, אגב, סליחה  ראש העיר:

מי שהגיש את השאילתה הקודמת, וחבל שאתם 

זה יוסי סדבון, עושים את הפרובוקציות המיותרות, 

 .קרן גרשון וצביקה צרפתי, ואת היית בשאלת המשך

 .את רוצה לתת שאלת המשך לישיבה ואם

 משנה.התייחסתם. לא נכון, בגלל זה, ואתם לא  ד קרן גרשון חגואל:"עו
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לא, זה לא אנחנו. לא אנחנו, אני כאן אומר את זה  ראש העיר:

 פה בהתנצלות, תגידי תודה לחברים שלך.

  .לא קרה כלום ד קרן גרשון חגואל:"עו

זו הייתה שאילתה שלך ויש לך זכות עכשיו לתת  ראש העיר:

 שאלת המשך.

זה מה שהיא אומרת לך לפני שלוש דקות. תן לה  הדר לביא:

 .לדבר

 .לזה אחד, שהוא בכלל לא נתן מענה, הוא רק הפנה ד קרן גרשון חגואל:"עו

 את עכשיו מפריעה לחברה שלך באופוזיציה. ראש העיר:

 כולם חברים שלי, אנחנו מכבדים את כל מה שקורה. הדר לביא:

נה עוסקת בשלושה קרן, השאילתה כפי שציינתי במע איתי צחר:

מנוגד להוראות החוק. שונים, משהו שהוא נושאים 

כותרת השאילתה עוסקת בעניין מעקב אחר ביצוע 

החלטות מועצת העיר ועל כך ניתנה תשובה. בנוסף 

שאלת על נושא הכשרת דירקטורים, ועוד בנוסף על 

חיזוק הקשר בתנועות הנוער. כל המענים כאן, גם 

קיבלתם אותם בכתב, והתייחסנו בעל פה לחלק 

 נענית כמו שנענית.  הראשון של השאילתה ולכן

 יש לך שאלת המשך? ראש העיר:

 לא, על זה אין לי שאלת המשך. ד קרן גרשון חגואל:"עו

 תודה.  ראש העיר:

אנחנו יכולים להגיע להקמת המבנים לתנועת הנוער.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

אז אנחנו מבינים בעצם מהתשובה שלכם שאין כרגע 

 . לנושא תקציב, וזה לא עלה

. איתי צחר:  יש תקציב לתכנון

 בואי נדבר על יש. אנחנו לא מדברים אל אין.  ראש העיר:

 על מה? ד קרן גרשון חגואל:"עו
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יש פה יש גדול. נשכרו מתכננים לפרויקט, הצוות כבר  ראש העיר:

של שטח, והיו ישיבות עבודה שטח ויש הקצאה  מצא

עם מהנדסת העיר, עם אנשי התכנון, יחד עם תנועות 

הנוער, ויתחיל הליך תכנוני. ברגע שיסתיים ההליך 

התכנוני אנחנו נביא למועצת העיר בקשה לתקציב 

לבינוי. אז בואו נסתכל על מה שיש, כרגע עובדים, 

את הזמן שלו, יש  חייקהצוות התכנוני עובד, התכנון 

ם עניינים של הקרקע עצמה שצריך להכשיר אותה ג

נצא לדרך. כשזה יהיה רלוונטי ואז ולאחר מכן 

נצטרך תקציב נביא את זה למועצת העיר בדיוני 

ונגדיר תקציב להקמת מבנה תנועות  2021תקציב 

הנוער. אבל בואו נסתכל על מה שיש, עובדים על זה. 

יות שנים האחרונות, כי יכלו לה 15-מה שלא עשו ב

שם מבנים לתנועות הנוער, חבל שחבר המועצה 

 שנעדר לא נמצא פה, צביקה צרפתי.

בתי ספר. קצת תיתן  4-גני ילדים ו 50הוא בנה מעל  אמיר סילבר:

 לו קרדיט, כשם שאתה תרצה שאלה אחריך יתנו לך.

 אני אתן לו הרבה קרדיט. ראש העיר:

 

חוג לכל ילד  - 5.6.2019מיום  - 86מעקב אחר החלטת מועצת העיר מס  ט.

 אחת". סבא ו"כפר בראש" סבא "כפר סיעות מטעם

שאילתה נוספת בעניין מעקב אחר החלטת מועצת  איתי צחר:

העיר, חוג לכל ילד. כמענה נאמר מתווה לתוכנית חוג 

ים על ידי ילכל ילד נמצא בשלבי גיבוש ראשונ

הצוותים המקצועיים ברשות החברה העירונית 

ופנאי בכפר סבא. להלן מספר עקרונות לתרבות 
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מנחים ראשוניים אשר גובשו על ידי הצוות המקצועי 

, בכפר 1ויובאו לדיון בוועדות בהתאם להחלטה. 

סבא ישנו מתווה קיים של מתן מחיר מוזל, הנחות, 

על ידי ועדת הנחות מובנית שמשמש בסיס למתן 

סבסוד לכלל החוגים המוצעים בכפר סבא על פי 

לוועדה. מפורטים כאן קריטריונים שחלקם  הפונים

עוסקים בילדים וחלקם לא, וזה ביניהם 

הקריטריונים שעל פיהם ועדת ההנחות מעניקה 

כי המתווה החדש שנציג  עמוצהנחות. בנוסף, 

התבסס על הקיים, בתוספת מספר שינויים שעיקרם 

, 2-, הגדלת בסיס ההנחות הניתן על ידי העירייה, ו1

. בנוסף, מוצע ות לטבלת ההנחותהוספת קטגורי

לקיים הקלות בירוקרטיות רידוד והפשטת 

הפרמטרים והדרישות הקיימות היום לקבלת 

ההנחה. כאמור המתווה יובא בהקדם לדיון משותף 

של ועדת חינוך, ועדת תרבות והוועדה לקידום ילדים 

מכן ולאחר תיקוני ונוער בסיכון כפי שסוכם, לאחר 

המתווה בהתאם להמלצות הוועדה המשותפת תועבר 

 התוכנית לוועדת הכספים ולמועצת העיר. 

 תודה. הדר לביא:

 

 בראש" סבא "כפר סיעות מטעם העיר ראש יומני פרסום הפסקת י.

 סבא אחת". ו"כפר

פרסום יומני ראש העיר.  שאילתה בעניין הפסקת איתי צחר:

כמענה נאמר שיומני ראש העיר יפורסמו באתר 

 יש כאן טבלה. העירוני באופן שוטף לפי שיקול דעתו.
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אני רוצה להתייחס לעניין הזה. תראו, כל מה שקשור  ראש העיר:

 יפות, הייתה אצלנו השופטת רוזן.לנושא שק

 נילי ערד. איתי צחר:

באה לעיריית כפר סבא נילי ערד. והשופטת נילי ערד  ראש העיר:

 אני מדבר עםלשבח אותה על כך שעיריית כפר סבא, 

 תושבי העיר, מובילה בנושא שקיפות.

 שנחנוך רשויות אחרות. ר:איתי צח

וההצעה היא גם לחנוך רשויות נוספות בשיתופי  ראש העיר:

במגזר פעולה, ואנחנו בהחלטה הולכים לחנוך רשות 

הערבי, ולאפשר לה לשתף פעולה בכל מה שקשור 

לנושא של שקיפות, ואנחנו נסייע להם בערכים 

האלה. גם בפרקטיקה. אני, כמו שמעט מאוד ראשי 

ערים במדינת ישראל, מפרסם את היומנים שלי. אבל 

מה לעשות, מה לעשות שהכלי של השקיפות הפך לכלי 

. אז אמרתי ניגוח פוליטי גם לראש עיריית כפר סבא

לעצמי אם הכלי הזה הופך להיות כלי ניגוח אז בוא 

נבדוק מה עושים ראשי ערים אחרים. בוא נבדוק. אז 

ככה, ראש עיריית תל אביב רון חולדאי לא מפרסם 

ליש דוקטור עינת ק חיפהאת יומניו. ראשת עיריית 

ראש עיריית באר  רותם אינה מפרסמת את יומנה.

 שבע

שהם חייבים לפרסם את  ,ם החלטת מועצהיש להם ג הדר לביא:

 יומןה

.  ד קרן גרשון חגואל:"עו  האם אתה מביא..

. מהקהל: . . 

 רגע, את מפריעה לי? את מוזמנת לצאת החוצה.  ראש העיר:

 אנחנו לא מבינים את הספין.  הדר לביא:
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. ראש העיר:  ראש עיריית הרצליה.

היומנים, מה יש החלטת מועצה שאתה מפרסם את  הדר לביא:

 ?זה רלוונטי

את מפריעה לי, הדר לביא, פעם שנייה את מפריעה.  ראש העיר:

ראש עיריית הרצליה משה פדלון לא מפרסם את 

יומניו. ראש עיריית רמת השרון לא מפרסם את 

יומניו. ראש עיריית ראשון לציון לא מפרסם את 

יומנו, ראש עיריית אשדוד, דוקטור יחיאל לסרי לא 

ת יומנו. חברי רמי גרינברג מפתח תקווה מפרסם א

יומנו, ראשת העיר נתניה מרים  לא מפרסם כלל את 

פיירברג שהיא ראשת עיר טובה לא מפרסמת את 

יומנה. ראש עיריית חולון, מוטק'ה ששון, לא מפרסם 

את יומנו. ראש עיריית רחובות, רחמים מלול, ידידי, 

 ם את יומנו. ראש עיריית רמת גן..לא מפרס

 ראש העיר, יש החלטת מועצה בנושא. דר לביא:ה

 כשאת בזכות דיבור אף אחד לא מפריע לך. ראש העיר:

 אתה דווקא די מפריע הרבה. הדר לביא:

כשאת בזכות דיבור אף אחד לא מפריע לך, אז אני  ראש העיר:

עלייך כמה מבקש שתכבדי, מספיק. כבר כתבו 

רסם דברים. ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה לא מפ

דלמן, יש פה נאת יומנו, ראש עיריית חדרה, צביקה ג

מישהו מחדרה, לא? ראש עיריית חדרה לא מפרסם 

את יומנו, ראש עיריית גבעתיים רן קוניק לא מפרסם 

את יומנו. ראש עיריית אשקלון, חברי היקר, תומר 

יומנו. ראש עיריית ירושלים  ם, לא מפרסם אתאגל

משה ליאון, ידידי, לא מפרסם את יומנו. ראש עיריית 

מודיעין, שהוא יושב ראש השלטון המקומי, לא 
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מפרסם את יומנו. רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, 

פרסם את יומנו עד חודש פברואר והאופוזיציה 

 על כך. אז אני שואל את עצמי..מנגחת אותי 

 שים לנו מילים בפה. אל ת הדר לביא:

הייתה  א' אתה התחייבת לכך בקמפיין הבחירות. אמיר סילבר:

החלטה של המועצה. וגם את היומנים האחרונים 

 העלית אחרי השאילתה.

אתה מפריע לי, תודה רבה, שאילתה הבאה. תושבי  ראש העיר:

כפר סבא שישפטו את ההתנהגות שלכם, שאילתה 

 הבאה. 

 אלת המשך.סליחה, יש ש הדר לביא:

 .אלהתשאלי ש ראש העיר:

יועץ המשפטי, האם ראש העיר חייב לקיים החלטת  הדר לביא:

 מועצה בדבר השחרור יומנים שלו?

.  ראש העיר:  מפרסם את יומנו

 אתה לא, זו הבעיה. הדר לביא:

מפרסם את יומנו. תסתכלו. עד חודש פברואר  ראש העיר:

 פורסם.

כן, אשמח לתשובה, כי הוא פשוט הקריא לנו  הדר לביא:

רפרנסים מערים אחרות שאני לא יודעת אם שם יש 

החלטות מועצה בנושא. אני יודעת שפה החלטנו 

 כמועצה. 

אני רוצה לשאול רגע שאלת המשך, מי שהגיש את  ראש העיר:

ההצעה לסדר כנראה כדרככם בקודש אתם 

מתבלבלים, אין לך שאלת המשך, סליחה, קרן, 

סליחה, אני אעשה סדר. מי שהגיש את השאילתה זה 

יוסי סדבון, קרן גרשון וצביקה צרפתי. לא הסיעה 
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שמפריעה פה לישיבת המועצה באופן שיטתי כי זה 

 דרככם.

כשמפריעים לך ושואלים שאלות קשות זה לא הבעיה  דר לביא:ה

 של הציבור.

 אין פה שאלה קשה.  ראש העיר:

 תסתכל לציבור בעיניים ותענה על השאלות. הדר לביא:

תסתכלי את לציבור בעיניים. את כבר הפצת שקרים  ראש העיר:

 פעם אחת. לא למדת, לא למדת?

 מילותיך בזהירות.אני מציעה שתבחר את  הדר לביא:

. ראש העיר:  כדאי שתלמדי

כל ישיבת מועצה אני אוציא לך את הפרוטוקולים,  אמיר סילבר:

 פעם שקיפות, שקיפות. 30

אמיר סילבר, אני אומר לך פה, הערכתי אותך. קרן  ראש העיר:

 המשך. אם יש לך שאלת ,גרשון

 אני יש לי שאלת המשך. ד יוסי סדבון:"עו

ב ראש העיר: שאלת המשך, אני רוצה לדעת האם צביקה יוסי, 

צרפתי וקודמו בתפקיד פרסמו את יומניו, הגברת פה 

אם היא הייתה מקורבת של קודמו בתפקיד, האם 

זאת שצועקת מהקדנציה הקודמת, האם הם פרסמו 

 את יומנם. כן, יוסי סדבון.

 אני מבקש לשאול שאלת המשך.  ד יוסי סדבון:"עו

. מהקהל: . . 

אני מבקש להוציא אותה, שי,  .עוד מילה אחת העיר:ראש 

בבקשה. שי זייד, היא מפריעה לישיבת המועצה, 

את מפריעה לישיבת המועצה, בבקשה תוציא אותה. 

אף אחד לא סותם לך את הפה, את מפריעה לישיבת 

המועצה. אני סותם לך את הפה? כנראה שאת 
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תודה רבה. אל תיגע בה,  מפריעה לישיבת המועצה.

רק שתהיה בשקט. את מפריעה לישיבת המועצה. את 

לא בזכות דיבור. זה הסגנון של הקודם, שאת 

מקורבת אליו. כן, יוסי סדבון. של הקודם. אני 

 מקווה שאני לא אלמד ממנו. 

ראש העיר, העלית רשימה מאוד מכובדת של ראשי  ד יוסי סדבון:"עו

ערים שלא מפרסמים את היומן, העניין הוא שאתה 

חייבת לפרסם את היומן. אם אתה רוצה לחזור בך הת

מההתחייבות הזאת ולהגיד אני רוצה להיות כמו כל 

ראשי הערים, אנא תודיע את זה והציבור ישפוט. זה 

 בסדר. אבל אי אפשר גם להבטיח וגם לא לקיים.

מאוד לא נכונה. אם  יוסי סדבון, האמירה שלך היא ראש העיר:

תסתכל, יומני ראש העיר מפורסמים עד חודש 

 . פברואר

 נו באמת, מתי העלית אותם? ד יוסי סדבון:"עו

ויפורסמו בהמשך. מה לעשות, אנחנו גם עובדים.  ראש העיר:

אנחנו עוברים גם תקופה לא פשוטה. ואתה הוזמנת 

כמה פעמים להיות חבר בעשייה, לעזור בעשייה 

הגדולה שנעשית פה, אבל אתם מעדיפים לשבת 

ולהגיד את הדברים האלה. יומני ראש העיר של כפר 

הערים  15ראשי ערים, מכל  15סבא, בפורום 

 ..ות היומן של ראש עיריית כפר סבאהגדול

 אין בעיה, תחזור בך מההתחייבות. ד יוסי סדבון:"עו

 לא, אני לא חוזר בי, הוא מפורסם.  ראש העיר:

 באיחור. ד יוסי סדבון:"עו

מפורסם באיחור, אבל הוא מפורסם. להבדיל מכל  העיר:ראש 

ראשי הערים הגדולות במדינת ישראל. ואת זה 
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הראש עיר היחידי בראשי הערים שהציבור ידע. 

במדינת ישראל שמפרסם את יומנו זה ראש עיריית 

כפר סבא. מה לעשות, זו עובדה. זאת עובדה. אז נכון, 

 יש קצת איחור של מספר חודשים, בסדר. 

ובשונה למה שנאמר שהייתה החלטת מועצה לפרסם  איתי צחר:

כל חודש, החלטת המועצה אומרת שיומני ראש 

העירייה, סגניו ומהנדסת העיר יוצגו לציבור הרחב 

לצפייה באתר האינטרנט של העירייה. אין אזכור 

 לתדירות הפרסום. 

 יפה. אז הנה עוד חוסר דיוק. ראש העיר:

 

 מפעל - הירוקה בשכונה הריח במפגעי לטיפול סבא כפר עיריית מאמצי יא.

 אחת". סבא ו"כפר בראש" סבא "כפר סיעות בראון מטעם

לטיפול שאילתה בעניין מאמצי עיריית כפר סבא  איתי צחר:

 .בראון מפעל -במפגעי ריח בשכונה הירוקה 

אני רק רוצה לציין שבהוד השרון היומן כן מפורסם,  אמיר סילבר:

 בירושלים הוא מפרסם אחת לשנה. 

 תסתכל עד מתי הוא פורסם. ראש העיר:

 גם כאן אתה כנראה לא מדייק. אמיר סילבר:

תסתכל עד מתי הוא פורסם. כמו יומניו של עיריית  ראש העיר:

ראש עיריית הוד השרון, שהוא  כפר סבא. יומנו של

לא ברשימת הערים הגדולות, מפורסם כמו ראש 

 עיריית כפר סבא.

,  אמיר סילבר: ..רשויות ואתה רק  256אה, הבנתי מה זה רלוונטי?  .

 הבטחת. הצהרת. פשוט תעמוד מאחורי זה.

 מה זה רלוונטי בכלל? יש פה החלטת מועצה בנושא. הדר לביא:
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 תבדוק. שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 פשוט תעמוד מאחורי זה. אמיר סילבר:

וזורע נתונים לא נכונים, אמיר  ראש העיר: אתה עוד פעם שופך 

 סילבר.

פייק ניוז? אני אמרתי שאתה תפרסם את היומן. אבל  אמיר סילבר:

 אני אמרתי, סליחה?

 שי, אני מבקש להוציא אותם החוצה.  ראש העיר:

הצהרתי שאתה תפרסם את היומן שלך? אתה אני  אמיר סילבר:

 הצהרת.

ם כשנייה. אתה מפריע לי, אני מבקש להוציא את ראש העיר:

החוצה. אני לא מוכן להמשיך ככה. בסדר. אתי בוים 

קראדי, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. 

את מפריעה לישיבת מועצה. את באת לעשות 

עצה. שיהיה פרובוקציות. כי את מפריעה לישיבת מו

שלום, אתי בוים קראדי הבא.  לך בהצלחה. נושא

אני מציע לך לחזור בך, מציע לך  שיהיה לך בהצלחה.

לחזור בך ממה שאמרת. מציע לך להתנצל, אתי בוים. 

י על מה שאמרת. הבנו. אתם מבינים איך תתנצל

מערכת של הסתה פועלת? תודה רבה. שאילתה 

 הבאה. 

עיריית כפר סבא פועלת מזה זמן רב וביתר שאת  איתי צחר:

בחודשים האחרונים בנחישות רבה הן מול המפעל 

ישירות והן מול המשרד להגנת הסביבה על מנת 

להביא לעצירת מפגע הריח אשר פוגע קשות בתושבי 

און. פעילות  העיר אשר מתגוררים בסמוך למפעל בר

נקי זאת מבוצעת תוך קבלת תלונות גם מצוות אוויר 

, בנוסף, במסגרת שיתוף 80של ועד השכונה הירוקה 
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הפעולה בין עיריית כפר סבא לצוות אוויר נקי 

מתקיימות פגישות תיאום מדי שבועיים. בחודשיים 

האחרונים ביצעה העירייה מספר ביקורות במפעל 

כחלק משגרת העבודה של מחלקת רישוי עסקים 

ובסיוע הפיקוח העירוני בעיריית כפר סבא. 

-ו 10/7, 6/7, 30/6, 21/6ביקורות בוצעו בתאריכים ה

. בנוסף בוצעו ביקורות כלליות שנערכו בסביבת 16/7

השכונה כדי לחפש מקורות ריח פוטנציאליים 

אחרים. המשרד להגנת הסביבה קיים ביקורות 

במפעל בתאריכים, או בסמוך לו, בתאריכים 

. בביקורת של המשרד להגנת 23/6/2020-ו 12/5/2020

הסביבה הבדיקות בוחנות גם את נושא תפעול 

שני המקצועי והתהליכים שהמפעל עובד בהם. 

דברים מרכזיים ניתנו כדרישה בעקבות הביקורות, 

אחד, דרישה ליעילות ואופטימיזציה של המערכת 

, ביצוע דיגומי אוויר בהתאם 2לטיפול בריחות, 

לנוהל הקיים. בנוסף, ניתנה רשימת נושאים 

תנהלות ותחזוקה, המפעל נדרש להגיש לה הקשורים

. אנו פועלים 19/7/2020דוחות התקדמות עד ליום 

מול המשרד להגנת הסביבה לקבלת עדכונים. בעניין 

היחידה לנטרול ריח, פלזמה קרה שהושבתה לטענת 

המפעל לצורך תחזוקה, הבדיקה מעלה כי המפעל 

היה צריך לדווח למשרד להגנת הסביבה על השבתה 

המשרד רואה זאת בחומרה  ע ולא עשה זאת.זו למפר

ומתכוון להבנתנו בשל כך וגם בשל ההחמרה במפגעי 

ידרש לתת יריח להביא זאת לשימוע שבו המפעל 

תשובות. מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, 
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מר גדעון מזור, ערך גם כן ביקור במקום והתרשם 

ממצב הריחות הקיים. כמו כן, התקיימה פגישה של 

ות אוויר נקי ישירות עם מנהל המחוז בנושא צו

מטרדי הריח בשכונה. לשם ליווי משפטי בנוגע 

למטרד הריחות אישרה העירייה בימים אלה 

התקשרות עם עורך דין גידי פרישטיק ממשרד מיתר 

 102,000שעות ובעלות של  150רניק, בהיקף של ווקיל

 150לערך. ועם היועץ הסביבתי אבי מושל בהיקף של 

שקלים. כל המידע נמצא  51,000-עות ובעלות של כש

בזירת השקיפות בקישור שמפורט על המסך. 

לסיכום, עיריית כפר סבא פועלת ותמשיך לפעול בכל 

מול כלל הגורמים תוך כדי הכלים העומדים לרשותה 

שיתוף הציבור על מנת להביא לעצירת מפגעי הריח 

 .80בשכונה 

 תודה.שאלת המשך?  ראש העיר:

 

 "כפר סיעות מטעם הכלכלית החברה במכרז חוצות פרסום שלטי הקמת יב.

 אחת". סבא ו"כפר סבא בראש"

שאילתה הבאה בעניין הקמת שלטי פרסום חוצות  איתי צחר:

החברה הכלכלית. כמענה נאמר שברחבי העיר במכרז 

מתקני פרסום שונים אשר מניבים  200-ישנם כ

מיליון שח  2.7-לעיריית כפר סבא סך שנתי של כ

-מדמי זיכיון, ובנוסף אגרות שילוט בסך שנתי של כ

שח. לחברה הכלכלית מתקנים אלה מניבים  320,000

שח. מתקני  600,000-דמי ניהול בסך שנתי של כ

סום הינם מסוגים שונים כגון מכוונים, הפר
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עמודורים, פרסום על גבי תחנות אוטובוס, 

בילבורדים, טוטמים ועוד. בהמשך לדרישת העירייה 

והחברה הכלכלית הוחלפו מתקני הפרסום 

אודותיהם הוגשה השאילתה לאור היותם מיושנים 

ובעלי נראות רעה. חברת מקסימדיה זכתה במכרז 

מתקנים אשר כולם אושרו על  25להצבה ופרסום של 

יועצי בטיחות, יועצי חשמל  ידי יועצי קונסטרוקציה, 

 13הוסרו,  2המתקנים  25ויועצי תנועה. מתוך 

בתהליכי היתר, מהם חלקם בתהליכי היתר 

נוספים טרם החל תהליך  10-מתקדמים, ובנוגע ל

הוצאת היתר לאור העובדה שמדובר במתקנים 

ם וטרם הובהר סופית שיוצבו במקום מתקנים אחרי

מה הליך הרישוי הנדרש לגביהם. תחום פרסום 

,  15-חוצות מתנהל בחברה הכלכלית למעלה מ שנים 

בצמוד למדיניות העירונית, הוא מניב הכנסות 

 לרווחת תושבי העיר.

טוב, אז אני רגע אראה שהבנתי נכון. אני מבינה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שהשלטים הוצבו לפני למעלה משנה, והשלטים 

האלה הם שלטים שדורשים בעצם חיבור לחשמל, מה 

המשך היא למעשה השמחייב אותם בהיתר, ושאלת 

כיצד ייתכן שהבדיקה לא הסתיימה אחרי שנה 

כאילו קיימים השלטים האלה, ומדוע לא עושים ש

 רישוי לפני תחילת ההפעלה והשימוש.ה את הליכי

קודם כל זה נושא שכבר נידון, היה פה תהליך לא  איתי צחר:

תקין. מי שצריך להוציא את ההיתר, מי שבעל ההיתר 

זה הזכיין, אנחנו צריכים להקפיד על זה הרבה יותר, 

וניתנו כל האישורים כפי שצוין למפרע. הייתה איזה 
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בנייה או לא, מאחר מחלוקת לגבי האם נדרש היתר 

וזה מתקן שלחלק מהדעות לא מחייב היתר, בפועל 

זה לא נכון, נדרש היתר והם נמצאים בהליכי היתר 

כפי שפורט. וגם הייתה שאילתה כבר בעבר על זה 

ובאיזה צעדים אנחנו נוקטים כדי למנוע הישנות של 

הדברים האלה, וענינו על זה כבר בעבר שאנחנו 

ונעשה הכול כדי שזה לא יקרה  חידדנו את כל הנהלים

 שוב. 

 אוקי, שאלת המשך? תודה רבה.  ראש העיר:

 

 הצעות לסדר יום: .2

 

– סבא בכפר התיירות פיתוח א.  מתקדמת". סבא "כפר סיעת מטעם המשך 

 הצעות לסדר. איתי צחר:

הצעות לסדר, נכון? טוב, פנחס כהנא, הצעה לסדר,  ראש העיר:

 סבא, בבקשה.פיתוח התיירות בכפר 

הגשנו למועצת  20בישיבת מועצת העיר בנובמבר  פנחס כהנא:

העיר הצעה לסדר נרחבת ומופרטת בנושא פיתוח 

התיירות בכפר סבא. בהצעה פירטנו את פוטנציאל 

התיירותי של העיר, פוטנציאל כלכלי לעסקים 

קטנים, לעיר ולשיווק העיר לבאים לבקר. אין מדובר 

רק בפיתוח אתרי מורשת ופתיחתם לציבור. הצענו 

לגשת לתכנון ובחינת הפוטנציאל ולנקוט במקביל 

במספר פעולות מיידיות לקידום הפיתוח התיירותי. 

ההצעה הורדה מסדר היום כשבין השאר נאמר 

שהוכנה תוכנית תיירותית, מתברר שלא הוכנה 
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תיירותית כוללת שתבחן את הפוטנציאל, תוכנית 

כיוונים וצעדים ממשיים למימוש. ימי הקורונה רק 

סק קטן. ובתיירות כפי הדגישו חשיבות פיתוח כל ע

שאנו חושבים שתתפתח בעיר, בשלב ראשון יפתחו 

כמו מסעדות, אמנים שמארחים  עסקים קטנים.

ים, מציגים דברי אומנות, אתרים שהעירייה בבת

פיתחה, מדריכי תיירות, להקות מחול ומקהלות, 

מוזיקאים, מוזיאון ועוד. ענף התיירות התבסס 

תקופה ארוכה על תיירות הפנים, הציבור מחפש 

מאוד פעילויות כאלו. המועצות האזוריות סביבנו 

הבינו זאת והתחילו בהליכי פיתוח תיירותיים 

התיירות מטבעה היא אזורית, ולכן  מידיים.

הפעילות מסביב משתלבת עם הרצון שלנו בסביבה 

הייתה רוצה לראות בכפר סבא מוקד אזורי גם 

בתיירות. גם בוועדות התכנון בעיר אנחנו מאשרים 

פרויקטים מתוך מחשבה שאולי תהיה תיירות 

הקשורה לרפואה, לעסקים וזאת בלי שיהיה לנו כל 

ן אנחנו מציעים, וככל שעוברים נתון בנושא. ולכ

שיש הימים אני מוכרח להגיד, הרבה רשויות מבינות 

מדברים על תיירות אז שכאן נושא, ואנשים שומעים 

ישר חושבים שזה השקעות גדולות ובתי מלון וכולי 

וכולי. וזה לא המצב. לכן אנחנו מציעים להקים ועדה 

ון ולבנות תוכנית אסטרטגית לפיתוח התיירות, שתעג

את היחידות הרלוונטיות בעירייה, כי מה שיפה גם 

בענף הזה שהוא מחייב קשר בין יחידות חזקות שלנו 

בעירייה. מהחברה לתרבות ופנאי, תכנון, מוזיאון, 

אשכול שרון, תושבים בעלי עניין, יש בעיר הרבה 



  05.08.2020 66   מן המנייןמועצה 

מאוד אנשים שיש להם עניין בנושא הזה, שהם 

מכירים טוב בעצמם מדריכים, שמביאים קבוצות, ש

את המורשת, שמדריכים אפילו בהתנדבות קבוצות 

בתוך העיר. בעלי עניין וכן הנהלת העיר. הוועדה 

 תלווה פיתוח ענף התיירות בעיר. 

 סיימת? סיימת? :ראש העיר

. פנחס כהנא:  סיימתי, כן

את הנושא, לדעתנו אין כל אוקי. טוב, אנחנו בחנו  :ראש העיר

סיבה להקמת ועדה כמוצע בהצעה לסדר. לפיכך 

מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום, מי בעד הסרת 

 סדר היום?

תהילה, אורן, עדי, אמיר קולמן, איתן , דני, ראש  :איתי צחר

 מאיר, פליאה, לירית, יובל אתה מצביע? יובלהעיר, 

, פינחס ואמיר הדרקרן, יוסי, ממה. מי נגד? בעד ו

 סילבר.

לסדר  את ההצעהמסדר היום מאשרים ברוב קולות להסיר  :200מס'  החלטה

 סבא "כפר סיעת מטעם המשך – סבא בכפר התיירות פיתוח בנושא

 .מתקדמת"

תהילה, אורן, עדי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, מאיר,  -בעד

יובל וממה.  פליאה, לירית, 

 .קרן, יוסי, הדר, פנחס ואמיר סילבר –נגד 

 ההצעה ירדה מסדר היום. ראש העיר:

אני לא מבין, יש כאן נושא חשוב, גמרנו את הדיון,  פנחס כהנא:

 אבל שאנשים יגידו איזה מילה על הענף.

תשמע, אם יש לך רעיונות אופרטיביים או דברים  ראש העיר:

שאתה חושב שאפשר לעשות, תפנה, תעביר את זה 
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 ונבחן אותם.

. הדר לביא:  הוא כרגע נתן

 

 בסמוך הגרים בתושבים תוך פגיעה 531החיבורים לכביש  פתיחת ב.

 מתקדמת". סבא סיעת "כפר מטעם

, 531כן, הצעה לסדר נוסף, פתיחת החיבורים לכביש  ראש העיר:

 יוסי סדבון, קרן גרשון. מי?

תראו, נפתח החיבור של כפר סבא דרך רחוב תל חי  פנחס כהנא:

וראש העיר ציין את זה. ועוד זמן קצר  531לכביש 

לכפר סבא דרך רחוב  531ייפתח החיבור של 

סוקולוב. על חיבור תל חי ניתן לברך בקול רם. 

פעמיים הצגנו את הנושא כשאילתות במועצת העיר, 

, במרץ ובנובמבר. היינו מוטרדים מאוד 2019-ב

מביצוע חלופה הלא נכונה, וכן מפגיעה ביער 

אוסישקין וחוסר מחויבות לביצוע נטיעות ביער 

קיר אקוסטי, ובכלל  ושצ"פים בתחום העיר ומהיעדר

חוסר התייחסות לתושבים בכל התהליך הזה. מצב 

 ..שייך אבסורדי ששטח באמת

 של מי? ,חוסר התייחסות לתושבים ראש העיר:

בכל התהליך הזה, היה חוסר התייחסות, בוודאי, של  פנחס כהנא:

נת"ע, בוודאי של גורמי התכנון, בוודאי של עירייה 

 .לתאם בלישנתנה אישורים לכריתת עצים 

 איזה עירייה? ראש העיר:

 עיריית כפר סבא. פנחס כהנא:

 ואיזה שלטון זה היה? ראש העיר:

. פנחס כהנא: .  .מה זה רלוונטי עכשיו, רפי? מה אתה מכניס אותי
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 שלטון הקודם שהתושבים יסבלו?בגלל שזה ה אמיר סילבר:

 לעכשיו.לא, שהציבור לא יחשוב ויוטעה שזה קשור  ראש העיר:

 תיכף נגיע לשלטון הזה בנושא הזה. תיכף נגיע.  פנחס כהנא:

 זה קשור להיסטוריה. לא, אני רוצה שנדייק. ראש העיר:

 ?לאיפה אתה מוביל אותי פנחס כהנא:

במשחק הפוליטי אני רוצה שתושבי כפר סבא יבינו  ראש העיר:

 שהביקורת שלך היא על ה..

 עליך.אף אחד לא מדבר  הדר לביא:

מול איתן סגן ראש העיר בקדנציה הקודמת, מול  אמיר סילבר:

 אמיר קדנציה קודמת...

זו הצעה לסדר, בכל מקום נורמלי היו דנים על  פנחס כהנא:

 הצעות לסדר. 

 בבקשה תמשיך. ראש העיר:

אז דנים בכל מקום כשאתה מעלה נושא כמו תיירות  פנחס כהנא:

זה לא סביר, אחד אומר אני  בזה, דנים. אחד אומר

 מציע ככה.

לא, שלא יתבלבלו שיחשבו שזה הקדנציה הזאת.  ראש העיר:

בשנים  אנחנו בינתיים רק מתקנים את מה שעשו

 .הקודמות

. פנחס כהנא:  אתה הפסקת אותי עכשיו

 אתה לא הנושא, יש נושא אחר.  הדר לביא:

 שמענו אותך, מספיק. ראש העיר:

 לכבד. אתה מתפרץ לדברים שלו. אני מבקשת הדר לביא:

צנעני ממלא ראש העיר, גם  קדנציה הקודמת אמיר  אמיר סילבר:

זאת אומרת גם הם, נכון? בקדנציה הקודמת, אורן. 

שאתם לא חשבתם חברים, זה מה שהוא חושב עליכם 

 על טובת התושבים.
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 פנחס כהנא, החברים שלך מפריעים לך.  ראש העיר:

 לא, אתה הפרעת. הדר לביא:

 אני רק רציתי שידייק. ראש העיר:

אתה תיעלת אותי לאיזה כיוון שלא הבנתי אותו.  פנחס כהנא:

ראש העיר הקודם סיכם עם חברת נתיבי ישראל 

שפתיחת רמפת סוקולוב מותנית בהקמת הקיר 

האקוסטי, סיכום. ראש העיר הנוכחי הבטיח 

לתושבים במסגרת דיון במליאת הוועדה המקומית 

שמה שקורה ביער  2019לתכנון ובנייה בספטמבר 

והגדול הוא מצער, התחייבנו שאנו  אוסישקין הקטן

נקים קיר אקוסטי אם זה יהיה מתקציב נתיבי 

ישראל או מתקציב מועצה. וגם סגן ראש עיר 

שממונה על הדבר הזה אמר בפירוש שיש מחויבות 

שלא ייפתח המסלול הזה בלי שיעשו את הקיר 

האקוסטי. העובדה היא שהרמפה עומדת להיפתח 

נטיעות ואין פיתוח אבל אין קיר אקוסטי, אין 

שטח העבודה נשאר מזוהם, גם בחלק שצ"פים. 

 השאירושפתחו אותו. תסתובבו שם, תראו איך שהם 

, מטונף, עם שלטים שתקעו אותם את השטח, מזוהם

כמה מטרים מאנשים שגרים שם שהתלוננו על זה 

זה השלטון הזה. למה  והנושא בטיפול כבר חצי שנה.

לא הקיר האקוסטי? מגיעים למצב שהכביש נפתח ל

ואני לא מבין למה הדוברות של העירייה כשהיא עונה 

לדברים האלה היא אומרת תראו, יש שם קיר גבוה, 

. אנחנו התחייבנו כלפי לזה עוד אנחנו נותנים כלים

התושבים שיהיה שם קיר אקוסטי, אז אפשר להגיד, 

ותיכף בוודאי יגידו, משקיעים בכביש מיליארדים, 



  05.08.2020 70   מן המנייןמועצה 

ולקיר לא נשאר כסף, או  .ורק לנטיעותרק לנטיעות, 

הזמינו מאוחר, לאחראים על הביצוע במוסדות 

התכנון יש גם הסמכות ואת היכולת להצהיר 

לא גמור. ולכן אני מבקש לקבל החלטה שהכביש 

שהעירייה, כמו שהיא התחייבה, השלטון הזה 

והשלטון הקודם, סגן ראש העיר בשכר הוא התחייב 

שהנושא הזה, שהרמפה היא לא תיפתח בלי שיעשו 

אז ההצעת החלטה היא את הקיר האקוסטי הזה. 

העירייה תתנה את פתיחת רמפת הירידה " :פשוטה

לוב בהשלמת הקיר האקוסטי כפי לסוקו 531מכביש 

שסוכם. ודבר שני, העירייה תדאג מיידית לנטיעות, 

פיתוח השצ"פים ותפעיל סמכותה החוקית לניקוי 

אם  ,ונמצא כאן תושב "השטח מסביב לפרויקט.

יגיד כמה מילים.  אפשר שהוא 

איציק גור היקר נמצא כאן, אם אתה רוצה, בכבוד  ראש העיר:

מי שלא מכיר  ל הקורונה.עדיף משם בגל ובאהבה.

יצחק גור, הוא היה יושב ראש הנהגת הורים לא מעט 

שנים בכפר סבא. עשה פה עבודת קודש, התנדב. יש 

מרוב  ולדכאלה שאומרים שהוא היה דומה ליצחק 

 שהם היו מחוברים כל כך. אז בכבוד רב.

תודה על הקדימון. היום זה יום האהבה, הגיע הזמן  :גור איציק

שכולנו נחשוב על זה בצורה חיובית. עכשיו אני 

מצטרף לכל מילה מה שאמר מר פנחס כהנא, ואנחנו, 

כמו שאמרתי לך בעל פה, אנחנו איבדנו אמון 

בעירייה. זה לא משנה אם הקדנציה הקודמת, 

כי הבטיחו לנו והבטיחו לנו, גם  הקדנציה הנוכחית.

 המהנדסת הקודמת, הבטיחה לנו שהיא מדברת והיא
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זאת אומרת תשנה את הנתיב ושום דבר לא קרה. 

אנחנו מרגישים בעצם מרומים. רימו אותנו. עכשיו, 

הציבור שגר שם זה ציבור שקט, זה לא ציבור אלים 

יבעיר צמיגים. אנחנו ושייצא להפגנות כוחניות 

עשינו את זה בשקט, עשינו את זה בשיחות, עשינו 

פני מפגשים וגם אתה אדוני ראש העיר היית ל

הבחירות, באת והזדהית איתנו וראית את האומללות 

של התכנון של נת"י, ובכל זאת התכנון נמשך. גם 

ן ערך הדירות שלנו בגלל דבתביעה שהגשנו על אוב

רעש ועשן ואבק וכדומה התשובה של העירייה 

שדחתה את הזה נסמכת על כל אותן הטענות לדעתי 

ול לפי הלא הגיוניות. זאת אומרת הכול בסדר, הכ

החוק, רק האנשים הם האחרונים בתור. ולא 

מתחשבים בכלל בדעת האנשים. נת"י זה גוף כוחני, 

אין לו מתחרה, אני לא יכול לאיים עליו, הוא גוף 

גדול מדי, אנחנו ניסינו עם עורך דין שלנו, זה עולה 

לנו אלפי שקלים המעט שאנחנו הצלחנו לעשות, ומי 

יע לנו ולתמוך בנו זו שצריך לטפל ולעזור לנו ולסי

העירייה, ראש העיר וכל חברי המועצה. ואני מבקש 

בשם כולם, פשוט הנה עכשיו זו פינה למנהיגות. לבוא 

לנת"י ולהגיד רבותיי, אתם לא פותחים את הכביש 

עד שזה גמור. ולא שיגידו לך אנחנו נפתח ואחר כך 

על חוזה ואנחנו ואנחנו. נרכיב את זה. אנחנו חתמנו 

יודע, מי כמונו יודע שאין דבר יותר קבוע כי מ י 

מהזמני. ואנחנו מפחדים שזה ימשך וזה ימשך, אין 

לו תקציב, יתחלף השר, יש שרה עכשיו, בחירות, 

 וכדומה וכדומה. אז תודה לכם על הקשבתכם. 
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רפי, אני רוצה מילה אחת על הדבר הזה. אני מרגישה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שזה חלון הזדמנויות, אם אנחנו נשחרר את החלון 

הכוח שלנו יהיה חלש מול נת"י, יש כאן איזושהי הזה 

הבטחה לתושבים, זה באמת פוגע להם באיכות 

החיים, אתה שומע את זה, אנחנו יודעים את זה. 

ו לוותר, אבל אנחנו לא גרים שם אז אולי יותר קל לנ

אני אומרת שדווקא בגלל זה אנחנו צריכים לבוא 

ולהציג חזית אחידה וחזקה מול נת"י כדי להשיג את 

 המטרה הזאת. היא מטרה מאוד חשובה.

טוב, איציק אני קודם כל רוצה להודות לך. גם על  ראש העיר:

הדרך שאתה מציג את הדברים, גם על התרבות, וזה 

מר לי כבוד ראש העיר ולא שאתה פונה אליי ואתה או

כמו שמישהי צעקה פה אפס מאופס. יש כללים קצת 

במערכות האלה שנשכחו והציבור בכפר סבא אלה 

הערכים שלנו ואני רוצה להודות לך על הדרך שאתה 

פונה. בעיקרון אנחנו ערכנו מספר פגישות עם נתיבי 

ישראל, מנכ"ל נתיבי ישראל אמר לנו שהוא לא זוכר 

שדרכו של ראש עיר דרכה שם. ראש שנים רבות 

עיריית כפר סבא וגם לא מהצוות המקצועי, היה 

פשוט נתק מעציב בין גוף ממשלתי, חברה ממשלתית 

כל כך גדולה וכל כך משמעותית ומשפיעה, לבין 

עיריית כפר סבא. חלק מהנתק היה סכסוך מתמשך 

על הפתיחה בכלל של הכביש, זה שאף אחד לא היה 

, אני יכול 531צוא פתרון נכון לפתיחת מוכן לבוא ולמ

להגיד לכם שבתפקידי הקודם, כשהייתי בהוד 

השרון, עיריית הוד השרון תבעה את עיריית כפר 

סבא כדי לפתוח את המחלף, ואז שלחו אותי לגישור 
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ני שהיה מנכ"ל העירייה כאן ומצאנו ועם אשל ארמ

את הנוסחה ואת כל התנאים והגשנו את התנאים 

ט, ולכן גם הקיר האקוסטי שאתם רואים לבית משפ

אותו היום בצמוד לדיור המוגן שלנו, זה קיר 

אקוסטי שהיה לבקשתנו כדי לעזור לתושבי כפר סבא 

כשאני הייתי עוד שם בעיר השכנה. אז זה דבר 

ראשון. הדבר השני, בפגישה שהייתה הם א' נעתרו 

לפיתוח מאוד יפה של כל האזור, אז זה יהיה פיתוח 

לפנות את תי יפה מאוד. רק קודם כל צריך סביב

הכביש, לפתוח אותו, ולאחר מכן עכשיו כשהאזור 

ייכנסו גם  מתחיל להיפתח וישלימו את העבודות אז 

לעבודות פיתוח של השצ"פ, צריך להיות שצ"פ יפה 

מאוד, משמעותי, עם נטיעות של עצים ואני כמובן 

תמיד מאוד מדקדק בדברים האלה. אז היה לי 

שות מאוד גבוהות מנתיבי ישראל והם נענו להן. דרי

וגם מנכ"ל נתיבי ישראל, למרות שטענת הצוות 

המקצועי בצורה חד משמעית שאין כל בעיה 

אקוסטית, נעתר לבקשתי כיוצא מן הכלל להקים קיר 

לפני שבוע וחצי לאקוסטי באזור ארלוזורוב. הם נכון 

ות יצאו כבר להזמנת עבודה, והזמנת החומרים, ופח

או יותר לוחות הזמנים יהיו כשהכביש ייפתח ואולי 

יהיה איזה שבועיים, שלושה של חוסר נוחות עד 

שהקיר האקוסטי יושלם. אבל מבחינת הרכבת, 

הרכבת תצא לדרך, ההזמנות של החומרים כבר יצאו 

שבועות, פחות או  3לדרך, הקבלן אמור להיכנס תוך 

עיים, יותר, או חודש, לעבודה, לעבודה של שבו

שלושה. אז אני מעריך שתוך חודש וחצי, חודשיים 
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מהיום כבר גם הקיר האקוסטי יושלם. אני לא רואה 

את הרמפה נפתחת. כשאני דיברתי איתם הם אמרו 

לי שבועיים תיפתח הרמפה, וחודש יתחילו העבודות, 

חלפו שבועיים, הרמפה עדיין לא נפתחה. אז אני 

ווח זמן מאוד זה יקרה בטמאמין שבסופו של דבר 

מאוד קצר, על פי הבטחתם, ומנכ"ל נתיבי ישראל, 

שהוא בקשר טוב איתי, להבדיל מה שהיה בעבר, 

יעמוד בזה וזה כבר יצא לדרך, ואני מאמין שבסופו 

של דבר יהיה קיר אקוסטי מכובד ואזור ירוק ונטוע 

כמו שצריך ואנחנו נהנה גם מאזור נקי מסודר וגם 

יכם. אז זה יצא לדרך, אקוסטיקה שתשביח את חי

אני אדאג שמעיין העוזרת שלי תהיה איתך בקשר וגם 

תעדכן אותך באופן שוטף כדי שתעדכנו את התושבים 

 ברחוב. שם

שנה, נוכל לחכות עוד  15ראש העיר, חיכינו  ד יוסי סדבון:"עו

 חודשיים.

כמו שאמרנו,  אני חושב שזה מאוד קל להגיד. ראש העיר:

ות את כולם. רהחברות הממשלתיות לא בדיוק סופ

יש פה קצב עבודה, יש פה התחייבויות קבלניות, יש 

פה קבלנים בשטח, אני לא יכול להגיד להם תעצרו 

הפוך,  ,את העבודות ותמתינו. הם עושים מאמץ

לקדם את הפרויקט של הקיר האקוסטי ולא לעכב את 

ת זה הבקשה שלנו העבודות של הקבלן. זאת אומר

ואת זה הם עושים. זאת אומרת אם אני אגיד להם 

תעצרו עכשיו ואל תפתחו את הכביש אז אנחנו 

מענישים את כולם. הם אומרים אוקי, אנחנו עושים 

עכשיו מאמץ גדול כדי לעשות את הקיר האקוסטי 
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בקצב הכי מהיר, ואני מאמין שבסופו של דבר זה 

ופו של דבר יהיה גם יהיה לוח זמנים קצר מאוד ובס

קיר אקוסטי. שוב פעם, לטענתם ולטענת אנשי 

להם אין צורך לקיר אקוסטי, זה לבקשתי. המקצוע ש

ים, אני לא מבין ימה לעשות, יש יועצים אקוסט

באקוסטיקה, אבל זה לבקשתי ולטובת תושבי כפר 

הכלל, כהחלטת  סבא, והם נעתרו לבקשתי כיוצא מן

מנכ"ל. אז זה העניין. ואנחנו נדאג לעדכן אתכם, 

 איציק, באופן שוטף.

 הם כבר הבטיחו את זה גם לצביקה.רפי,  פנחס כהנא:

 אבל פנחס. ראש העיר:

הם הבטיחו את זה גם לנו, גם לכם, הבטיחו כבר ש פנחס כהנא:

 .לא יפתחו

 פנחס, מה זה לנו, לכם? ראש העיר:

 . שהם לא יפתחו ,הם הבטיחו את זה כהנא:פנחס 

יודע למי הבטיחו, לי הם לא הבטיחו.  ראש העיר: פנחס, אני לא 

 ..מנכ"ל לי, כשאני ישבתי עם

ם לסגן ראש העיר, הוא כתב את זה. סגנך כתב שה פנחס כהנא:

 .הבטיחו שהם לא יפתחו את..

, אתה שומע אתה שומע אותי, אתה לא שומע את סגני ראש העיר:

אותי. אנחנו נמצאים במערכת שעובדים ומשתדלת 

לעשות את הממשקים כמה שיותר. אז אם יהיה 

איחור של שבועיים, שלושה או להפך, זה יגמר. 

בינתיים, נכון ללפני שבוע וחצי כבר יצאה הזמנת 

 עבודה לקבלן, לחומרים, הם מטפלים בזה וזה יגמר. 

שלנו, שכבר קיבלנו תשובה  רפי, למה אנחנו בחלק פנחס כהנא:

כזאת מהפיתוח הסביבתי, למה בחלק שלנו, גם כחלק 
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, למה אנחנו לא מתחילים לעבוד? למה של אמון

אנחנו לא מתחילים לעבוד על החלק שהוא בשטח 

נוטעים,  שלנו, בגבול שלנו, ויש תוכנית, למה כבר לא

 לא עושים דברים?

לכם עוד פעם, פנחס כהנא, תשמע, אני אומר  ראש העיר:

מהישיבה אני מבקש שהיועץ המשפטי, תעביר 

בבקשה לחברי המועצה את הכללים של הדיון. 

שאילתה, שאלה, תשובה, שאלת המשך. הנושא של 

הצעות לסדר, איך זה עובד, יש הצעה לסדר, יש זכות 

תגובה. אם פותחים את זה לדיון או לא פתוחים את 

דיברנו על דיון.  זה לדיון. ונפתח פה דיון בלי שבכלל

אני נתתי לך תשובה מנומקת ומוסברת. אני חושב 

יפה מאוד ומכובד  שבסופו של דבר היה פה מעשה

מנתיבי ישראל שבאו לקראתנו, לבקשתי, שוב פעם, 

הם לא היו חייבים לעשות את זה, אני מאמין שהם 

לא היו עושים את זה אם אני לא יצרתי מערכת 

ישראל, והם באו  יחסים אחרת לטובה עם נתיבי

כיוצא מן הכלל. בסופו של דבר אנחנו גם נהנה מקיר 

אקוסטי, גם מגינה ציבורית יפה ומושקעת, וגם 

מנתיבי תחבורה מערבה. אז לפיכך אני מציע להסיר 

את ההצעה לסדר מסדר היום כי היא לא רלוונטית. 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

מיר קולמן, איתן, דני, ראש תהילה, עדי, אורן, א איתי צחר:

 . מי נגד?העיר, מאיר, פליאה, לירית, יובל וממה

 .קרן, יוסי, הדר, פנחס ואמיר סילבר
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לסדר  את ההצעהמסדר יום מאשרים ברוב קולות להסיר  :201מס'  החלטה

 הגרים בתושבים תוך פגיעה 531החיבורים לכביש  פתיחת בנושא

 .מתקדמת" סבא סיעת "כפר מטעם בסמוך

תהילה, עדי, אורן, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, מאיר,  -בעד

יובל וממה  .פליאה, לירית, 

 .קרן, יוסי, הדר, פנחס ואמיר סילבר -נגד 

 

 בראש". סבא "כפר סיעת מטעם וסייעת גננת לכל כיסא ג.

תודה רבה, ההצעה לסדר כיסא לכל גננת וסייעת.  ראש העיר:

 מי מציג את הנושא?יוסי או קרן, 

כן, אני אעלה את זה. אז מדובר כאן בהצעה לסדר  ד קרן גרשון חגואל:"עו

ממש פשוטה. אין כל כך הרבה מה להסביר, אני 

מניחה שכל אחד יכול להבין למה זה כיסא, זה מוצר 

בסיסי, כלי מקצוע לגננת. גננות שיושבות על כיסא 

בי גב, קטן בקושי מצליחות לקום ממנו, סובלות מכא

הן עצבניות, מוציאות את זה על הילדים, ככה אחרת, 

לא יודעת איך. זה חוסר כבוד כלפיי הגננות, זה חוסר 

קשות בצורה מאוד כבוד כלפיי המקצוע. והן מב

פשוטה לקבל כיסא לכל גננת וסייעת. אנחנו בכל זאת 

אני חושבת שהבקשה סבירה. אז ההצעת  2020בשנת 

מועצת העיר " :ים, היאהחלטה שלנו שאנחנו מציע

מוקירה את עובדי ההוראה ובכלל זה את צוותי הגן, 

הגננות והסייעות, ועיריית כפר סבא תפעל לצייד 

 3בכיסאות מתאימים לאנשי צוות הגן בתוך 

  "חודשים.

 מנכ"ל העירייה ישיב לך.  ראש העיר:
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קודם כל אנחנו מסכימים לכל מילה. נשות הצוות  איתי צחר:

החינוכי בגני הילדים עושות עבודה קשה, מסורה 

בוצעה עבודת מטה  2019ומקצועית. באפריל 

ובמסגרתה קבענו תקן בעירייה, לפני למעלה משנה, 

ציוד בגני ילדים, ובמסגרתו תכננו גם כיסאות צוות 

כיסאות. העבודה הזו אגב בוצעה  2למבוגרים, לכל גן 

שותפה  יחד עם מפקחת של משרד החינוך, שהייתה

לתהליך, וקבענו ממש תקן, אפשר להציג אותו גם. 

וכמו שאמרתי, הוחלט להקצות בין השאר גם את 

הכיסאות. יש לנו מלאי כיסאות גם במחסני העירייה, 

אין שום סיבה שבשום גן יהיה חסר. אנחנו נעשה 

ווידוא נוסף לקראת ה שאכן, וגם נעדכן  1/9-בדיקה 

י של אובדן, של לגננות שאיפה שחסר מסיבה כלשה

ננפק, זה התקן שקבענו  נזק, של חוסר ניפוק, נספק, 

 לפני יותר משנה לגן ילדים וככה יהיה.

 אוקי, אני קיבלתי מידע שאומר שבמספר גנים. ד קרן גרשון חגואל:"עו

 .אין מחלוקת איתי צחר:

, הם אין להם את הציוד הזה, ולא רק שהם ביקשו ד קרן גרשון חגואל:"עו

.  גם.

 לא ציינתי אחרת, קרן.  איתי צחר:

 1/9-אז זה טוב לדעת שיש לכם, ושאתם תדאגו עד ה ד קרן גרשון חגואל:"עו

 שיהיה לכולם. מצוין.

וזה איתי צחר:  .המכתב זו ההחלטה שבוצעה 

תודה רבה קרן. לפיכך אפשר להסיר את ההצעה  ראש העיר:

 מסדר היום פה אחד?

 ר אותה, כן.אנחנו נסי ד קרן גרשון חגואל:"עו
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לסדר  ההצעהמסדר היום להסיר את  פה אחד מאשרים :202מס'  החלטה

 .בראש" סבא "כפר סיעת מטעם וסייעת גננת לכל כיסא בנושא 

 **חברת המועצה הדר לביא יצא מהישיבה

 .70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל  .3

טוב, אנחנו ממשיכים בסדר היום, יש לנו תודה רבה.  ראש העיר:

של עובדים  שירותכאן הצעת החלטה, אישור הארכת 

 מנכ"ל העירייה.. 70מעבר לגיל 

מאשרים הארכת שירותם מעבר " :הצעת החלטה איתי צחר:

ליזה רגב, לילי אשל עובדי העירייה הבאים:  70לגיל 

מרלן, מירה  יטה, נייברגרמן אחדיר, חסן קלאוד, בק

ה, שושנה הרשקו, אונגר זליג, מרי בן יפנייק פני

האם אפשר לאשר  "ן פנחס וארגון אילנה.א, פניהמוח

 פה אחד?

 אפשר לאשר את זה פה אחד. ראש העיר:

של עובדי  70הארכת שירותם מעבר לגיל  פה אחד מאשרים :203מס'  החלטה

בקרמן איטה, העירייה הבאים: אליזה רגב, לילי חדיר, חסן קלאוד, 

נייברג מירה מרלן, פנייק פנייה, שושנה הרשקו, אונגר זליג, מרי 

 .בן מוחה, פניאן פנחס וארגון אילנה

 עובדים טובים ויקרים, תודה רבה. ראש העיר:

ושייהנו בעבודה בכל נברך אותך באריכות ימים וטוב  :עו"ד אהוד יובל לוי

 , זה חשוב להיות חיוני.70גיל, גם אחרי גיל 

בגלל תקופת  70אני לא יכול עכשיו להתחייב מעל גיל  ראש העיר:

 הקורונה, אבל אנחנו נאחל להם אריכות ימים. 

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה. .4
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נושא הבא, מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת  איתי צחר:

מאשרים מתן היתר לעבודה " :עירייה, הצעת החלטה

נוספת לעובדת עירייה, עובדת סוציאלית לחוק נוער 

באגף לשירותים חברתיים קהילתיים, המעוניינת 

לעבוד כעובדת סוציאלית לחוק נוער במועצה 

תוקף האישור הוא למשך  .המקומית אבן יהודה

 האם אפשר לאשר פה אחד? "שנה.

 תודה רבה, פה אחד. ראש העיר:

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה,  פה אחד מאשרים :204מס'  החלטה

עובדת סוציאלית לחוק נוער באגף לשירותים חברתיים קהילתיים 

המעוניינת לעבוד כעובדת סוציאלית לחוק נוער במועצה המקומית 

 .תוקף האישור הוא למשך שנה .אבן יהודה

 

אישור מינוי ועדת ביקורת בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא  .5

 בע"מ.

החלטה הבאה, אישור מינוי ועדת ביקורת בחברה  איתי צחר:

בע"מ. זה לא  העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא

. מועצת העיר נדרשת לאשר את בע"מ. זאת טעות

הביקורת בתאגיד העירוני, החברה מינוי ועדת 

העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא מצורפת בזאת 

חוות דעת יועמ"ש החברה לגבי המועמדות. הצעת 

מאשרים למנות את ענת קלומל " :ההחלטה

פרוכצוויג ואביטל רייך כחברות בוועדת הביקורת 

 "של החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא.

 אחד?האם אפשר לאשר פה 

אפשר להבין בעצם למה מינוי של ועדת ביקורת עולה  ד קרן גרשון חגואל:"עו
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 לאישור ועדת מועצה?

. איתי צחר:  כך קובע התקנון

כן, מועצת העיר למעשה, האסיפה הכללית של  :עו"ד אלון בן זקן

 התאגיד, בגלל זה זה מגיע לפה.

  סעיף הבא.תודה רבה.  אפשר לאשר פה אחד? ראש העיר:

למנות את ענת קלומל פרוכצוויג ואביטל  פה אחד מאשרים :205מס'  החלטה

רייך כחברות בוועדת הביקורת של החברה העירונית לתרבות הפנאי 

 בכפר סבא.

 

 אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה. .6

מינוי ממלא מקום גזבר העירייה. גזבר  אישור איתי צחר:

העירייה כאמור הודיע על סיום תפקידו בסוף חודש 

אוגוסט, ככל שעד למועד זה לא הסתיימו הליכי 

המכרז וטרם ממונה גזבר חדש או גזברית חדשה, יש 

 2ה. 167למנות ממלא מקום לגזבר כאמור בסעיף 

 :לפקודת העיריות נוסח חדש. הצעת החלטה

ת מינוייו של מר צבי אפרת כממלא מאשרים א"

 1/9/2020מקום גזבר עיריית כפר סבא החל מיום 

חודשים או עד למינוי גזבר  3למשך תקופה של 

עירייה קבוע לפי המוקדם מבין שני המועדים. 

בתקופה זו למר אפרת יהיו את כל הסמכויות 

 "הנתונות על פי דין לגזבר רשות מקומית.

 אחד? תודה רבה.אפשר לאשר פה  ראש העיר:
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את מינוייו של מר צבי אפרת כממלא מקום  פה אחד מאשרים :206מס'  החלטה

 3למשך תקופה של  1/9/2020גזבר עיריית כפר סבא החל מיום 

חודשים או עד למינוי גזבר עירייה קבוע לפי המוקדם מבין שני 

זו למר אפרת יהיו את כל הסמכויות  הנתונות על המועדים. בתקופה 

 פי דין לגזבר רשות מקומית.

 

 אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים. .7

אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת  איתי צחר:

עובדים בכירים. דברי הסבר, לאור הודעת גזבר 

על סיום תפקידו  העירייה, רואה חשבון שגיא רוכל,

, נדרש מינוי של גזברית או 30/8/2020החל מיום 

 (2ב)ב()169בהתאם לסעיף  .גזבר לעיריית כפר סבא

לפקודת העיריות נדרש לכנס ועדת המכרזים לבחירת 

עובדים בכירים אשר הרכבה קבוע בחוק. ראש 

העירייה או נציגו מקרב סגניו אשר ישמש כיושב ראש 

עובדים בכירים, שני חברי ועדת המכרזים לבחירת 

המועצה אשר יבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם 

נציג סייעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה, ואם כל 

הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה חבר המועצה 

. המנהל הכללי של 3שאינו חבר בוועדת ההנהלה. 

. נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד 4העירייה, 

ת לתפקיד הנדון במכרז. הצעת מקביל בעירייה אחר

מאשרים למנות את חברי המועצה אברהם " :החלטה

והדר לביא כחברים בוועדת המכרזים  ממה שיינפיין

לבחירת עובדים בכירים למינוי גזבר בהתאם לסעיף 

אפשר  ".[נוסח חדש]לפקודת העיריות  (2ב)ב()169
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 לאשר פה אחד?

 אפשר לאשר פה אחד? תודה. ראש העיר:

למנות את חברי המועצה אברהם ממה  פה אחד מאשרים :207מס'  החלטה

שיינפיין והדר לביא כחברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים 

לפקודת העיריות  (2()ב)ב169, בהתאם לסעיף בכירים למינוי גזבר

 .[נוסח חדש]

אני רוצה להעיר, קודם כל תודה לכולם שמאשרים  ממה שיינפיין:

פה אחד, אני רוצה להגיד לשגיא שאני צריך לשבת 

ולאתר את מי שיירש במקומך זה דבר לא קל. 

לחלוטין לא קל. נכון שלכל אחד יש מחליף, אבל לא 

קל. אני אסיים רק בשתי מילים, אני בטוח שאנחנו 

מי  הדר ואני, במקרה הזה, ,נצטרך לבחון את זה

 4שנכנס לנעליים גדולות מאוד. אני רוצה להגיד 

מילים, כפר סבא הפסידה, נתניה הרוויחה. זה מה 

 שיש. שיהיה בהצלחה. 

 .ועצה הדר לביא חזרה אל הישיבהמ** חברת ה

 .** חבר המועצה אמיר קולמן יצא מהישיבה

 :27.7.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .8

 .2020לשנת  1מספר  רגיל תקציב העברות א.

 .2020לשנת  2מספר  רים"תב העברות ב.

ן  ג.  .2020 1דיווח דוח כספי רבעו

 .חובות מחיקת נוהל פי על חובות מחיקת אישור ד.

 .6-8/20הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה  ה.

.  מרכנתיל.בנק חשבונות לפרויקטים בתקצוב מפעל פיס בבנק  2פתיחת  ו

 

נושא הבא שעל סדר היום, אישור פרוטוקול  איתי צחר:
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. מצורף 27/7/2020והמלצות ועדת כספים מיום 

בזאת פרוטוקול והמלצות ועדת כספים מיום 

מאשרים את החלטות " :. הצעת החלטה27/7/2020

העברות תקציב רגיל  .ועדת כספים כמפורט מטה. א

 2העברות תב"רים מספר  .. ב2020לשנת  1מספר 

 .ד. 2020 1דיווח, דוח כספי רבעון  .ג. 2020 לשנת

 .האישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות. 

הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי 

יוני עד אוגוסט  פתיחת  .ו. 2020העירייה לחודשים 

רויקטים בתקצוב מפעל הפיס שני חשבונות בנק לפ

 האם אפשר לאשר פה אחד? "בבנק מרכנתיל.

יש לי שאלה בנושא. אני אשמח. אני שמתי לב שיש  אמיר סילבר:

מיליון שקלים על  10-ל 8כאן השקעה של בין 

האצטדיון, והיה על כך דיון, אני שמח שהיה שם 

דיון, אבל באחד מהציטוטים שמתי לב שבעצם אף 

לנו שגם לאחר שאנחנו נחליף את אחד לא מבטיח 

התאורה במגרש הפועל כפר סבא תוכל לשחק 

באצטדיון הזה. זאת אומרת אף אחד לא מבטיח לנו 

שהאצטדיון הזה יאושר על ידי ההתאחדות. אני 

רוצה להבין מה הערכת הסיכונים שהעירייה לוקחת 

בסוף לא יאשרו אותו, האם אנחנו לשיפוץ הזה אם 

א קטן הזה ובסוף לא יאשרו נשקיע את הסכום הל

 את האצטדיון? כן, שאלה לראש העיר או לגזבר.

אנחנו מתחילים בהשקעות בצורה מאוד אחראית  ראש העיר:

ומתוכננת באצטדיון בכפר סבא, זו גם בשורה לכל 

השקעה ראשונה היא בתאורה, ולאחר מכן האוהדים. 

תהיה השקעה נוספת. אנחנו בקשר אדוק עם 
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התאחדות הכדורגל, ואני מעריך שבסוף ההשקעה 

נוכל לחזור לשחק בבית.  יאשרו את האצטדיון ואז 

 תודה. 

זו הערכה, זאת אומרת אין לנו פה שום בטוחה  אמיר סילבר:

 ? שאנחנו נשקיע את הסכום

 הערכה, זו לא הערכה. זו לא ראש העיר:

. אמיר סילבר:  הבנתי

 תודה. אפשר להעלות להצבעה? ראש העיר:

רגע, אני רוצה רגע גם להתייחס בבקשה. אז אני  תהילה מימון:ח "רו

רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו בישיבה, אבל 

קודם כל באמת לברך את שגיא, הרבה בהצלחה 

על הכול. אז הדוח הכספי לרבעון  בהמשך ותודה

הראשון מראה רבעון שהסתיים טוב, יחד עם זאת 

חשוב לראות את הנתון של הגבייה שהוא נמוך 

מארנונה, גם עסקית וגם ממגורים, וכמובן נצטרך 

להמשיך ולעקוב אחרי הנתון הזה. גם הדוח הניהולי 

שהוצג לנו, ואני מודה על זה שזה הוצג בטווח הזה 

לחודש מאי, מראה מצב טוב באופן יחסי.  של הזמן

נמתין ליוני, יולי ונראה איך העסקים שהם כבר לא 

מפוצים, איך זה משפיע על התקציב העירוני. בשלב 

הזה אני ביקשתי שלא יהיה שימוש ברזרבות 

העירוניות. אנחנו בעיניי צריכים להשאיר אותם 

ולראות מה קורה בחודשים הקרובים, ונמצאו באמת 

פעם זרבות אז אני רות תקציבים חלופים לרמקו

שלישית מודה למי שעשה את זה ולמי שמצא את 

המקורות התקציביים, ואנחנו מעבירים תקציב 

שהוא לא נוגע כרגע ברזרבות. בנוסף ביקשתי שיעשה 
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מיליון שקלים  300כל מאמץ לא לעבור חוב של 

השנה, וקיבלנו החלטה בוועדת הכספים שהלקיחה 

מיליון שקלים, ככל שהם  10אחרון של של החוב ה

יידרשו, יעבור שוב דיון בוועדת הכספים. אני מאוד 

מקווה שכמו בשנה שעברה שבסופו של דבר לא לקחנו 

מיליון שקלים, גם פה נוכל לקחת  20-את החוב של ה

פחות ולשמור על תקציב החוב בעצם, זה לא תקציב, 

מו מיליון שקלים השנה כ 300-אבל החוב נמוך מ

 שחשבנו שיקרה. תודה רבה לכולם.

אני מבקש להתייחס בעוד שני נושאים. אחד, היה  אמיר סילבר:

דיון על תוספות בנייה במבנה העירייה, ומנכ"ל 

זה לא ציטוט מדויק, אבל הציג איזשהו , העירייה

מחסור במבנים לשימוש העירייה, מבנה משרדים 

ת וכדומה. ולמעשה באותה נשימה מזכירים כאן א

ההקצאות של המבנים, אז אני הייתי שמח לדעת מה 

תוכנית העירייה. אני אמתין שראש העיר פשוט 

יקשיב. כן, אני אחזור שוב, השאלה היא אליך ראש 

העיר. אני חוזר, מנכ"ל העירייה מצוטט כאן כמי 

שאומר שנכון להיום חסרים לעירייה משרדים, 

 ואנחנו שוכרים חנויות שישמשו כמשרדים. אגף

אתרים, והשאלה איך העירייה  7החינוך מפוזר על 

מתכוונת לחסוך כספי ציבור בשכירות של מבנים 

לטובת העירייה, בו בזמן שאנחנו בעצם מקצים מבנה 

ציבור של העירייה לעמותות ללא תשלום בעצם. האם 

יש איזושהי תוכנית לקחת חזרה את אותם מבנים 

במבני כדי שאנחנו נשתמש נכון בכספי הציבור ו

הציבור לטובת העירייה ולא נוציא כספים על מבנים 
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  לנו.שיש 

טוב, אני אתייחס לזה. בעיקרון כמו שאמרנו יש  ראש העיר:

שורה של כשלים ארוכי שנים בהתנהלות העירונית. 

מבנה ציבור  חלק מהם זה גם היכולת של הקמה של

ברחבי העיר, וככל שהעיר גדלה בשנים האחרונות 

והתפתחה הצרכים גדלו אבל משרדי העירייה לא 

גדלו. וגם הצרכים של העמותות נשארו. יש עמותות 

ברחבי העיר שעושות עבודות קודש, עמותות של 

ארגוני מתנדבים, של הרבה מאוד גופים שנמצאים 

יח ובמשא ומתן כאן בעיר, ואנחנו נמצאים איתם בש

למצוא פתרון נכון והולם שיאפשר את המשך 

הפעילות שלהם. תוך הצטמצמות בשטחים שנמצאים 

בהם. הייתה פה פזרנות בנושא של שטחי ציבור, 

הייתה פה פזרנות בנושא של האחריות כלפיי המבנה 

ציבור ברחבי העיר, מבני ציבור שהוזנחו פה, אני 

ישן שהפך להיות מזמין את כל מי שלמד בכצנלסון ה

בן צבי, תראו איך המקום נראה. מה קורה שם, פשוט 

מחדל גדול מאוד. ויש דברים שייקח זמן לתקן. אבל 

בדרך יש גם צרכים עירוניים, ולכן כשאתם מגיעים 

למשרדי עירייה ורואים שהעובדים יושבים אחד על 

השני בתנאים לא תנאים, זה לא מכבד אף אחד, 

העירייה שלא יכולים לתת  קודם כל לא את עובדי

שירות בצורה הכי טובה והם לא יכולים ליהנות 

מסביבת עבודה טובה ונעימה. דבר שני, גם תושבים 

שמגיעים לעירייה שהיא מאוד מאוד צפופה, אני 

רוצה רק שתבינו שמבנה העירייה, מאז שאני עזבתי 

 15שנים ועד שחזרתי אליה אחרי  15אותה לפני 
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נתה, אבל העיר כן גדלה בעוד שנים, היא לא השת

תושבים, אז אנחנו מבינים את המצוקה  15,000איזה 

הגדולה שיש כאן. אנחנו מתנהלים בצורה מאוד 

מאוד אחראית, מנכ"ל העירייה מטפל בזה, מעדכן 

אותי בצורה שוטפת. אני מאמין שחלק מהדברים 

נמצא פתרון, חלק מהנושאים זה פתרון קצת יותר 

הדברים שאנחנו חושבים עליו ארוך טווח. אחד 

וזה אולי כדאי  - אנחנו מחזירים ,בטווח הבינוני זה

את החשיבה לתכנן מבנה  - לבשר לתושבי העיר

 20עירייה ראוי שהיה על שולחן העבודה כבר לפני 

 כנון להקים מבנה עירונישנים ונשכח, בזמנו היה ת

בסמוך לקניון ערים, בית העירייה אם היו מגשימים 

אז יכול להיות שגם כל עיריית כפר סבא  את זה

הייתה היום בסמוך לכיכר העיר וכל התושבים היו 

מגיעים לכיכר העיר ואז גם קניון ערים היה נמצא 

קצת במצב יותר טוב, כי היו מגיעים לא מעט 

תושבים לבקר במתחם הזה. אז גם מהנדסת העיר 

אנחנו שוברים את הראש  ,דוכהעכשיו יושבת על המ

נחנו מקימים מבנה עירוני נכון וראוי, ועד אז איך א

אנחנו נצטרך להיות מאוד יצירתיים וכן גם לצערנו 

מעת לעת לשכור משרדים וחנויות. וגם בדרך הזאת 

אנחנו עוזרים קצת לבעלי עסקים שנמצאים פה 

במצוקה מאוד גדולה וגם לא מסוגלים היום להשכיר 

לה את המשרדים שלהם ואת החנויות. יש עוד שא

 נוספת?

א' יש לי עוד שאלה, אבל שוב, השאלה שלי הייתה  אמיר סילבר:

האם יש תוכנית לשימוש באותם מבנים שכרגע 
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מוקצים לעמותות שונות כדי שיהיו בשימוש 

 העירייה, זאת השאלה. 

 אבל לא הבנתי, לאן ילכו העמותות? ממה שיינפיין:

מנכ"ל העירייה, מה שפה, אני מצטט עכשיו את  אמיר סילבר:

כנראה  ,בוצעה עבודה מקיפה לפתרון הבעיות, ובעצם

נעשתה עבודת מטה להבין היכן יש מבנים שכרגע הם 

בהקצאות ושהעירייה יכולה לקחת אותם. אז 

השאלה הייתה האם יש תוכנית כזו, האם אנחנו 

נערכים לכך, איך אנחנו בעצם ובטח אם אנחנו 

של העירייה  מדברים על המצב הכלכלי הלא פשוט

בעקבות הקורונה, האם יש תוכנית לשמור על כספי 

הציבור ולהשתמש באותם מבנים במקום לתת אותם 

לעמותות. הרי לא כל העמותות, ממה, עמותות זה 

דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לא כל העמותות באמת 

זקוקים למבנים האלה כדי להתקיים מצד אחד, 

 כולם עוסקיםאפשר למצוא להם מבנים אחרים, ולא 

 ..בדברים שהם

אני מזמין אותך להיפגש עם ראשי עמותות ותבין  ממה שיינפיין:

באיזה מצוקה הם נמצאים. הרבה מאוד נמצאים גם 

במקלטים, ויש חוסר אדיר. ותאמין לי שלאיתי 

 מייםאני לא אגיד כל יום, לפחות פע ,למשרד מגיעים

 ת. זהמגיעים אנשים מעמותות, ראשי עמותו בשבוע

זה לא קל. דרך אגב, עמותות משלמות כסף, סיפור. 

 אף אחד לא מקבל בחינם. זה החוק. 

גם הדרך לעשות את זה זה עכשיו, בנוהל הקצאות  :רו"ח תהילה מימון

שאנחנו עכשיו אמורים להעביר, אז תגישו את הערות 

 אם לא הגשתם. 
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התשובה, אבל א' הגשתי, תודה רבה שאת נותנת את  אמיר סילבר:

אני מצפה שתהיה איזושהי תוכנית. אולי יש נוהל 

חדש. השאלה לראש העיר האם הנוהל הזה לוקח 

בחשבון את הנושא הזה שחסרים מבני ציבור, מבנים 

לעירייה, האם אנחנו לוקחים את זה בחשבון. האם 

ראש העיר לוקח בחשבון ויש תוכנית לכך, זאת 

 השאלה. 

, חבל שכל פעם שמישהו אחר עונה ואתה מבקש אמיר :רו"ח תהילה מימון

את מי שעונה. דיון בישיבת מועצה אז אתה עוצר 

 עניתי..

 סליחה, חשבתי שסיימת, אני מתנצל. אמיר סילבר:

לא, אבל אתה פונה אליי, כשלא פנית אליי לתשובה,  :רו"ח תהילה מימון

 מותר לדון. 

. ראש העיר:  טוב, אני מעלה את זה להצבעה.

רגע, סליחה, אמרתי שיש לי עוד נושא. שביל  ילבר:אמיר ס

 האופניים. 

 עוד מה?  ראש העיר:

 אמרתי שיש לי עוד שאלה. אמיר סילבר:

 כמה זמן יש לחבר מועצה לשאול שאלות? ראש העיר:

 דקות. 5 אמיר סילבר:

 דקות. תיקח זמן. 5 ראש העיר:

 עוד חצי דקה. איתי צחר:

התשובות. זו שאלה קטנה. ראיתי שפה  לא כולל אמיר סילבר:

ביטלו את שביל האופניים ואני פשוט קצת לא ברור 

לי למה לבטל שביל אופניים שאמור לחבר בין רסיסי 

שבילי אופניים, ודווקא שביל שהוא במרכז העיר. על 

יודע  רחוב סוקולוב, שאמור להוביל לרכבת, אני לא 
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מה העלות שלו, אבל אני חושב שזה אחד 

 רויקטים החשובים.מהפ

אז אני אסביר לך בצורה מאוד פשוטה. וגם לתושבי  ראש העיר:

כפר סבא. לא ביטלו את שביל האופניים, פשוט דחו 

. כמו שאתם יודעים מדינת 2021-את הביצוע ל

ישראל נמצאת בעידן קורונה, לא מעט כספים שהיו 

אמורים להגיע מכל מיני עבודות פיתוח ותוכניות 

ונית לא הגיעו, ולכן אנחנו נאלצנו התפתחות עיר

. השיקולים מתחלקים 2021-ללדחות את הביצוע 

מכיוון שאנחנו בקרוב יוצאים לפיתוח לשניים. אחד, 

של רחוב ששת הימים אז כל רחוב ששת הימים יעבור 

עבודה של מספר חודשים של שביל אופניים שיחבר 

את סוקולוב עד לבתי הספר כולם, ושתיים, ואז 

ולעשות עוד פיתוח במקביל בשנה אחת גם  להכביד

יכביד מאוד על  בסוקולוב וגם בששת הימים

התושבים, אנחנו לא רוצים שכל העיר תהיה בתזזית. 

ודבר שני, משיקולים כספיים וכלכליים ודבר נוסף 

שאנחנו מתכוונים לנסות לגייס עוד מקורות נוספים 

, אלא לפרויקט הזה. לכן שביל האופניים לא בוטל

 ברוח התקופה.  2021-הוא נדחה ל

 אוקי, תודה.  אמיר סילבר:

 אפשר לאשר פה אחד?  איתי צחר:

 אפשר לאשר את זה פה אחד?  ראש העיר:

 אושר פה אחד.  איתי צחר:
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את החלטות ועדת כספים כמפורט מטה.  פה אחד מאשרים :208מס'  החלטה

. ב. העברות תב"רים 2020לשנת  1א. העברות תקציב רגיל מספר 

. ד. אישור 2020 1. ג. דיווח, דוח כספי רבעון 2020לשנת  2מספר 

מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות. ה. הצעה להקלות לברי 

. 2020רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה לחודשים יוני עד אוגוסט 

ו. פתיחת שני חשבונות בנק לפרויקטים בתקצוב מפעל הפיס בבנק 

 רכנתיל.מ

 

 .2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

הנושא הבא שעל סדר היום אישור חלוקת תמיכות  איתי צחר:

מצורף בזאת  .2020לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

וטבלת  28/7/2020פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

מאשרים " :פירוט תמיכות מוצעת, הצעת החלטה

חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום  2020

 האם אפשר לאשר פה אחד? ".28/7/2020

 פה אחד, תודה רבה. ראש העיר:

חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים  פה אחד מאשרים :209מס'  החלטה

 .28/7/2020בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום  2020בשנת 

 

 ** חבר המועצה אמיר קולמן חזר אל הישיבה.

 .29.7.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .10

נושא הבא, אישור פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות  איתי צחר:

מצורף בזאת פרוטוקול ועדת  .29/7/2020מיום 

מדובר בנושא אחר מפעם  .29/7/2020תמיכות מיום 
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קודמת, לתשומת ליבכם, כאן הדיון בעמותות בהן 

התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים, מאשרים את 

 29/7/2020פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום 

כמפורט בפרוטוקול המצ"ב, האם אפשר לאשר פה 

 אחד? 

 פה אחד, תודה רבה. ראש העיר:

את פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום  פה אחד מאשרים :210מס'  החלטה

 .כמפורט בפרוטוקול המצ"ב 29/7/2020

 

אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(  .11

 .2020 –)תיקון(, התש"פ 

נושא הבא שעל סדר היום, אישור תיקון חוק עזר  איתי צחר:

, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי )תיקון( לכפר סבא

נשלחו אל חברי  21/7/2020. ביום 2020התש"פ 

ונוסח התיקון לחוק העזר  המועצה דברי ההסבר 

שבנדון, מצורף בזאת נוסח החוק המוצע ודברי 

מאשרים את תיקון חוק " :ההסבר. הצעת החלטה

העזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( 

כמפורט בנוסח המצורף בזאת.  2020תיקון התש"פ 

כמו כן מאשרים הארכת תוקף הגביה מכוח חוק 

העזר לכפר סבא, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי. 

עד ליום כ"ז בטבת תשפ"ב  2015תשע"ה 

31/12/2021." 

ההיטל הזה  ,תי, רגע, הנושא של ההיטלים האלהאי :עו"ד קרן גרשון חגואל

שאנחנו מדברים עליו כרגע זה ההיטלים של השמירה 

 שמופיעים בחשבון הארנונה?
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 כן. שמפורטים גם בדברי ההסבר, השיעור שלהם. איתי צחר:

 אפשר לאשר פה אחד?

 אפשר לאשר פה אחד? תודה הרבה.  ראש העיר:

את תיקון חוק העזר לכפר סבא )שמירה,  פה אחד מאשרים :211מס'  החלטה

כמפורט בנוסח  2020 - התש"פ (תיקון)אבטחה וסדר ציבורי( 

המצורף בזאת. כמו כן מאשרים הארכת תוקף הגביה מכוח חוק העזר 

עד ליום  2015 - תשע"ה ,(שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) לכפר סבא

 .31/12/2021 ,כ"ז בטבת תשפ"ב

 

מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום אישור  .12

 "המושבה". דמי שימוש באצטדיון

נושא הבא, אישור מתן ערבות התחייבות למועדון  איתי צחר:

הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש 

באצטדיון המושבה. דברי הסבר, קבוצת הבוגרים של 

בליגת העל מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא תשחק 

וכתוצאה מכך נדרשת  2021, 2020בעונת המשחקים 

לקיים את משחקיה הביתיים במגרש המאושר לקיום 

המשחקים על ידי מנהלת הליגה. אצטדיון הכדורגל 

לויטה בכפר סבא לא אושר על ידי מנהלת הליגה 

, 2020לקיום משחקים בליגת העל לעונת המשחקים 

דות בהשקעה . ולשם הכשרתו נדרש לבצע עבו2021

כספית משמעותית. מועדון הכדורגל הגיע להסכמות 

יון הכדורגל המושבה עם חברת הניהול של אצטד

בפתח תקווה, לפיהן יתקיימו בו משחקי הבית של 

המועדון לעונה זו. על פי דרישת חברת הניהול של 

אצטדיון פתח תקווה פנה מועדון הכדורגל הפועל 
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ות לתשלום דמי כפר סבא לעירייה לשם העמדת ערב

הנעמדים בסך  השימוש החזויים לעונת משחקים זו

שח כתנאי למתן הרשאה לשימוש  800,000של 

א' לפקודת  202במגרש. בהתאם להוראות סעיף 

העיריות, רשאית העירייה להעמיד ערבות לחיובו של 

מאשרים מתן ערבות של " :אחר. הצעת החלטה

עיריית כפר סבא להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל 

כפר סבא לתשלום דמי שימוש בגין השימוש 

שח בגין  800,000באצטדיון המושבה בסך כולל של 

  ".2020-2021עונת המשחקים 

זה יהפוך אחר כך אני אשמח להבהרה. האם  אמיר סילבר:

 הכדורגל?להלוואה או לאיזושהי תמיכה בקבוצת 

 הצעת ההחלטה זה לאשר ערבות שהמועדון ישלם.  איתי צחר:

לא, אם וככל זה לא ישולם זה יקוזז מהתמיכה  :רו"ח שגיא רוכל

 שלכם.

 תודה.  אמיר סילבר:

 אפשר לאשר פה אחד? איתי צחר:

 בואו נעלה את זה להצבעה בבקשה. מי בעד? ראש העיר:

 יוסי, קרן, עדי,פנחס, הדר, מי בעד?  איתי צחר:

 אתה יכול לחזור על זה שוב? עו"ד עדי לוי סקופ:

"מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר סבא  איתי צחר:

להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא 

לתשלום דמי שימוש בגין השימוש באצטדיון 

שח בגין עונת  800,000המושבה בסך כולל של 

יוסי, ." מי בעד? ? 2020-2021המשחקים  פנחס, הדר, 

אורן, דני, ראש העיר, מאיר, פליאה,  קרן, עדי,

מי  איתן ואמיר קולמן. לירית, ממה, יובל. מי נגד?
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 אמיר סילבר ותהילה. נמנע?

מתן ערבות של עיריית כפר סבא מאשרים ברוב קולות  :212מס'  החלטה

להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש 

שח בגין  800,000בגין השימוש באצטדיון המושבה בסך כולל של 

 .2020-2021עונת המשחקים 

פנחס, הדר, יוסי, קרן, עדי, אורן, דני, ראש העיר, מאיר, פליאה,  -בעד

 .לירית, ממה, יובל

 .קולמןאיתן, אמיר  -נגד 

 .תהילהאמיר סילבר,  -נמנע 

 

 :2019עירוניים לשנת מסירת דין וחשבון שנתי תאגידים  .13

 בע"מ. סבא כפר לפיתוח הכלכלית החברה א.

 בע"מ. סבא בכפר הפנאי לתרבות העירונית החברה ב.

,  ראש העיר: תודה רבה. נושא הבא. מסירת דין וחשבון שנתי

. גם של החברה 2019תאגידים עירוניים לשנת 

הכלכלית וגם של החברה העירונית לתרבות הפנאי. 

 ? ראיתם, יש שאלותעברתם, 

רפי, בתקציב או בפעילות של החברה הכלכלית היו  ד אהוד יובל לוי:"עו

הלוואות בשנים עברו ואני מצטער, אני פשוט לא 

ראיתי את ההסבר איך חלק מההלוואות האלה 

נפרעו. במיוחד לקבוצת הכדורעף, אני אשמח 

 להבהרה לפרוטוקול. 

.  ראש העיר:  אלעד כאן?אוקי

. צחר:איתי   כן

יש פה את הדירקטורית, תהילה, נכון? את  ד אהוד יובל לוי:"עו

 דירקטורית בחברה הכלכלית?
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המנכ"ל פה, זה נושאים שמנכ"ל החברה, אלעד  ראש העיר:

 קנדל, ייתן את התשובה. בבקשה אלעד.

ערב טוב לכולם, נדמה לי שכבר ענינו על זה בפעם  אלעד קנדל:

הקודמת. ההלוואה היא הלוואה מלפני יותר מעשור. 

עם השנים הראנו גם בפעם הקודמת שנשאלנו, 

שהקרן הוחזרה זה מכבר, מסיבות חשבוניות, מכיוון 

שקל,  100,000שכבר מיצינו, פלוס עוד יתרה של 

ק את בעצת הרואה חשבון שלנו החלטנו פשוט למחו

היתרה הזאת, כך או כך זה היה עניין חשבונאי 

שמבחינתנו הכסף הגיע מהקצאות של העירייה, עבר 

דרכנו מבלי שנשאר אצלנו ובעצם עבר בחזרה 

 לקבוצת הכדורעף, לא ראינו בזה איזושהי תועלת.

זאת אומרת שאתה יושב ומקבל החלטה למחוק נכס  ד אהוד יובל לוי:"עו

טי למועצה שהמחיקה של שבעבר אמר היועץ המשפ

הנכס הזה, הלוואה הזאת, מחייבת החלטת מועצה. 

זאת אומרת ישבנו בפורום הזה של מועצת העיר, 

האדון עורך דין אלון בן זקן שנכנס לפה עכשיו ענה 

 מחייבים למועצת העיר שההלוואה או מחיקתה

החלטת מועצה, כי זה הענקה, כי זה מהווה תמיכה 

ת עצה מיועץ משפטי, או לכל דבר ועניין, קיבל

מרואה חשבון, ובאותו רגע כבר המועצה לא צריכה 

 לאשר את זה? זאת אומרת זה מה שאתה אומר?

 זה לא מה שאני אומר. אלעד קנדל:

 גזבר העירייה ייתן תשובה. כן. שגיא. ראש העיר:

 .לא.לא יודע,  שגיא רוכל:ח "רו

מכיוון שהקרן  :זה לא מה שאני אומר, אני אומר אלעד קנדל:

.ניתנה הוחזרה זה מכבר והלוואה . 
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 ?אז הספרים עד היום היו שגויים ד אהוד יובל לוי:"עו

 יובל.יובל,  אלעד קנדל:

 .הספרים עד היום אמרו שהקרן לא הוחזרה ד אהוד יובל לוי:"עו

איריס חשבון האני מציע דבר כזה, אלעד, שרואת  ראש העיר:

 מסודר על העניין הזה, בסדר? דו"חשטרק תשלח לנו 

אבל רפי הוא פוסל את הספרים. הוא אומר שעד  ד אהוד יובל לוי:"עו

חוק כתוב בספרים והוא אומר  עכשיו היה כתוב שיש

 .שהקרן הוחזרה

.ו ראש העיר:  אני מציע הצעה, אנחנו שכרנו שירותים של.

אולי הדירקטורית תהילה תענה לנו, כי אני לא מבין  ד אהוד יובל לוי:"עו

איך מוחקים קרן או חוב מספרים, אולי עד היום זה 

 היה שגוי באמת וההלוואה הוחזרה.

איריס שטרק היא רואת יובל, אני מציע דבר כזה,  ראש העיר:

חשבון ששכרנו את שירותיה כמבקרת של החברה 

בה הכלכלית, של התאגיד, אני מבקש שתיתן תשו

 ליובל לוי בכתב.

לא, לא, למועצה. ואני מבקש שהיועץ המשפטי יחזור  ד אהוד יובל לוי:"עו

על המילים שהוא אמר בעבר. האם מועצת העיר היא 

 זו שצריכה למחוק כי זה לתמיכה או לא.

 ונציג אותה בפני מועצת העיר.  ראש העיר:

המשפטי פה והוא רק אבל רפי, אני חושב שהיועץ  ד אהוד יובל לוי:"עו

צריך לאשר את הדברים שלו בעבר, שמחיקה של 

הלוואה זה תמיכה, ומי שמקבל את ההחלטה זה 

מועצת העיר ולא החברה הכלכלית, אם אני טעיתי 

 אני מתנצל בפני כולם.

אז אני מבקש, כמו שאמרתי, איריס שטרק תכין דוח,  ראש העיר:

ונציג את זה בפני  תציג את זה בפניכם, תשלח לך 
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 מועצת העיר.

יש פה שאלה משפטית, רפי. מי מקבל החלטה על  ד אהוד יובל לוי:"עו

יועץ חשבונאי או אחר,  מאות אלפי שקלים, ואם זה 

האם מאות אלפי שקלים נמחקים ממאזן משמע העיר 

מחקה נכס, נתנה תמיכה לגוף, כמו שאמר היועץ 

המשפטי שאני מאוד מכבד את דעתו בעבר, אז אני 

י רוצה להבין, כי אנחנו פה מתייחסים לדברים היית

 שקורים וחבל שלא נדע את זה. 

אבות "איך אומרים,  ,אנחנו מתייחסים עוד פעם על ראש העיר:

 . "נהיהקאכלו בוסר ושיני בנים ת

 לא השיניים שלנו, נכון? ד אהוד יובל לוי:"עו

האבות רים את השיניים על באז אנחנו בינתיים שו ראש העיר:

ולכן כמו שאתם רואים יש לא מעט  אכלו בוסר.

מאוד מאוד מורכבות שהיו בעבר שאנחנו  סוגיות

חדשות לבקרים נתקלים בהם, במורכבות שלהם, 

ואנחנו באמת מוציאים פה לא מעט נושאים שאנחנו 

 נדרשים להם מעת לעת.

רפי, אולי ברשותך, יש פה דירקטורית, תהילה, היא  ד אהוד יובל לוי:"עו

 תגיד לנו מתי הדירקטוריון קיבל החלטה.

יובל, יובל, אני לא יודעת מה אתה מנסה לעשות, יש  תהילה מימון:ח "רו

פה הרבה דירקטורים, כולל יושב ראש הדירקטוריון, 

 אז הפרובוקציה הזאת היא לא במקום. 

 אותך בתמימות אם את קיבלת החלטה. אני שואל ד אהוד יובל לוי:"עו

אתה שואל שאלה משפטית של מי הסמכות. אם  תהילה מימון:ח "רו

 הסמכות היא של מועצת העיר יש פה יועץ משפטי.

אין שאלה של סמכות משפטית, כי היועץ המשפטי  ד אהוד יובל לוי:"עו

ענה עליה. יש שאלה אם קיבלת החלטה או לא 
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 .  בדירקטוריון

הדירקטוריון ראה את הדוחות הכספיים, דרך אגב,  תהילה מימון:ח "רו

שנה שעברה ולא השנה, ובדוחות הכספיים אכן נמחק 

חות הכספיים, "החוב והדירקטוריון אישר את הדו

 כן.

 טוב, אני מבקש. ראש העיר:

שאלתי אם הוא קיבל החלטה למחוק או שהוא רק  ד אהוד יובל לוי:"עו

 אישר בדיעבד.

 .יובל אני מבקש דבר כזה :ראש העיר

 רק אישר ודוחות כספים.  תהילה מימון:ח "רו

שמה הולך שאיריס שטרק  רואת החשבוןאני מבקש מ ראש העיר:

לפניה, שתכין דוח של השתלשלות הנושאים, תשלח 

את זה למועצת העירייה, תציג את זה ליובל לוי ונציג 

 זה בישיבת המועצה הבאה. את

אני חושב שהיושב ראש, המנכ"ל שנמצא פה, סליחה,  ד אהוד יובל לוי:"עו

לא היושב ראש, המנכ"ל שנמצא פה צריך לתת לנו 

 את העדכון, הוא נתן לנו עדכון?

 תקבלו עדכון, תודה רבה. עוד שאלות וסוגיות? ראש העיר:

ע תהילה מימון:ח "רו ל החברה לתרבות ופנאי, כן, הייתי רוצה לדעת רק 

, 2020-כי אין פירוט בפרוטוקול, מה צפוי להיות ב

איך התקציב, כי זה הסתיים, לא יודעת, ממה שאני 

-, מה צפוי להיות ב2019-רואה, באיזשהו גירעון ב

2020 . 

שרון פז, מנכ"לית החברה לתרבות פנאי בכפר סבא,  ראש העיר:

 כן.

כעיקרון אני רק אתייחס קודם נעים מאוד לכולם.  :פז שרון

סיימנו , ברמה השוטפת 2019כל לביצועים של 
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מאוזנים, הגירעון היה בהחלטה בתכנון מראש של אי 

שימוש ביתרות. בעיקר בשביל אירועים, פעילות של 

ופעילויות נוספות. ברמה  ארט קיימאהקהילה, 

השוטפת אנחנו בהחלט מאוזנים. זה כאילו מבחינת 

אז אנחנו  2020נחנו מדברים על אם א 2019גמר 

עידן "כמובן מבחינה תקציבית לקחנו בחשבון את כל 

, ובתקציב הסופי אנחנו גם יורדים קצת "הקורונה

מיליון שח אנחנו  74-בפעילויות, אם אנחנו היינו ב

מיליון שח. בהתאם לכך  63יורדים להיקפים של 

אנחנו גם מצמצים את ההוצאות. ברמת התקציב, 

בסיס משבר הקורונה אנחנו מציגים גירעון  עלשוב, 

. אנחנו מקווים מאוד לצמצם את מיליון שח 2של 

מיליון שח. אבל אנחנו  2-הגירעון הזה ולא להגיע ל

לוקחים כל חודש בחודשו ומתמודדים עם כל 

ההגבלות של הקורונה וממקסמים את הפעילות שלנו 

 של החברה ברמה מקסימלית במסגרת המגבלות.

את יכולה להסביר בבקשה איזה שירותים של הציבור  :נדלוביץ'מאיר מ

 ימנעו בעקבות הקיצוץ?

קודם כל, אם תזכרו היינו בסגר בין מרץ למאי, אז  שרון פז:

כמובן אם אני אדבר מבחינת  כמעט הכול היה סגור.

 עיקרי הפעילות של החברה אנחנו מדברים על כל

החינוך הפורמלי. יש לנו כמובן את הקונסרבטוריום, 

אני רוצה גם לשבח את ההתנהלות של 

הקונסרבטוריון, בעצם המוסד היחידי בארץ 

שהצליח כמעט במאה אחוז למרות הסגר. אנחנו 

לקוחות, מנויים  1350-המשכנו לתת שירות ל

בקונסרבטוריון, כדי באמת לצמצם את הפעילות 
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משכנו כרגיל. כמובן סגר זה שלנו. אנחנו בעצם ה

אני מוכרחה לציין שעכשיו למשל בקיץ סגר. 

הפעילות שלנו כמעט והכפילה את עצמה בגלל 

שבועות של  3-החלטות הממשלה, אנחנו עברנו מ

שבועות, לזמן מאוד קצר,  6-ו 5-פעילויות קיץ ל

התראה מאוד קצרה של עשייה. ברוך השם אנחנו 

ה בשלום בעידן ברנו את זככה לקראת הסוף וע

הקורונה. ההתנהלות שלנו המתוכננת לתחילת השנה 

כמובן בהתאם למגבלות שיהיו. כרגע שוב,  1/9-מה

הכול יכול להשתנות בתחום של החלטות ממשלה, 

. אז כל החינוך  , ב' אבל כן, יש הפעלות של א'

הפורמלי ממשיך, כל הנושא של פנאי והעשרה 

ת חדשות למרות ממשיך, אנחנו גם עובדים על תוכניו

המגבלות, והיד נטויה. אנחנו מבחינתנו ממקסמים 

 את הכול.

 תודה רבה. :מאיר מנדלוביץ'

 אוקי, שאלות נוספות? ראש העיר:

לדעתי זה מתקשר למה שיובל הציג  ,לי יש שאלה אמיר סילבר:

על החברה הכלכלית. אני מצטט פה משנה  ,קודם

שעברה ישיבת מועצה. אני לא מקריא פה את הכול, 

עלתה שאלה וראש העיר הגיב בצורה כזו, אני מצטט, 

טוב, אז אני מבקש מרואה החשבון תכין בבקשה "

נייר מסודר לחברי המועצה שיסביר בדיוק את 

האמת שאני לא זוכר דוח כזה, אני אשמח  "ההחלטה.

מישהו כאן יתקן אותי. נראה לי שכאן אנחנו שוב אם 

הבטחה או מעבירים  אנחנו מקבלים איזושהי

אני לא יודע, יובל אתה זוכר  ,איזושהי החלטה
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 שקיבלת דוח כזה שנה שעברה?

אל תעשה לי מבחני זיכרון. כנראה שאני לא  54בגיל  ד אהוד יובל לוי:"עו

 זוכר.

מי? אין צורך  להצבעה.טוב, אנחנו מעלים את זה  ראש העיר:

 להעלות להצבעה, שאלה בנושא הבא.

רפי, אפשר להגיד מילה? אני רוצה לשבח רגע, רפי,   :עו"ד עדי לוי סקופ

את עובדי ועובדות החברה לתרבות הפנאי ובראשם 

את שרון פז המנכ"לית שעומדת כאן. כמי שמלווה 

אותם באופן רצוף ויום יומי העבודה יוצאת מגדר 

הרגיל. דבקות במשימה, נחישות, פתיחת כל 

המסגרות בממש דבקות אדירה, לא מוותרים על שום 

על הפעילות של הקונסרבטוריון, הספרייה, דבר, לא 

, כל מה שאפשר להפעיל, את אירועי ארט קיימא

הקיץ כבר שוחחנו על זה שנבנו אין סוף פעמים וכל 

פעם בהתאם למגבלות, תגובתיות מהירה. עושים 

מעל ומעבר ובאמת מגיע כמובן לכל עובדי ועובדות 

העירייה שנותנים את הנשמה, אבל כאן ספציפית 

נו מדברים על החברה לתרבות הפנאי, ואני אנח

מעומק הלב, עם כל מוצאת לנכון באמת לומר תודה 

. גם כשיש ביקורת, האתגרים, וגם הפקת לקחים

מתכנסים, עושים הפקות לקחים, מתקנים, משפרים 

 לאורך כל הדרך. באמת כל הכבוד ותודה מקרב לב.

 תודה רבה עדי. מנכ"ל העירייה.  ראש העיר:

אני רוצה גם להתייחס לדוחות הכספיים, זה  :חראיתי צ

מסמכים שמבטאים עשייה, שמאחורי העשייה הזאת 

יש הרבה מאוד מאמצים והרבה מאוד חשיבה. שני 

התאגידים העירוניים, החברה הכלכלית לפיתוח כפר 
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סבא מבצעת פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני 

מבלבל שקלים לטובת תושבי העיר, השם שלה תמיד 

כאילו אם  הרבה אנשים, חושבים שזה חברה כלכלית

הם עובדים יותר קשה אז יש להם איזשהו רווח 

כלכלי מזה. כל ההון הצבור הולך חזרה לטובת 

פרויקטים של תושבי העיר, ותקופה מאוד קשה 

בעירייה שהייתה ללא מהנדסת וללא אדריכלית, 

ביצעו פרויקטים, עשו בתי ספר, גני ילדים, 

יקטים תשתיתיים במאות מיליוני שקלים, הכול פרו

במועד, הכול ברמה מאוד גבוהה, ברמת החדשנות 

והיזמות הם מהווים דוגמה ומופת, ולא אנחנו 

אומרים את זה על עצמנו, אלא אומרים את זה 

אחרים על החברה הכלכלית. לחברות כלכליות, 

הממונה על התאגידים בא לכאן והשתהה. חברות 

הארץ באות לכאן ללמוד מה קורה,  כלכליות מכל

וחשוב שזה גם יובא לידיעת הציבור. וכמו שעדי 

ציינה לגבי התאגיד העירוני שעובד, מסכן את עצמו 

גם בריאותית ולכל אורך התקופה של הסגר ואנשים, 

אחוז מהם פועלים ללא  92-מאוד מסגרות לילדים, ש

 בידוד ויש לנו כל פעם איזה אחוזים בודדים לצערנו

ויוצאים,  ועושים את זה הרב שנכנסים לבידוד 

במסירות אין קץ. בתקופה מאוד מאוד לא שגרתית 

ומשברית ואני חושב שבהחלט נכון גם את זה לציין 

שנים  10ולא רק את הבעיות האלה ואחרות בנות 

 ומעלה. אז תודה רבה.

תודה למנכ"ל העירייה. אני אסכם את הישיבה הזאת  ראש העיר:

ו אמורים לסגור אותה ולפתוח את גם, שאנחנ
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הישיבה שלא מן המניין. אז אני רוצה גם להגיד תודה 

רבה לכל הצוותים, למנכ"ל החברה הכלכלית ולצוות 

והמנכ"לית, לשרון ולכל העובדים המנהלים 

בסך הכול כפר סבא נמצאת במקום הכי הצוותים. 

טוב במדינה מבחינת הפעילות הציבורית שלה, אתם 

, העשייה שיש בכל מקום, בכל נושארואים את 

בהתפתחות, בפיתוח, רק באזור הזה בשכונה אנחנו 

רואים פה לא מעט פרויקטים של השלמת מתחמים 

בשכונה כאן. ואתם רואים את זה ברחבי העיר. 

וכמובן החברה, התאגיד לתרבות, כשהוא נתקל 

בתקופה של חוסר ודאות ובעבודה ממש מורכבת, 

בתקופה לא שגרתית בהחלטות  אנחנו נדרשים לפעול

ממש מורכבות והצוותים זה לא קלישאה, ממש 

מסכנים את עצמם. היה לנו מקרה בשבוע שעבר שגם 

העובדים של החברה נאלצו להיכנס לבידוד. אז אני 

על כל מה שאתם עושים למען רוצה להודות לכם 

תושבי כפר סבא, תושבות ותושבי כפר סבא וכל 

דה רבה. אנחנו סוגרים את תו ילדות וילדי כפר סבא.

 לפי הסדר הזה.  ביקשו דקה מהמקום הישיבה.

רפי, אני רק מבקש את מה שאמרת, שזה ייכנס  עו"ד אהוד יובל לוי:

כהחלטה לישיבה שאנחנו נקבל לישיבה הבאה את 

ההסברים, איך יצא מצב שבניגוד לדברי היועץ 

החלטה למחיקת חוב שהייתה חייבת ההמשפטי 

תמיכה והענקה לכל  ,החלטה של מועצת העיר כדין

עברה בלי החלטה של מועצת העיר, ואני  ,דבר ועניין

מה שאתה ווה שאני מק צריך להיות.. חושב שזה

 אומר שזה יצורף כהחלטה.
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מכיוון שרואת החשבון איריס שטרק נכנסה לתפקיד  ראש העיר:

מאוד,  הגבוה הלפני מספר חודשים ויש לה פרסטיז'

 סומך עליה, היא תגיש דוח מסודר. אני

יבה שהסתיימה זאת אומרת שזה החלטה של היש עו"ד אהוד יובל לוי:

 לצרף לישיבה הבאה.

 זה לא החלטה, זו הנחיה שלי וזה יגיע.  ראש העיר:

זאת אומרת שזה הנחיה שלך ואנחנו נראה את זה עד  עו"ד אהוד יובל לוי:

 לישיבה הבאה.

ביקשו דקה מהמקום, לפי הסדר הזה, פנחס טוב,  ראש העיר:

כהנא, אמיר סילבר, עדי, תהילה ולאחר מכן אנחנו 

סוגרים את הישיבה ופותחים את הישיבה הנוספת 

 חברי מועצה. כן.  7שלא מן המניין לבקשת 

אני רואה את התפקיד שלי כחבר מועצה מייצג ציבור  פנחס כהנא:

חס ברמת שדואג לעיר, לתושביה. לצערי לפעמים הי

השקיפות שאני וחברי המועצה האחרים מקבלים 

איננו תואם את התפקיד הציבורי אשר נבחרנו למלא. 

לא פעם אני פונה לעירייה עם פניות של תושבים 

ויזמתי גם דיונים בנושאים אסטרטגיים חשובים 

לעיר, אך העירייה בחרה שלא להשיב או לדחות את 

צה לתת שתי התשובה מטעמים לא ענייניים. אני רו

דוגמאות בדקה הזאת. בתחילת יולי פנו אליי 

תושבים בשאלה מדוע נסגר שער הר תבור בפארק 

העירוני בסוף שבוע. בדקתי, ואמנם השער היה סגור. 

פניתי למנכ"ל העירייה איתי בשאלה מדוע השער 

נסגר. כשבאתר העירייה נכתבה רק העובדה שהשער 

בה. קיבלתי נסגר בסופי שבוע בלי לציין את הסי

. 3/8/2020-תשובה מהמנכ"ל שמענה יגיע אליי עד ה
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הגבתי מיד שלדעתי אין צורך בחודש כדי לתת תשובה 

כזאת. ענו שזה עניין עובדתי הנופל בקטגוריה של 

שאילתה ישירה. כמובן שבינתיים בפייסבוק הגיבה 

העירייה וגם ענתה לעיתונאים. לדעתי זה התנהלות 

י והעירייה כלפי חבר פשוט לא הולמת של אית

מועצה. חוסר שקיפות והליך לא ברור. אפשר פשוט 

לענות מה הסיבה לסגירת השער, באמת אני לא 

ידעתי. הסבר כמובן הגיע אחרי חודש כמובטח, 

בערב. אני חושב שיש עוד  19:00בשעה  3/8-מסודר, ב

 ..עוד כמה דוגמאות, בדקה הזאת

 , אמיר סילבר.דקות. תודה. כן 2כבר עברו  ראש העיר:

כן, אני רוצה לדבר על השיבוץ לגני הילדים, אני  אמיר סילבר:

הייתי שמח לקבל איזושהי סקירה על התהליך שהיה, 

כמו שאני רואה את התהליך שבוצע, התחיל אי שם 

מי זוכר באזור פברואר, הסתיים אך לפני יומיים, 

לצערי לא  ,שלושה. אני חושב שכל השינויים שנעשו

לא 'נקרא לזה  ,בר באותה ועדה משיקוליםהייתי ח

, אבל אני חושב שכשהסתכלתי ככה על 'ענייניים

הפריסה של הילדים בגני העיר אני חושב שבסופו של 

דבר השיבוצים נעשו בצורה שאיננה משביעת רצון, 

לא עשינו שום שיפור משנה שעברה. השיבוצים הגיעו 

וד לדעתי אפילו מאוחר יותר משנה קודמת, וזאת ע

לפני הערעורים. אני חושב שצריך לעשות חשיבה 

מחדש על הנושא הזה, ואני אשמח לדעת האם בזמן 

הקרוב אנחנו נקבל מסקנות, מה שנקרא תחקיר 

 האירוע על נושא רישום ושיבוץ הילדים. 

 תודה רבה אמיר. עדי לוי סקופ. ראש העיר:
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שברים תודה רפי. התקופה הנוכחית רוויה במ עו"ד עדי לוי סקופ:

ובמאבקים אינסופיים. מה המאבקים הארציים על 

גורלה של המדינה והמשבר הכלכלי העז הפוקד את 

כולנו, דרך מאבק העסקים העצמאיים הקורסים, 

מאבק עולם התרבות הגוסס ומשווע לחמצן, מאבק 

העובדות והעובדים הסוציאליים, צוותי הרפואה, 

ד ועוד מאבק לייצוג נשי במוקדי קבלת ההחלטות ועו

ועוד. ובין כל המאבקים החשובים האלה שכולנו 

נרתמים להם, יש בכפר סבא מאבק עצום על מיקומו 

דונם  400-של הדפו, מוסך הרכבות האימתני בין ה

המכיל מוסכים, מחסנים, מסלולי האצה של קרונות 

ועוד ועוד, המאיים לכלות את האוויר ואת החיים 

ים, לגני בשכונות הירוקות צמוד לבתי המגור

הילדים, לפארק, על הקאנטרי החדש, על הראש של 

הילדים והילדות של כולנו. המאבק הזה הוא לא רק 

מאבק של השכונות הירוקות ביחד עם המועצה 

האזורית דרום השרון גן חיים ושדה ורבורג, זהו 

מאבק של כפר סבא כולה, מאבק משותף כנגד 

 הרשויות שחייבות להבין אחת ולתמיד שכיום

לציבור יש כוח ולא ניתן להתעלם ממנו באופן בוטה 

שכזה. ועד כמה חשוב, במיוחד בימים כאלו, לפעול 

ביחד עם הרשויות והתושבים והתושבות ולא כנגדם 

בשום פנים ואופן. העמדה שלנו ברורה, נחרצת וחד 

 24/7משמעית. דפו כמוסך רכבות עצום רועש ופעיל 

ומפושטים,  שיש בצידו מפגעים סביבתיים רבים

 חייב, חייב להיות החרק מבתי מגורים.

 עדי, תודה. תם הזמן. כן, קצר. ראש העיר:
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מיקומו הנכון הוא בקרבת אזורי תעשייה ומסחר  עו"ד עדי לוי סקופ:

ורשויות התכנון חייבות לדון עם הרשויות 

הרלוונטיות והתושבים על מיקומו בשיתוף פעולה 

. חילקתי לכם מלא וממש לא כפי שהיה עד עכשיו

פלאיירים להפגנת הענק מחר, אני קוראת לכל חברי 

וחברות המועצה, התושבים והתושבות מכל העיר, 

לבוא לשטח להפגין ולהביע סולידריות ותמיכה. 

ובהזדמנות זו אני מבקשת להודות לראש העיר על 

הובלת ההתנגדות בנחישות, לכל הצוות המקצועי 

מים ולמטה המעולה בעירייה שעושה לילות כי

גן חיים ושדה ורבורג הפועלים  המאבק המשותף עם 

בו תושבות ותושבים נהדרים שפועלים בנושא ללא 

לאות בהתנדבות ובמסירות אדירה, אני קוראת 

 לכולם להגיע מחר ביחד ננצח, תודה.

 תודה רבה עדי. תהילה. ראש העיר:

 אני מבקש, אני לא נרשמתי לדקה, אני רק חייב ממה שיינפיין:

 להעיר.

 אז קודם כל תהילה, וממה. תהילה, בבקשה. ראש העיר:

אוקי. כבר הרבה זמן והיום ביתר שאת אני קצת  רו"ח תהילה מימון:

מתביישת להיות פה. תרבות הדיון פה במועצה 

הולכת ומתדרדרת באופן עקבי מישיבה לישיבה. 

ברמה האישית שלי אני חייבת להגיד שלפני ארבע 

יתי בישיבת מועצה באתר העירוני שנים בערך אני צפ

וחשבתי לעצמי שאין סיכוי שאני אשב במועצה. אין 

סיכוי שאני לוקחת חלק בדבר הזה ובתרבות הזאת. 

והנה אנחנו מגיעים לאותו מצב של צעקות ומילים 

שעדיף שלא היו נשמעות פה. זה לא משהו שאני 
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הייתי רוצה שהילדים שלי יראו לפחות, יש כללי 

פיעים תחת מועצת העיר באתר העירוני, אתיקה שמו

אני לא יודעת מי קרא אותם, אבל חבל שלא נדרשנו 

לחתום עליהם בקדנציה הזאת. אני חושבת שזה לא 

 מאוחר מדי ואנחנו חייבים לפעול.

 יבוצע. ראש העיר:

ולחתום על כללי אתיקה שהדיון פה יתנהל כמו  רו"ח תהילה מימון:

עצה, אי אפשר לנהל שצריך. אי אפשר לנהל ככה מו

ככה דיונים, אי אפשר להמשיך ככה, בעיניי זה לא 

ראוי, ואני באופן אישי, סליחה, זה לא דרמה, לא 

מתכוונת לשבת פה ככה. ימשיכו הצעקות האלה, 

מבחינתי לצאת החוצה. אני כן מבקשת שנפעל לקדם 

 כללי אתיקה וגם נפעל לפיהם. 

אני חייב להשיב לך בעניין הזה בצורה כזאת, אני  ראש העיר:

ארבעה חודשים הצלחנו -חושב שעד לפני כשלושה

להכניס פה תרבות אחרת, סגנון אחר. כל ישיבת 

מועצה נפתחה בסוג של אמירה ואירוע נחמד. הכול 

כמו שלא היה  ,היה מאוד מכובד. אתם רואים

ישיבות המועצה נמצאות כל פעם במקום  ,מעולם

ברחבי העיר, בצורה מאוד מכבדת, שקופה, אחר 

מופיעה בפייסבוק העירוני, ומי שלא מבין שכל 

תושבי כפר סבא רואים אותנו וזה מצולם, קצת 

מתבלבל. לצערי בחר מי שבחר לשנות את הסגנון 

ולנסות פה להפוך את זה לאיזה סוג של מופע אחר 

שהיה בקדנציה הקודמת. אני לא אתן לזה יד, אני לא 

ן שזה יקרה. אני חושב שגם לאופוזיציה יש מוכ

תפקיד, אבל לא בסגנון הזה. מי שבא לעשות 



  05.08.2020 111   מן המנייןמועצה 

פרובוקציה בתחילת הישיבה באופן שיטתי וללכת 

הוא גם לא פה, שהציבור ישפוט אותו, הוא כבר שפט 

אותו, וישפוט אותו כנראה בעתיד עוד יותר. ומי 

שחושב שבדרך הזאת שיפריעו לדבר לראש העיר 

א אותי מהכלים אז אני חושב שזה לא מכבד ולהוצי

אותם, כמובן כי הציבור בסוף רואה. הציבור בכפר 

סבא הוא ציבור מאוד אינטליגנטי, הוא לא טיפש. 

יודע מה קורה, יש פה פשוט שינוי גישה. החליטו  הוא 

לנסות להוציא אותי מהכלים, החליטו לנסות לפגוע 

צה במעמד, החליטו ללכת לקו של ישיבות מוע

כדי לעייף  פיליבסטרטרחניות בכוונה, כדי לעשות 

את כולם. מה לעשות, אנחנו כבר זקנים בפוליטיקה, 

עשינו הרבה מאוד בדרכנו, ראינו את כל הסגנונות 

ואת כל התרגילים, יש פה חברי מועצה שבישיבות 

מועצה הם יושבים בעיקר בשקט אבל הם עתירי 

ת בעבודה, כל עשייה בקואליציה. כל אחד ידיו עמוסו

אחד ממי שיושב כאן היום בישיבת הקואליציה 

רואים קואליציה עובדת, טורחת, משקיעה, אכפתית, 

עושה את כל העבודה שלה ביד רמה. יש פה שיתוף 

פעולה מדהים מה שלא היה אף פעם. אני מאפשר לכל 

חברי המועצה בקואליציה לעבוד. אני נותן להם חבל 

אני יכול לעבור אחד ארוך, כל אחד בתחום שלו, 

אחד, בלי לפגוע באף אחד ממי שיושב כאן, הם 

עושים עבודה מצוינת לטובת תושבי כפר סבא בסגנון 

עדין, תרבותי, מכבד, ערכי, לא בשכונה שחושבים פה 

שאנחנו יוצאי אותי מהכלים ויקראו לי אפס מאופס. 

או יצעקו פה מהצד או מהקהל או שיטיחו דברים 
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פריעו לראש העיר לדבר. יש כבוד מאוד קשים או שי

מינימאלי ואני אעמוד על זה. אני לא אהיה מוכן 

לקבל לרגע סגנון שהוא לא מכבד את תושבי כפר סבא 

ואותנו כנבחרי ציבור, ואותי כראש העירייה. לא 

מוכן לקבל את זה. אנחנו עברנו, תאמינו לי, ראיתי 

כבר את הכול, יש פה חברי מועצה מאוד מאוד 

ם פוליטית, כל התרגילים האלה זה תרגילים מנוסי

של כיתה א'. אנחנו מסתכלים על זה ומחייכים, 

מבינים, אוקי, יאללה, נוציא את ראש העיר מהכלים, 

אוקי. נפגע בו, אוקי, בוא ננסה עכשיו למתוח ישיבות 

כמה שעות. אוקי, נשלח  פיליבסטרמועצה, נעשה 

ירייה הצעות לסדר בדקה האחרונה כדי שעובדי הע

 3יעבדו קשה כמה ימים, כאילו יגרמו להם להזיע 

ימים לפני המועצה. בסדר. מכירים את הכול, 

מכירים את המשחק, לא מכבד. אני מאמין בדרך 

הנכונה, המכבדת. אנחנו עיר מאוד שקופה. אני לא 

חושב שיש פה בקשה אחת שלא נענית, אולי קצת 

 לפעמים בקצת איחור, אבל אתם מבינים גם את

העשייה שיש פה. אבל לחפש באופן שיטתי את 

המערכת ולהטיח בה דברים קשים ולהגיע למצב כזה 

שלא מאפשרים לראש עיר לפתוח ישיבת מועצה זה 

היה מתאים לקדנציה הקודמת, בטוח לא בערכים 

שלי, בטוח לא בסגנון הניהולי שלי, בטוח לא בסגנון 

י ולתפקיד הזה. אנ לעירייההממלכתי שאני באתי 

חושב שהתפקיד הזה הוא תפקיד מחייב, קודם כל 

את מי שיושב על הכיסא. תפקיד מאוד מאוד 

משמעותי, דווקא בתקופה הזו שמדינת ישראל 
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נמצאת בה, זה תפקיד שהוא צריך להוות דוגמה 

לכולם, לתושבות העיר, לתושבי העיר ולילדי העיר, 

שיראו איך נבחרי הציבור מתנהגים. אני מכבד את 

, נותן כבוד לכולם, אני לא לוקח זמנים, רק כולם

עכשיו התחלנו כי אם רוצים לדקדק אני אעבוד לפי 

. יש פקודת עיריות ופקודת by the bookהספר, 

העיריות קבעה מה השאילתה, מה הצעה לסדר, ואני 

באמת, נתתי,  .אדקדק בזה. עד עכשיו אני אפשרתי

ם לא חודשים שהשתנה פה הסגנון, אם את 3עד לפני 

הכול  .שמתם לב, זה מאוד מאוד מכוון, מאוד מסוגנן

מחליטים מה שמחליטים,  ,פה נעשה בישיבות לפני

אוקי, אתה תגיד ככה והיא ' יםאומר אז ,מגיעים

. מנסים לגרור 'תגיד ככה, תוציאו אותו מהכלים

אותי למקומות שאני לא נמצא בהם, אני חושב 

אנחנו שתושבות ותושבי כפר סבא בחרו אותנו, 

צריכים לכבד אותם על הבחירה הזאת. ישיבות 

המועצה הן ישיבות מאוד רציניות, יש פה עבודה 

שמושקעת לעילא ולעילא על ידי כל הצוות המקצועי, 

אין נושא שלא נלקח ברצינות, אנחנו לא מתייחסים 

כלאחר יד לנושאים שמובאים על ידי האופוזיציה 

חנו מביאים וכמובן בטוח בטוח לא על נושאים שאנ

אותם פה לסדר היום בצורה אחראית ורצינית מאוד. 

אני מודה לך תהילה, אני לא מוכן שהסגנון הזה 

ימשך. אף אחד לא יקרא לראש עיר במדינת ישראל 

אפס ואפס מאופס. יש דין להעלבת עובד ציבור, יש 

הגדרה בחוק מה זה העלבת עובד ציבור. נעשתה פה 

בפני כל תושבות  העלבת עובד ציבור בפרהסיה,
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 ריכוז החלטות 

 הצעות לסדר יום: .2

 

– סבא בכפר התיירות פיתוח א.  מתקדמת". סבא "כפר סיעת מטעם המשך 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר  :200מס'  החלטה

 סבא "כפר סיעת מטעם המשך – סבא בכפר התיירות פיתוחבנושא 

 .מתקדמת"

תהילה, אורן, עדי, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, מאיר,  -בעד

יובל וממה.  פליאה, לירית, 

 .קרן, יוסי, הדר, פנחס ואמיר סילבר –נגד 

 

 בסמוך הגרים בתושבים תוך פגיעה 531החיבורים לכביש  פתיחת ב.

 מתקדמת". סבא סיעת "כפר מטעם

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר יום את ההצעה לסדר  :201מס'  החלטה

 הגרים בתושבים תוך פגיעה 531החיבורים לכביש  פתיחתבנושא 

 .מתקדמת" סבא סיעת "כפר מטעם בסמוך

תהילה, עדי, אורן, אמיר קולמן, איתן, דני, ראש העיר, מאיר,  -בעד

יובל וממה.  פליאה, לירית, 

 ואמיר סילבר.קרן, יוסי, הדר, פנחס  -נגד 
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 בראש". סבא "כפר סיעת מטעם וסייעת גננת לכל כיסא ג.

 

לסדר  להסיר את מסדר היום ההצעה פה אחד מאשרים :202מס'  החלטה

 .בראש" סבא "כפר סיעת מטעם וסייעת גננת לכל כיסא בנושא 

 

 .70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל  .3

 

של עובדי  70הארכת שירותם מעבר לגיל  פה אחד מאשרים :203מס'  החלטה

העירייה הבאים: אליזה רגב, לילי חדיר, חסן קלאוד, בקרמן איטה, 

נייברג מירה מרלן, פנייק פנייה, שושנה הרשקו, אונגר זליג, מרי 

 .בן מוחה, פניאן פנחס וארגון אילנה

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה. .4

 

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה,  פה אחד מאשרים :204מס'  החלטה

עובדת סוציאלית לחוק נוער באגף לשירותים חברתיים קהילתיים 

המעוניינת לעבוד כעובדת סוציאלית לחוק נוער במועצה המקומית 

 .תוקף האישור הוא למשך שנה .אבן יהודה

 

העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא אישור מינוי ועדת ביקורת בחברה  .5

 בע"מ.

 

למנות את ענת קלומל פרוכצוויג ואביטל  פה אחד מאשרים :205מס'  החלטה

רייך כחברות בוועדת הביקורת של החברה העירונית לתרבות הפנאי 

 בכפר סבא.



  05.08.2020 117   מן המנייןמועצה 

 

 אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה. .6

 

צבי אפרת כממלא מקום את מינוייו של מר  פה אחד מאשרים :206מס'  החלטה

 3למשך תקופה של  1/9/2020גזבר עיריית כפר סבא החל מיום 

חודשים או עד למינוי גזבר עירייה קבוע לפי המוקדם מבין שני 

זו למר אפרת יהיו את כל הסמכויות הנתונות על  המועדים. בתקופה 

 פי דין לגזבר רשות מקומית.

 

 לבחירת עובדים בכירים. אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים .7

 

למנות את חברי המועצה אברהם ממה  פה אחד מאשרים :207מס'  החלטה

שיינפיין והדר לביא כחברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים 

לפקודת העיריות  (2()ב)ב169, בהתאם לסעיף בכירים למינוי גזבר

 .[נוסח חדש]
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 :27.7.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .8

 2020לשנת  1מספר  רגיל תקציב העברות א.

 2020לשנת  2מספר  רים"תב העברות ב.

ן  ג.  2020 1דיווח דוח כספי רבעו

 .חובות מחיקת נוהל פי על חובות מחיקת אישור ד.

 6-8/20הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה  ה.

 מפעל פיס בבנק מרכנתיל.בנק חשבונות לפרויקטים בתקצוב  2פתיחת  ו.

 

את החלטות ועדת כספים כמפורט מטה.  פה אחד מאשרים :208מס'  החלטה

. ב. העברות תב"רים 2020לשנת  1א. העברות תקציב רגיל מספר 

. ד. אישור 2020 1. ג. דיווח, דוח כספי רבעון 2020לשנת  2מספר 

להקלות לברי מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות. ה. הצעה 

. 2020רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה לחודשים יוני עד אוגוסט 

ו. פתיחת שני חשבונות בנק לפרויקטים בתקצוב מפעל הפיס בבנק 

 מרכנתיל.

 

 .2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 

ולגופים נתמכים חלוקת תמיכות לעמותות  פה אחד מאשרים :209מס'  החלטה

 .28/7/2020בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום  2020בשנת 

 

 .29.7.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .10

 

את פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום  פה אחד מאשרים :210מס'  החלטה

 .כמפורט בפרוטוקול המצ"ב 29/7/2020

 



  05.08.2020 119   מן המנייןמועצה 

)שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא  .11

 .2020 –)תיקון(, התש"פ 

 

את תיקון חוק העזר לכפר סבא )שמירה,  פה אחד מאשרים :211מס'  החלטה

כמפורט בנוסח  2020 - התש"פ (תיקון)אבטחה וסדר ציבורי( 

המצורף בזאת. כמו כן מאשרים הארכת תוקף הגביה מכוח חוק העזר 

עד ליום  2015 - תשע"ה (,שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) לכפר סבא

 .31/12/2021 ,כ"ז בטבת תשפ"ב

 

אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום  .12

 "."המושבה דמי שימוש באצטדיון

 

מתן ערבות של עיריית כפר סבא מאשרים ברוב קולות  :212מס'  החלטה

להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש 

שח בגין  800,000בגין השימוש באצטדיון המושבה בסך כולל של 

 .2020-2021עונת המשחקים 

העיר, מאיר, פליאה, פנחס, הדר, יוסי, קרן, עדי, אורן, דני, ראש  -בעד

 .לירית, ממה, יובל

 קולמן.איתן, אמיר  -נגד 

 תהילה.אמיר סילבר,  -נמנע 

 

 


