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 02.09.2020 –מן המניין    שיבת מועצהי

 :על סדר היום

 .שאילתות .1

 ."פשיטות" על מפעל בראון מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" א.

סגירת עיריית כפר סבא לקבלת קהל מטעם סיעת "כפר סבא  ב.

 ".מתקדמת

עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים  ג.

הציבוריים ובבתים המשותפים מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתקדמת"

"בחברה הכלכלית מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמתמחיקת חוב  ד. . 

אפשרות למידה מרחוק לילדי העיר מטעם סיעת "כפר סבא  ה.

 ".מתקדמת

. "שדרוג וטיפול בחורשת קפלן מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת ו . 

תחבורה ציבורית בשבת במימון העיריה מטעם סיעת "כפר סבא  ז.

 ".אחת

 .""כפר סבא אחתלו״ז מעודכן מהיר לעיר מטעם סיעת  ח.

צהרון אחים ממשיכים ואחים בוגרים מטעם סיעת "כפר סבא  ט.

 ".בראש

 הערכות לתפילות חגי תשרי במרחבים הציבוריים מטעם סיעת י.

 "כפר סבא בראש".

 "תעודת משפחה" עירונית מטעם סיעת "כפר סבא בראש" יא.

 הגאהעדכון בנוגע להקמת מבנה קבע לפעילות עבור הקהילה  יב.

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש"

 הצעות לסדר. .2

הצגת התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות, בזירת  א.

העירונית, מעקב אחרי ביצוע החלטות מטעם סיעת  השקיפות
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 התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים ג.

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". 

 .הצגת תכנית מינהלת עסקים בנושא עסקים קטנים ובינוניים .3
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        2020לשנת  2העברות תקציב רגיל מספר  א.

    2020לשנת  3העברות תברים מספר  ב.

 2020 2דיווח דוח כספי רבעון  ג.

 .עדכון זכויות החתימה ברשות .7

 24.8.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .8
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 .התגלתה סטייה מהקבוע בתבחיניםדיון בעמותות בהן  ב.
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טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת  :ראש העיר

המועצה. טוב, אנחנו נתחיל בדברי פתיחה, ערב טוב 

ערב טוב לכל תושבות ותושבי כפר סבא.  לכולם.

ב, ערב טוב לכל מי שרואה אותנו בבית, תושבות טו

ותושבי כפר סבא היקרים. כל מי שנמצא כאן 

לאורחים, לצוות באולם, חברות וחברי המועצה. 

הבכיר של עיריית כפר סבא, מנכ"ל העירייה, 

 3-המנהלים, העובדים. אנחנו היום נפגשים כאן ל

 3צה, אני אתן הסבר קצת לתושבים, ישיבות מוע

ישיבות. ישיבה אחת מן המניין, ישיבה נוספת שלא 

מן המניין וישיבה שלישית. אני חושב שסימבולי 

לפתוח את הישיבה הזאת דווקא בתחילת ספטמבר, 

אחרי שפתחנו את שנת הלימודים החדשה, ואנחנו 

פותחים גם בשנה עברית חדשה, וכל השנה וכל 

ים נפתחת בצל הקורונה וההנחיות פתיחת הלימוד

החדשות והמורכבות מאוד שאנחנו עדיין מחויבים 

לנהוג לפיהן. ומה שהכי חשוב ומה שמוביל וצריך 

זה קודם כל הנושא של הבריאות להוביל את כולנו 

של כל אחד ואחת מאיתנו ועיקר בריאות הילדים. 

אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, ולכן חשוב מאוד 

הקשיב להוראות, וההוראות הן ברורות. להישמר ול

שחס וחלילה לא נדרדר לעיר כתומה או לעיר 

אדומה. אנחנו רואים מה קורה בסביבה שלנו 

בערים השכנות. לפני שנפתח את הישיבה אני מזמין 

את אור קורן, תושב העיר וחוקר מוזיקה ישראלית, 

של בועז שרעבי, שאין  "הלוואי"לשיר לנו את השיר 

מנו לתקופה בה אנו נמצאים. אני גם מתאים מ
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ואני בטוח  שמעתי את הביצועים הנפלאים של אור

שאתם גם תתרגשו מהביצוע הנפלא שלו היום. אור, 

 בבקשה.

תודה רבה. אני רוצה לשיר לכם את השיר שנכתב  אור קורן:

 19086שנה בקדם אירוויזיון של שנת  35לפני כמעט 

של אהוד מנור  . שיר שהלחין בועז ששרעבי למילים

ז"ל. שיר שנכתב למען פיוס אדם יאהב אדם לרעהו. 

שיר שאדם יאהב אחד את השני. אני רוצה לשיר 

 לכם את השיר שנקרא "הלוואי". בבקשה.

. שכיבדת אותנו תודה רבה אור קורן. תודה רבה ראש העיר:

אחרי ששמענו את אור, המיוחד, בשירה נפלאה, 

שנת לימודים בעיר עם למעלה  אנחנו אתמול פתחנו

, בבתי תלמידות ותלמידים בגני הילדים 24,000-מ

הספר ברחבי העיר. בחודשים האחרונים עמלנו 

קשות כדי להיערך לפתיחת שנת הלימודים כאשר 

ואנחנו נגיף הקורונה עדיין מתפשט ברחבי הארץ. 

כולנו מגויסים למאבק ולמלחמה הזאת, ומי שעדיין 

אנחנו נמצאים במצב חירום  ר לולא מבין ולא ברו

לאומי. מצב חירום הוא רק אם אני ככה מתייחס 

למה שקרה בשבוע האחרון, אז אנחנו חווינו חוויה 

ש"י עגנון, והצלחנו בעבודה מורכבת -מאוד קשה ב

ת של משרד החינוך של מאוד יחד עם הירתמו

המחוז, של המפקחות, לאפשר פתיחה של בית 

ות החינוך, ראיתי את הסתובבתי במוסד הספר.

התלמידות ואת התלמידים הנרגשים, את צוותי 

ההוראה שחיכו להם, את מבניי החינוך ששיפצנו 

ועשינו פה שדרוג משמעותי מאוד למוסדות החינוך 
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בכפר סבא. בשנה אחת בנינו חטיבה חדשה במערב 

העיר, שנפתחה כחטיבה צומחת, יש בה מרחבי 

ל לפי הפדגוגיה לימודים עדכניים, חדשניים, הכו

העתידנית אבל לא רק. אנחנו נמצאים כאן, למי 

שרואה אותנו בשידור, אנחנו נמצאים עכשיו באולם 

ספורט בבית ספר רמז בשכונות, אנחנו סיימנו את 

הפעימה הראשונה של השיפוץ המאסיבי של הבית 

ספר, שיפצנו את החלק שנקרא עציון. פעם בית ספר 

פר רמז ועציון, ושיפצנו בית סרמז היה מחולק, היה 

את עציון, שדרגנו אותו, ומי שיגיע לכאן יראה איך 

הבית ספר, החלק הזה של בית הספר נראה. כיתות 

ברמה הכי גבוהה, חללים, בית ספר שנבנה למעלה 

שנים, לא עבר שדרוג מימיו, והוא הפך להיות  70-מ

לבית ספר חדש, ואני מקווה שאנחנו נמשיך בהמשך 

הנוסף. כמו כן, התרגשתי מאוד שגם  גם את החלק

לפתוח את חטיבת שז"ר, מי שיבוא לחטיבת 

הביניים שז"ר, השלמנו פה מעשה גדול מאוד. זאת 

אומרת היום בכפר סבא גם את החטיבות הישנות, 

באמת  שז"ר השנה, פרויקטשרת בשנה שעברה, 

מדהים, זאת אומרת מהחשיבה הפדגוגית, היציקה 

יצוע של הפרויקט הזה בטווח של הערך התכנוני והב

אני מזמין את כולם  ,חודשים. פרויקט כזה 4של 

 4-לוקח כשנה. שיפצנו אותו ב .לבוא ולראות

"ר. חודשים, אני התרגשתי כי אני בוגר חטיבת שז

אתם צריכים לראות איך החטיבה שינתה את פניה 

חטיבה שנבנתה אי שם בשנות השבעים. ללא היכר. 

ואחרי שעשרות אלפי ילדים ובני נוער למדו שם, 
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ולאורך שנים הוזנחה, החל מאתמול שתי החטיבות, 

שרת ושז"ר, שתי החטיבות התאומות משודרגות, 

 מתאימות וראויות באמת לשנים הבאות. 

רק שלא רואים את התלמידים, כי הם יושבים  סילבר: אמיר

ו' , גם כיתות  בים בבית את יוש בבית. גם כיתות ה'

שעות שבועיות לימודים. תנסה לדבר  9רוב השבוע. 

 גם על זה בבקשה.

לכן כשאנחנו מסתכלים על החזון העתידי אז יש לנו  ראש העיר:

חטיבות משודרגות, יש את אילן רמון, שגם היא  3

יבה חדשה ופחות או יותר בחתך גילאים הזה חט

עשינו מעשה גדול. והתחלנו ברמז, המשכנו עם 

כיתות חדשות שנבנו שם,  6יצחק שדה, שהשלמנו 

גם בשנה האחרונה. בשנה שעברה גם עשינו את בית 

ספר אוסישקין ואת גולדה. שיפוצי עומק בגני 

ילדים, אתם מוזמנים לגן מולדת, ברחוב גלר, מה 

בעבר רחוב מולדת. והגן הזה הוא גן שגם  שנקרא

, תאמינו לי שבאתי לגן אני הייתי שם בתור ילד

לפני כחצי שנה, שמונה חודשים, הוא נראה אותו 

שנים. הגן היום הוא  40דבר כמו שהוא נראה לפני 

מקסים, הוא יפה, הוא משודרג, חצר חדשה 

מעליות  6ומעודכנת. גן כרמים וצוף, התקנו 

 6מאוד מאוד חשוב מבחינת הנגשה.  חדשות, שזה

מעליות חדשות במוסדות החינוך, ביצענו קירויים 

מגרשי ספורט, והתקנו עליהם מערכות  9של עוד 

ולטאיות, ביצענו הנגשות לבתי הספר, תיקוני ו-פוטו

ניקינו, שתלנו עשינו את כל מה שניתן כדי  בטיחות, 

ששנת הלימודים בבחינה הפיזית תהיה ערוכה 
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ה ברמה הכי גבוהה ואני מזמין את כל מי ומוכנ

וכל מי שנמצא שם, בטוח מתרגש יום שרואה אותנו 

 יום להגיע למוסדות חינוך ראויים לילדי כפר סבא. 

ה' ומעלה -אבל הילדים לא מגיעים כי הם בבית. מ אמיר סילבר:

 הילדים לא מגיעים.

מיליון שקלים.  100-כל זאת בהשקעה של למעלה מ ראש העיר:

 אתה מפריע לי, פעם ראשונה. ופעם שנייה.

 תדבר גם על זה. אמיר סילבר:

 אנחנו נדבר על הכול.  ראש העיר:

למה כפר סבא במתווה לימודים מהגרועים בארץ?  אמיר סילבר:

שעות שבועיות. מה עם החוסן  9המינימום שניתן. 

 י של הילדים?הנפש

אני מציע לך פעם שנייה לא להפריע לי. אחרת אני  ש העיר:רא

 לא אמשיך את הישיבה. 

 אין פה נושא אחד שקשור לחינוך, אז לא נורא.  אמיר סילבר:

אני מדבר על החינוך. אתה ישבת בבית ואנחנו  ראש העיר:

 עבדנו בלילות. 

 תחילת ספטמבר ועדיין לא דיברת על החינוך. אמיר סילבר:

כשאנחנו הסתובבנו ועבדנו בלילות אתה ישבת  העיר:ראש 

 בבית. 

 אין נושא אחד בישיבה הזאת שקשור לחינוך. אמיר סילבר:

מפריע לי פעם שנייה. אתה מפריע מאה אחוז. אתה  ראש העיר:

לי פעם שנייה, פעם שלישית אני אוציא אותך 

מה שהיה בישיבה שעברה לא יהיה החוצה, אמיר. 

חבל שאתם מקלקלים את החגיגה. ילדי עוד פעם. 

כפר סבא אתמול היו מאושרים. עם התקופה. לא 

 להפריע בחוץ.
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 איזה חגיגה? אמיר סילבר:

חס. אם אתם תקשיבו ואני אתייחס אני רוצה להתיי ראש העיר:

גם לנושא הזה. הפתיחה של השנה הזאת מלווה בלא 

מעט חששות ובצל הקורונה וההנחיות של הממשלה 

שמשתנות חדשות לבקרים. אבל יש פה התגייסות 

של כל המערכות, כולל העובדות ועובדי העירייה, 

כולל צוותי החינוך, כולל המנהלות שעבדו קשה 

ח את השנה הזאת בצורה בטוחה. כל מאוד כדי לפתו

אמירה אחרת היא אמירה לא אחראית. אנחנו 

בדקה יכולים להיכנס פה לסחרחורת שוב פעם. ראו 

מה שקרה בש"י מקרה ש"י עגנון. ומי שלא מבין 

עגנון ולא מפנים את הסיטואציה ואת המצב 

שאנחנו נמצאים בו, לא ער למציאות שיש היום 

בש"י עגנון, הבית ספר במדינת ישראל. מה שקרה 

ואם משרד החינוך לא היה אמור להיפתח.  1/9-ב

לא היה מתארגן פה יחד עם המפקחת וכל הצוותים 

שבמשך יומיים עשו שמיניות באוויר כדי לפתוח את 

בית הספר, אתמול ש"י עגנון לא היה נפתח בגלל 

אני רוצה שתבינו את המציאות שאנחנו קורונה. 

והיה עוד תקלה אחת ובית נמצאים בה. תקלה אחת 

ספר סורקיס גם הייתה תקלה אחת. גם בבית ספר 

סורקיס לפני חודש ימים הייתה תקלה, ושכבת ב' 

כולה הושבתה. ובמלחמת עולם שהיה עם כל המחוז 

של משרד הבריאות הצלחנו לפתוח את בית הספר 

אתן ולא להשבית מאות הורים שייכנסו לבידוד. 

לא להפריע. אני מבקש,  אני מבקש ,צריכות להבין

אם תהיה הערה עוד פעם בצד אני אוציא אתכם 
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 החוצה. בישיבת מועצה רק הכבודה מדברת. 

 אתה יכול לתת להם לדבר אם אתה רוצה. הדר לביא:

האחריות היא עליי, לא אל תפריעו לי. תאמינו לי  ראש העיר:

עליכם. וכשש"י עגנון נסגר כל המערכת העירונית 

פה נרתמה בצורה מאוד מאוד אחראית. זה לא 

צחוק. זה לא משחק ילדים. ואנחנו צריכים להבין 

באיזה מציאות אנחנו חיים. כל המשחקים וכל 

הדיבורים הם לא רלוונטיים. מחר יידבק ילד 

הורים שיושבים בכיתה, הכיתה שלו תיסגר וכל ה

 אל תפריעי לי. פה יישבו בבידוד. 

 ערים אחרות לא אחראיות? הדר לביא:

אל תפריעי לי. אני יודע בדיוק מה קורה. אל  ראש העיר:

תפריעו לי, פעם שנייה. פעם שלישית אני מוציא 

פעם שלישית. את רוצה שאני אוציא אותך  החוצה.

 ,צההחוצה? אני יודע מה קורה בתל אביב. אני רו

לא, לא, אני לא בוויכוח איתך. אני אחראי על הילד 

שלך. ועל הילד שלה ועל הילדים של כולם. מה 

שקרה בש"י עגנון, לכו תשאלו את ההורים בש"י 

טוב. אני רוצה להמשיך ואני מבקש עגנון מה קרה. 

בלי הפרעות, כי אני אאלץ להוציא אתכם החוצה 

י את זה ואני לא רוצה לעשות את זה כי לא עשית

מעולם. אל תפריעו, הנושא פה הוא מספיק רציני 

וצריך לתת פה ולהבין מה קורה במדינת ישראל. 

אנחנו יושבים בפורום ראשי רשויות, אנחנו נמצאים 

יודע מה קורה בהוד  בפורום ראשי רשויות. אני 

ובהרצליה ובחולון ובבת ים ובתל  השרון וברעננה

א גדולה, לא אביב ובכל עיר במדינה. המצוקה הי
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אלא של כל ילדי מדינת רק של ילדי כפר סבא, 

ישראל. אבל אנחנו נמצאים במערכה ובמלחמה. 

אנחנו נמצאים במצב חירום. ומי שלא מבין את זה 

ולא יפנים את זה ויתנהל אחרת אנחנו נמצא את 

עצמנו בעוד שבוע, בעוד שבועיים בסגר שלא נצא 

נדבקים תראו את כמות הממנו הרבה מאוד זמן. 

אני לא קבעתי את  ,10בשבוע האחרון. ילד בן 

הכללים, מי שקבע את הכללים זו מדינת ישראל, 

אנחנו לקחנו את מה  יש לה אחריות. ומדינת ישראל

שמדינת ישראל קבעה ומתחנו את זה עוד יום אחד 

החינוך בכפר סבא להתנהל.  לפי היכולת של מערכת

תשבו עם מנהלות בתי הספר, תשבו עם הסגניות, 

אני תשבו עם היועצות ותקשיבו. ובזה סיימתי. 

אמרתי לכם, תלכו לבית ספר ש"י עגנון, תקשיבו 

מה היה בש"י עגנון, תבינו מה היה בש"י עגנון, 

תלכו לבית ספר סורקיס. זה לא רלוונטי? אני לא 

מה שקרה בבית ספר סורקיס רוצה לאחל לך את 

שכל ההורים שם היו בפאניקה כי כולם היו צריכים 

להיכנס לבידוד. זה לא צחוק. ואף אחד לא רוצה 

 בטוח שלא אני. בבית.  10להשאיר ילד בן 

אבל רוצים לתת לו איזושהי מסגרת. רפי, אנחנו לא  קרן גרשון חגואל: ד"עו

 ..יש לנו. מדברים רק על ללכת לבית ספר.

.  ראש העיר: קרן, אל תפריעי לי בבקשה, אנחנו לא בדיון עכשיו

אני נושא דברים, אל תפריעי לי בבקשה. אני רוצה 

לברך את חמשת התיכונים בכפר סבא, הרצוג, 

גלילי, כצנלסון, אורט שפירא וקריית חינוך הרצוג 

שנבחרו על ידי משרד החינוך כמוסדות חינוך 
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החינוך שקידמו מצטיינים בזכות צוותי ההוראה ו

גיוס  את התלמידות והתלמידים למצוינות ושיעור 

וקליטת תלמידי חינוך  נשירה ניעתלמ ,גבוה בצה"ל

מיוחד. יש לנו במה להתגאות ואני חושב שנכון לנו 

רים שלנו, להתגאות במערכת החינוך, במורות ובמו

במנהלות ובמנהלים המצוינים שיש לנו כאן ומערכת 

חינוך שממשיכה לקדם את כל בתי הספר למען ילדי 

וילדות כפר סבא בצורה אחראית ובטוחה, גם אם 

אני גם רוצה לעדכן אתכם לפעמים זה לא נוח. 

שבמסגרת הפדגוגיה, במסגרת התהליכים והחשיבה 

נוך בראש קדימה שאנחנו מציבים את מערכת החי

סדר העדיפויות, ומי שמתייחס כלאחר יד למה 

שנעשה פה בחודשים האחרונים זה פשוט מעליב את 

כולם. אבל אנחנו גייסנו את שר החינוך לשעבר, את 

שי פירון ואת מנכ"לית עיריית רעננה ומי שהייתה 

מנהלת אגף החינוך לשעבר מיכל הירש נגרי, 

ת אסטרטגית כיועצים מלווים לעירייה בהכנת תוכני

לחינוך. התוויה של דרך, בחינה של תהליכים וכל 

מטלה אחרת שאנחנו נפיל עליהם בהתאם לצורך כי 

וילדי כפר סבא נמצא בראש סדר  החינוך של ילדות 

העדיפויות שלי, נקודה. אנחנו מעניקים לכך 

חשיבות רבה ואנחנו מקצים את כל המשאבים 

 ויותר, לצורך הנושא הזה. 

ראש העיר, אתה יכול לפרט איזה משאבים עיריית  ורטה:אסנת ספ ר"ד

כפר סבא הקצתה למנהלי בתי הספר כדי להתמודד 

 עם הקורונה?

אסנת, אני מבקש לא להפריע לי. אני מבקש לא  ראש העיר:
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זו  להפריע, אני בזכות דיבור. אני רוצה בהזדמנות 

. אני רוצה לכל עובדות ועובדי העירייה להודות

 בחדרה לראות מה קורה.  להגיע לעירייה

דיברת על זה שהחינוך בראש סדר העדיפויות, אני  אסנת ספורטה: ר"ד

איזה משאבים עיריית כפר סבא אשמח להבין 

הקצתה למנהלים כדי להתמודד עם האתגר, שאתה 

 צודק, הוא אתגר מאוד מאוד משמעותי.

תראו, אני לא ממשיך את הישיבה הזאת, אני  ראש העיר:

 אותה באמצע אם עוד פעם תהיה הפרעה. אפסיק 

עדיין אתה מדבר על זה שהחינוך בראש סדר  אסנת ספורטה: ר"ד

העדיפויות, למה אתה עושה לו ככה? שישתיק 

אותי? פעם קודמת עשית את זה, בפעם הקודמת 

 ... השתקת אותנו. אתה מדבר על הנושא

מעל ומעבר, המשאבים הם  תדברי עם עצמך. ראש העיר:

תיקחי את יותר מעיריית חדרה, תאמיני לי. הרבה 

תקציב עיריית כפר סבא, ותשווי אותו לעיריית כפר 

לב לכל סבא. אני רוצה בהזדמנות זו להודות מקרב 

עובדות ועובדי העירייה, מגיע להם, הם עבדו קשה 

מאוד בקיץ האחרון, לילות כימים, למען פתיחה של 

 שנת לימודים ראויה. למען ילדות וילדי כפר סבא. 

חברי מועצה. אסור להשתיק אסור להשתיק  אמיר סילבר:

מיקרופונים של חברי מועצה בבקשה. אסור 

 להשתיק.

 אתה לא תפריע לי.  ראש העיר:

 נכון אדוני היועץ המשפטי? אמיר סילבר:

אף אחד לא הפריע לך ואת המדבר על החינוך  א:הדר לבי

 המצוין פה בלי להקשיב לתושבים.
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 אני ברשות דיבור.  ראש  העיר:

 אני אשמח לקבל את חוות דעתך על השתקת אמיר סילבר:

 .מיקרופון לחברי מועצה

.  ראש העיר: אמיר סילבר, אני ברשות דיבור, אתה לא תפריע לי

וגם אסנת ספורטה, אני ברשות דיבור, גם את לא 

 תפריעי לי.

 דקות בזכות דיבור. 34אתה  אמיר סילבר:

סקירה לתושבי כפר סבא  אני אדבר. אני נותן ראש העיר:

שישמעו מה קורה בעיר שלהם. ותכבדו אותם ואת 

 הזמן שלהם. 

אנחנו רוצים שתיתן תשובות, השאלות לגיטימיות,  אמיר סילבר:

 ההורים מוטרדים.

  ?...גם אתה רוצה שאני אשתיק ראש העיר:

 )מדברים ביחד(

אני מציע שאת אני לא משתיק אף אחד. תודה.  ראש העיר:

השאלות תשאלי את עצמך. אנחנו ממשיכים 

בתקופה הקרובה, אני רוצה קודם כל להודות לכל 

עובדות ועובדי העירייה, לכל צוותי ההוראה 

והחינוך ולכל מי שעסק בעבודה הקשה לילות 

כימים למען פתיחת שנת הלימודים, הם הפגינו 

מסירות, שעות עבודה ארוכות, עבדו פה לילות 

ים כדי שמערכת החינוך תיפתח כסדרה. וזאת שלמ

ההוכחה הנוספת שמלווה כל אחת ואחד מאיתנו. זה 

לא דבר מובן מאליו. אני רוצה להגיד כל הכבוד 

למנהלים של בתי הספר, כל הכבוד להנהלת 

אנחנו ממשיכים בימים העירייה ועובדי העירייה. 

אלה גם בעבודות פיתוח ברחבי העיר, סיירתי 
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רונים בשכונת עלייה, נפגשנו עם תושבי בימים האח

רחוב שילר, מתבצעות שם עבודות תשתיות רבות 

אחרי שנים ארוכות שהובטח שם לשדרג את  מאוד

תשתיות הרחוב, יש עוד עבודות גם במזרח העיר, 

. אנחנו הושעבכפר סבא, ברחוב תרי עשר, ברחוב 

משדרגים גינת משחקים בגן הזיכרון שמהווה את 

כפר סבא, בטבורה של העיר כפר סבא, אחד מסמלי 

וזאת כחלק מתוכנית נרחבת לשדרוג הגינות 

אני רוצה להראות לתושבי כפר הציבוריות בעיר. 

  סבא סרטון קצר על פתיחת שנת הלימודים.

  )מוצג סרטון( 

לפתוח  אנחנו בקרוב נתחיל ,כחלק מהאתגרים שלנו ראש העיר:

 תשתיות.

דקות  40-להסתיים? כי אנחנו כבר בזה הולך  אמיר סילבר:

 ישיבת המועצה נפתחת בשבע. . פרופגנדה

האתגרים שלנו הקרובים זה אנחנו ממשיכים מאחד  ראש העיר:

בעבודות פיתוח מרכזיות, העבודה המשמעותית 

ביותר שתהיה בשבועות הקרובים זה שדרוג מובל 

שנים,  40 ניקוז ברחוב ויצמן. מדובר במובל בן

באזור שסבל עשרות שנים מהצפות מדי חורף. 

אנחנו גם מתחילים בהיערכות לקראת החורף 

של ההצפות מבעוד מועד.  הישנותהקרוב כדי למנוע 

במקביל במתכונת כל האתגרים שיש לנו אנחנו 

צריכים לעודד פה את העסקים, כי המצב של 

העסקים בגלל הקורונה הוא לא מזהיר ולהפך. 

ממשיכים לבקש מתושבי כפר סבא לבוא אנחנו 

ולקנות בכפר סבא. אנחנו עושים שם אירועים, 
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עוזרים לעסקים ככל שניתן על מנת שהעסקים בכפר 

 סבא ישרדו את התקופה הקשה והמורכבת הזאת.

 כולל הרבה דוחות על ויצמן, על חניות. הדר לביא:

 אתם תגידו רק רע, זה בסדר. לשמחתי גם פעילות ראש העיר:

התרבות מתחילה לאט לאט לחזור, אנחנו ממשיכים 

בקצב איטי להתחיל להכניס פה את חיי התרבות, 

בזהירות כמובן, בסנוניות, בטיפות. בוחנים את 

הכול בצורה אחראית ובהתאם לקפסולות, אבל לפני 

להזמין את גזבר  שאני ממשיך הלאה אני רוצה

לו מגיע העירייה שגיא רוכל שסיים את תפקידו. 

מחיאות כפיים. את שגיא אני מכיר הרבה מאוד 

שנים, הוא עשה פה תפקיד והיה לנו ממשקים 

לאורך כל השנים, זכיתי לעבוד איתו ולצידו 

בתקופה מאתגרת מאוד שפוקדת את מדינת ישראל. 

 40-אנחנו העברנו תקציב עם קיצוץ של קרוב ל

מיליוני שקלים לאור הירידה בהכנסות שחווינו, 

קציב שלנו יהיה אחראי מאוד. אנחנו כדי שהת

ממשיכים לפעול ולמצב את כפר סבא, אבל אני 

בטוח ששגיא יצליח בכל תפקידיו הבאים, אולי עוד 

תפקיד אחד או שניים, הוא עובר לנתניה, אז נתניה 

ת לך, שגיא, על כל תהנה משגיא. אני רוצה להודו

השנים האחרונות והאורכות שבהן מילאת את 

בעיר, למען תושבות ותושבי כפר סבא.  תפקידך כאן

אז כתוב פה, במקצועיות, במסירות ובאחריות. 

לשגיא היקר, בהוקרה על עבודתך המקצועית לאורך 

שנים כגזבר עיריית כפר סבא, הובלת את עיריית 

כפר סבא לצמרת הרשויות המקומיות בישראל 
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מתוך תחושת שליחות ומסירות בהצלחה בהמשך 

רפי סער, ראש העיר, וחברי  דרכך, בהערכה רבה

 מועצת העיר. חודש אלול תש"פ. 

תודה רבה. היה לי זכות ענקית לשרת בעיר  חברים שגיא רוכל:

שבחרתי לקבוע בה את ביתי. לעשות את המיטב 

ועם ככל שאני יכול, במקצועיות, ביושר, בהגינות, 

כל הלב כדי לתת את המיטב לתושבי העיר כפר 

במטרה להצעיד את ית שלי, סבא. לקולגות שלי, לב

העיר ולסייע להנהלת העיר, לראש  העיר, לכל 

העובדים להגיע להישגים נפלאים. היה לי זכות 

ענקית, תודה על הזכות ותודה לכולכם על שיתוף 

 פעולה. תודה. 

תודה רבה לשגיא. אנחנו גם ניפרד ממנו בצורה  ראש העיר:

שנה  אינטימית יותר. אנחנו החודש נכנסנו לתחילת

עברית חדשה. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות. 

חודש המשאלות. אני רוצה לאחל לכל משפחת כפר 

סבא הנפלאה, לכל תושבות ותושבי העיר, לילדות 

וילדי העיר בעיר הנפלאה שלנו, שתהיה זו שנה של 

בריאות, שנה של חדשנות, שנה של שגשוג, פריחה, 

ות. ואני צמיחה לכולנו, שנה של סובלנות ואחד

אומר את זה גם לכל מי שרואה אותנו ולכל 

האימהות שנמצאות כאן, ואני אומר את זה באהבה, 

ובאכפתיות אמיתית, אנחנו צריכים להיות ביחד 

בכוחות שלובים, להבין איפה אנחנו נמצאים ואני 

בטוח שביחד נעבור גם את התקופה הקשה הזאת 

 ונצעד לעתיד טוב יותר. 

 תסביר ותענה לשאלות.אז  דר לביא:ה
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בקשות שהוגשו לדקה מהמקום בסיום  3יש לנו  ראש העיר:

הישיבה זה ממה, הדר ועדי. אז בסוף הישיבה יש 

לכל אחד מכם דקה. ואנחנו מתחילים בישיבת 

 המועצה בשאילתות. 

   

 : שאילתות .1

 

 ."פשיטות" על מפעל בראון מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" . א

פשיטות על מפעל בראון. כן, מנכ"ל העירייה יקריא  ראש העיר:

 את התשובה.

 מענה לשאילתה בנושא "פשיטות על מפעל בראון" :איתי צחר

העירייה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה 

 לטיפול במפגעי הריח בעיר, ובכלל זה המפגע

לכאורה ממפעל בראון, בר און, כמו גם במפגעים 

אחרים אשר פוגעים באיכות הסביבה של תושבי 

הסמכות לביצוע ביקורות במפעל בר און העיר. 

נקבעה בחוק ובתקנות רישוי עסקים. במפעל בר און 

בוצעו ביקורות של מפקחי רישוי עסקים מטעם 

עיריית כפר סבא בליווי מומחה בתחום מפגעי הריח 

אור תלונות חוזרות ונשנות של תושבים לגבי ל

מפגעי ריח. מטרת הביקורות של עיריית כפר סבא 

היא לבחון האם המפעל עומד בתנאי רישוי העסקים 

שלו, תנאים אשר הפיקוח עליהם נמצא באחריות 

שני גורמים, עיריית כפר סבא והמשרד להגנת 

הסביבה. הביקורות כוללות בדיקת חצר, בדיקת 

לונות ופתחים נוספים של המפעל, אזור איטום ח
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הפריקה והטעינה של התערובת, מיכלי אחסנה 

ותחזוקה שוטפת. הביקורת מתבצעת באופן שוטף 

לאורך השנה, אך עם עליית הדיווחים על מפגעי 

הריח הוחלט להגביר את תדירות ביקורות רישוי 

העסקים במקום כך שבתקופה האחרונה מבוצעת 

מדי שבוע לערך. במהלך  ביקורת רישוי עסקים

הביקורות במקום הורגשו ריחות במקום 

האופייניים לפעילות המפעל, כמו גם ליקויים 

נוספים כגון אי איטום או סגירת פתחים או לכלוך 

בשטח התפעול של המפעל. לבקשת העירייה מתבצע 

במקום גם פיקוח של היחידה הסביבתית האזורית 

ב להדגיש חשווכן של המשרד להגנת הסביבה. 

שבביקורת של המשרד להגנת הסביבה מיום 

נמצאו ליקויים משמעותיים אשר בגינם  12/5/2020

ובגין חשד להפרות נוספות הוזמנו בעלי המפעל 

 לשימוע. 

 שאלת המשך? ראש  העיר:

ראשית יש פה תושבים שבאו והשקיעו מזמנם וחבל  הדר לביא:

שאתה לא נותן להם לשאול ולדבר. שנית, שאלת 

זה האם נמצאו פערים ברישוי ההמשך לשאילתה 

 עסקים של המפעל?

כמו שצוין בתשובה, נמצאו פערים, הורגשו ריחות  איתי צחר:

שזה פער רישוי עסק. האופייניים לפעילות המפעל, 

כמו פערים נוספים, ליקויים נוספים, כגון אי 

איטום, סגירת פתחים או לכלוך בשטח התפעול של 

 המפעל. 

 ברור שיש פערים ברישוי, תודה. הדר לביא:
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מאוד חשוב להגיד שהמפעל הוזמן לשימוע תודה.  ראש העיר:

 למשרד לאיכות הסביבה ואנחנו ממתינים לתוצאות. 

 שימוע שלישי בחמש שנים.  :הדר לביא

סגירת עיריית כפר סבא לקבלת קהל מטעם סיעת "כפר סבא  . ב

 ".מתקדמת

 

סגירת עיריית כפר סבא לקבלת . 2שאילתה מספר  ראש העיר:

 קהל. התשובה.

. איתי צחר:  מגפת הקורונה.

כשאתם לא מקריאים את השאלה התושבים לא  הדר לביא:

 מבינים על מה אתם עונים.

כמו גם את העולם כולו, לשנות את אורחות  איתי צחר:

ההתנהגות וההתנהלות לרבות בכל הקשור למתן 

שירותים. לכל אורך התקופה, מאז פרוץ המגיפה 

ועד היום, נערכה העירייה לשנות את דרכי הפעולה 

שירות תחת המגבלות לצד באופן שישפר את מתן ה

לרבות ציבור העובדים.  שמירה על בריאות הציבור

בגל הראשון עשרות עובדי עירייה נדרשו להיכנס 

דבר אשר יש בו כדי לפגוע באופן ממשי לבידוד 

ביכולת העירייה להעניק שירות לתושבים. גם 

בשבוע החולף, למרבה הצער, נתגלו מספר מקרים 

ב עובדי העירייה, ומעגל לא קטן של חולים בקר

אנו צופים כי מגמה זו תגדל המבודדים התרחב. 

לאור חזרת מערכת החינוך לעבודה. בניהול 

הסיכונים אותו אנו מקיימים החלטנו על מתכונת 

עבודה אשר מרחיבה מתן מענים באמצעים לא 
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 , פרונטליים, כגון טפסים מקוונים, מענה טלפוני

ת מוכיחות כי העובדושירותים מקוונים ועוד. 

הציבור בכפר סבא מרבה לעשות שימוש בתקופה זו 

באמצעים אלו כאשר מספר הפניות והשימוש בדרך 

ובמקרים רבים אף במאות זו עלה בעשרות אחוזים 

אחוזים. הדבר מחייב אותנו כעירייה לשפר עד 

מחויבים לכך. מאוד את אופן מתן השירותים ואנו 

שעל אף  היערכות העירייה מראש הביאה לכך

נשמרה שהתגלו חולים במוקד העירוני למשל 

רציפות תפקודית וזאת עקב מעבר לשני מוקדים 

נפרדים בכתובות נפרדות עם הפרדה מוחלטת בין 

צוותיהם. באמצעות אגף המחשוב יחד עם היחידות 

השונות, ניתן מענה גם לעבודה מהבית של 

המבודדים, ואוכלוסיות בסיכון, באופן רציף 

 מתן שירות מיטבי.ולטובת 

 המשך? שאלתיש  ראש העיר:

 זה לא הסתיים עוד, ראש העיר. איתי צחר:

 יש שאלת המשך? ראש העיר:

 זה עוד לא הסתיים. איתי צחר:

  ומה התשובה? הדר לביא:

כמו  דוגמה נוספת היא מתן שירות עד לבית התושב איתי צחר:

על ידי הספרייה העירונית אשר יחד עם יחידות 

עירייה נוספות דאגה לספק לבתי תושבים ספרים 

לכל אורך התקופה ואף הגדילה את מספר המנויים 

הרשומים במהלך הגל הראשון. עם זאת, בחלק 

מיחידות העירייה כגון אגף הכנסות, מתבצעת 

קבלת קהל פרונטלית בתיאום מראש ותחת תנאי 
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ישנן יחידות אשר בהן נדרש לעשות סגול. התו ה

שיפור ברמת השירות לתושב, אך גם זה צריך 

להיעשות תוך שימת לב למגיפת הקורונה והמגבלות 

המתחייבות כתוצאה ממנה. אנו מקיימים הערכות 

מצב שוטפות בנוגע לקורונה ומנהלים את הסיכונים 

מצורף קישור בצורה מחושבת וכך נמשיך לעשות. 

לאתר הטפסים המקוונים, ובנוסף יש כאן נתונים 

על המגמות שאנחנו רואים במתן שירות באמצעים 

לא פרונטליים, מה שהוזכר קודם, העלייה בעשרות 

ואף במאות אחוזים. כל הפניות, יש למשל אגף 

הכנסות, אנחנו רואים את הפערים בין החודשים 

ככל שהזמן נוקף והציבור צורך את השירותים 

נענו  98-כבממוצע  .ה דיגיטליתבצור אחוז מהפניות 

 תוך זמן התקן. 

 תודה, שאלת המשך? ראש העיר:

ראש העיר, הקורונה היא לא תירוץ להכול, ואני  הדר לביא:

רוצה לשאול האם אתה מודע לפער הגדול שהיה 

לתושבים בקבלת מענה ממחלקת גני ילדים בחצי 

 שנה האחרונה בכל אמצעי שהוא?

  תודה רבה, כן. שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 השאלות קשות מדי? הדר לביא:

זה לא נשמע לי כמו שאלה, זה נשמע כמו אמירה,  איתי צחר:

 לא הבנתי.

 שאילתה הבאה. את קבעת עובדה, שאילתה הבאה. ראש העיר:

לא ברור. האם אתה מודע לבעיות  אני אחזור, משהו הדר לביא:

ובפערים במענה של מחלקת גני ילדים, שאלה 

 פשוטה.
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 ה הבאה.ילתשא ראש העיר:

ראש העיר, אתה אמור לענות, אתה מדבר על כבוד.  אסנת ספורטה: ר"ד

זה "כבוד  כל משפט שני שלךואתה מדבר על כבוד, 

ואכפתיות ואהבה" אבל אתה לא מכבד את חברי 

 .ים שאלות לגיטימיותהמועצה ששואל

 עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים . ג

 ."הציבוריים ובבתים המשותפים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת

 

שאילתה בנושא עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא  איתי צחר:

 לעבודה מהבתים ומהמקלטים.

לא מבטל את וזה שממשיכים לשאילתה הבאה זה  ר אסנת ספורטה:"ד

 הצורך לענות.

המענה לשאילתה נדחה בזאת לישיבת המועצה  איתי צחר: 

א' לתוספת  36הבאה שאינה מן המניין, לפי סעיף 

 השנייה לפקודת העיריות נוסח חדש. 

 )מדברים ביחד(

למנכ"ל, בבקשה, המנכ"ל בשאילתה,  אתם מפריעים ראש העיר:

 אל תפריעי לו אוסנת ספורטה, פעם ראשונה.

יחסות שלך אלינו ישאלה חברת מועצה, וזה ההת הדר לביא:

חבל שאתה הופך ביקורת עניינית ללא ולציבור. 

 שאלה. עניינית. יש פה

 שאלת המשך? ראש העיר:

 לא, אין, לא הייתה שאילתה. איתי צחר:

 הייתה שאלת המשך, התעלמת ממנה.  הדר לביא:

 אה, דחינו אותה. שאילתה הבאה.  ראש העיר:
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 ."מחיקת חוב בחברה הכלכלית מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת . ד

 .הכלכלית שאילתה בנושא מחיקת חוב בחברה :איתי צחר

רגע, רצית לשאול למה המענה לשאילתה נדחה  :כהנא פינחס

 לישיבה הבאה?

 אם החברות שלך לא יפריעו לך אתה תקשיב.  ראש העיר:

 .יעותאנחנו לא מפר אסנת ספורטה: ר"ד

 הבעיה היא בכולם ולא בך. הדר לביא:

 שאילתה הבאה. ראש העיר:

העניקה החברה  שנים 14-, לפני כ2006בשנת  איתי צחר:

 .300הכלכלית הלוואה על סך 

תי למה נדחתה לישיבה הבאה המענה, למה שאל פינחס כהנא:

 נדחה?

אם חברות המועצה לא יפריעו, תשאל את שאלה  ראש העיר:

 ותקבל תשובה. 

 בר לשאילתה הבאה. אבל הוא הולך כ פינחס כהנא:

 כהנא, בבקשה, תשאל את השאלה. פינחס ראש העיר:

 רציתי לשאול למה נדחתה התשובה? פינחס כהנא:

אבל אם אסנת ספורטה תפריע לך לא נשמע את מה  ראש העיר:

 שאתה שואל. 

אסנת ספורטה מבקשת שתענה על שאלת ההמשך  אסנת ספורטה: ר"ד

 חברת המועצה הדר לביא. של

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שנים, העמידה החברה  14-, לפני כ2006בשנת  איתי צחר:

שח לעמותת  300,000הכלכלית הלוואה על סך של 

הכדורעף הפועל יואב כפר סבא על פי בקשת מועדון 

העירייה. קרן ההלוואה הוחזרה במלואה במרוצת 
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השנים, וכמו כן הוחזר גם חלק מסכום הריבית על 

 ידי קיזוז שהתבצע בין העירייה לחברה. 

אני מבקש ממי שנמצא בצד לא להפריע. לא  ראש העיר:

 להפריע, תודה. 

., לרוץ קדימה הלמה לא להפריע? מ אסנת ספורטה: ר"ד .. 

אסנת, את מפריעה לסדר התקין של ישיבת  ראש העיר:

 המועצה.

אתה יכול להרחיק אותי אם לא נאה לך לשמוע את  אסנת ספורטה: ר"ד

 השאלות.

 תודה. אנחנו לא צריכים להתבייש, אין לנו על מה. ראש העיר:

 אתה כרגע לא עונה על השאלות ואחרים מפריעים.  הדר לביא:

קרן ההלוואה הוחזרה במלואה במרוצת השנים  איתי צחר:

וכמו כן הוחזר גם חלק מסכום הריבית על ידי 

קיזוז שהתבצע בין העירייה לחברה. העירייה קיזזה 

את סכום הפירעון השנתי מהתמיכות שזכאית 

. בין ז לחברה"העמותה לקבל וביצעה התקזזות בחו

.ניתנה הנחייה על ידי 2018-ו 2017השנים  .. 

יועץ משפטי, אני רוצה לדעת האם ראש העיר מחויב  אסנת ספורטה: ר"ד

על פי הנוהל, על פי החוק, לענות לשאלת המשך של 

 חבר מועצה. 

תמשיך. היועץ המשפטי, אתה לא נדרש להשיב  ראש העיר:

ו. לשאלה. כרגע המנכ"ל בזכות דיבור ומפריעים ל

 תודה. כן, המנכ"ל. 

ראש העיר, תאפשר בבקשה ליועץ המשפטי לעזור  אסנת ספורטה: ר"ד

 לנו להבין את החוק. 

 את יודעת את החוק טוב מאוד, אסנת ספורטה. ראש העיר:

 זה הזכות שלך הוא היועץ המשפטי של כל המועצה. ד קרן גרשון חגואל:"עו
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כיועץ משפטי של כל חברי היועץ המשפטי מוגדר  ר אסנת ספורטה:"ד

 המועצה ולא מקבל פקודות רק מראש העיר.

, במסגרת אישור הדוחות הכספיים של 2019בשנת   איתי צחר:

 .2018לשנת  החברה

את חוות דעתך  יועץ משפטי אני מבקשת אסנת ספורטה: ר"ד

 המקצועית.

אסנת, פעם שנייה. פעם שלישית אני אוציא אותך  ראש העיר:

 מהישיבה.

אתה יכול להוציא אותי, עדיף לי להיות בחוץ  אסנת ספורטה: ר"ד

 ממילא אני לא מקבלת תשובות לשאלות.

אתה לא יכול להשתיק את חברי המועצה. אתה לא  הדר לביא:

 עונה לתשובות ואנחנו לא בסדר?

במסגרת אישור הדוחות הכספיים של  2019בשנת  איתי צחר:

 הנושא אושר.  2018החברה לשנת 

 ם ביחד()מדברי

אתה  אמיר, עוד מילה אחת גם אתה תצא החוצה. ראש העיר:

 תודה. תצא החוצה גם, תצא. שי, בבקשה. 

יועץ משפטי, אני לא קיבלתי תשובה לשאלת המשך,  הדר לביא:

 האם זה חוקי?

 תודה רבה.  ראש העיר:

 אתה היועץ המשפטי שלי, אני מבקשת תשובה. הדר לביא:

, במסגרת אישור הדוחות הכספיים של 2019בשנת  איתי צחר:

הנושא אושר על ידי חברי  2018החברה לשנת 

 וניתן הסבר על מחיקת ההלוואה. הדירקטוריון 

זו שאלה מאוד קשה לענות אם אתה מודע לבעיות  הדר לביא:

גני ילדים? שאלת המשך תקינה.  במחלקת 

יון רמצורף קישור לפרוטוקולי ישיבות דירקטו איתי צחר:
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. בנוסף, הנושא דווח לידיעת החברה הכלכלית

מועצת העיר כחלק ממסגרת הדיווח השנתי במסגרת 

של החברה  2018דיון בדוח הכספי המבוקר לשנת 

לחברה על ידי הכלכלית. על פי חוות הדעת הניתנה 

 יועצה המשפטי.

המשפטי לא מתקן והמנכ"ל ממשיך לענות. היועץ  הדר לביא:

מי שמתמלל שיקליד גם מה אמרתי, תתביישו. 

 אמרתי תתביישו. 

א' החברה בסמכות הדירקטוריון  36על פי סעיף  איתי צחר:

לקבוע היתר תנאי השבת מלווה ומחיקתם. על 

ועד היום עם  2006המסך מוצג לוח הזמנים מאז 

ההנחיה  כוללאבני הדרך שמתייחסים לשאילתה 

למחיקת החוב על ידי יושב ראש החברה הכלכלית 

בישיבת , ולאחר מכן מועדי הדיווח 2018דאז בשנת 

הדירקטוריון. לא דיווח, אישור דוח כספי ודיון 

 בדוח כספי מבוקר. 

 יש שאלת המשך? ראש העיר:

 למה, תענה הפעם? הדר לביא:

 כפר סבא מתקדמת.כהנא, סיעת  פינחס ראש העיר:

 לא, זה של צביקה.  צחר:איתי 

אה, צביקה צרפתי, טוב, הוא איננו פה. הלאה.  ראש העיר:

 שאילתה הבאה.

. אמיר סילבר:  זה לא צביקה, זה אני שאלתי

סליחה. זה לא צביקה,  אה, סליחה, זה לא, טעיתי, איתי צחר:

 של כפר סבא מתקדמת.זה 

 יש שאלת המשך, כפר סבא מתקדמת? שאלת המשך? ראש העיר:

כפר סבא לא מתקדמת לשום מקום כשלא עונים על  אסנת ספורטה: ר"ד
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 שאלות פשוטות.

 חדרה מתקדמת בטוח. קדימה, שאלה הבאה.   ראש העיר:

 .המשך.השאלת  אמיר סילבר:

 )מדברים ביחד(

 )ממה שיינפיין נכנס לישיבה(

 "אפשרות למידה מרחוק לילדי העיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת . ה

 

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א מציבה בפנינו  צחר:איתי 

רבים ומשמעותיים לכל מערכת החינוך אתגרים 

 בכפר סבא. בארץ ובפרט

 יש לי שאלת המשך. יש לי שאלת המשך לשאילתה.  אמיר סילבר:

חייב אותנו המתווה על פיו נפתחה שנת הלימודים  איתי צחר:

להיערכות גם בהיבט הדיגיטלי ולוודא כי קיימת 

גישה לכל תלמיד להשתתף בלימודים בצורה 

המיטבית ככל הניתן. העירייה ערכה מיפוי מדויק 

בבתי הספר היסודיים ובחינוך העל יסודי כדי 

להבין את כמות הילדים במערכת החינוך בעיר, 

נכון אשר אין ברשותם מחשב לצורך למידה מרחוק, 

 83להיום חסרים בבתי הספר היסודיים בעיר 

מחשבים. עיריית  129מחשבים ובחינוך העל יסודי 

כפר סבא באמצעות אגף שירותים חברתיים 

מחשבים ניידים  45חילקה עד כה קהילתיים 

לילדים למשפחות שידם אינה משגת לרכוש מחשב. 

 לאגף שירותים חברתיים כל הצרכים הידועים

.  קהילתיים.

אני מבקש ממי שנמצא בחוץ לא להפריע. אני אוציא  ש העיר:רא
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אותך החוצה. עם כל הכבוד שיש לי אלייך אני 

אוציא אותך החוצה פעם ראשונה, פעם שנייה, את 

פשוט תצאי החוצה. אין לקהל זכות להפריע 

בישיבת מועצה נקודה. תכבדו, תכבדו. שי, בבקשה, 

 פה, תודה.  הגברת היקרה לא צריכה להיות

 מי שלא מכבד זה אתה. לא יאומן, זה שפל חדש. הדר לביא:

, כמו ק טופלו טרם פתיחת שנת הלימודים"לאגף שח איתי צחר:

 כן העירייה נמצאת בקשר עם מיזם מתחשבים

ומסייעת למיזם ביצירת נקודות איסוף במרכזים 

 .בעיר הקהילתיים

 )מדברים ביחד( 

תכבדי את הכללים. יש כללים במדינה, תכבדי  ראש העיר:

ישיבת מועצה, לא מפריעים בה. תודה רבה, אותם. 

בהצלחה. אנחנו דואגים לבריאות של הילדים 

כל הלחץ הזה זה לחץ שלכם. לא בחוסר אחריות. 

 של חוסר אחריות.

אתה רומז שכל שאר המדינה חסרי אחריות, זה מה  אמיר סילבר:

 שאתה רומז כאן?

מתחשבים כמו כן העירייה נמצאת בקשר עם מיזם  איתי צחר:

ומסייעת למיזם ביצירת נקודות איסוף במרכזים 

הקהילתיים בעיר ובשינוע מחשבים מרחבי האזור. 

העירייה תעביר כחלק משיתוף הפעולה עם המיזם 

את צרכי התלמידים בעיר כפי שעלו במיפוי בכדי 

שזקוקים  לסייע בדחיפות במתן מחשבים לתלמידים

להם בדחיפות. חשוב להדגיש כי משרד החינוך 

, את הקול 17/8/2020-הוציא רק לפני שבועיים, ב

הקורא להשתתפות בעלויות עבור מרכיבי הצטיידות 
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מידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבתי הספר לקיום ל

לשנת הלימודים תשפ"א. במסגרת הקול הקורא 

של אושר עקרונית לעירייה לצאת בהליך רכש 

מחשבים ניידים לתלמידות ותלמידים אשר ידם 

אינה משגת וזאת על בסיס המיפוי שבוצע. כמו כן, 

הוגשה בקשה  ,נדרש במסגרת הקול הקורא

להם להצטיידות של בתי הספר עצמם כדי לסייע 

לממש את מתווה משרד החינוך. ככלל השתתפות 

אחוז מהיקף העלות ומשרד  9העירייה עומדת על 

אחוז מהעלויות. אנו נמצאים  91-תף בהחינוך השת

בקשר רציף עם משרד החינוך והצפי לאספקת 

יהיה זמן מה אחרי תקופת החגים, לפי הציוד 

באשר לתלמידי החינוך הדיווח שהועבר לנו. 

ונכון למועד תחילת שנת המיוחד, גם צרכיהם  נבחנו 

הלימודים ולאור מתווה הלימודים המוצע הצורך 

לציוד קצה הוא קטן יותר. תלמידים אשר יש להם 

, הציוד נרכש צורך במחשבים או ציוד עזר אחר

עבורם באופן שוטף גם בשגרה ובהתאם לאפיונים 

 ובצורך. 

 שאלת המשך? ראש העיר:

נה לא היה מספיק זמן לערוך כן, האם במשך חצי ש אמיר סילבר:

 150את המיפוי ולדאוג שיהיו מחשבים לכל 

התלמידים או זה סדר הגודל שאני פה מחשב. האם 

לעירייה לא היה מספיק זמן לעשות את המיפוי 

 ולמצוא להם פתרונות?

היה מספיק זמן ובוצע מיפוי ממזמן, על ידי מנהלי  איתי צחר:

 ומנהלות בתי הספר. 
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 מזמן זה שבוע שעבר?מ אמיר סילבר:

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 ( )אסנת ספורטה יוצאת מהישיבה

 ".שדרוג וטיפול בחורשת קפלן מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת .ו

שאילתה הבאה, בנושא שדרוג וטיפול בחורשת  איתי צחר:

המועצה  קפלן. המענה לשאילתה נדחה לישיבת

א' לתוספת  36הבאה שאינה מן המניין לפי סעיף 

 השנייה לפקודת העיריות נוסח חדש. 

 מה הסיבה שהתשובה נדחתה? פינחס כהנא:

.  36סעיף  איתי צחר:  א'

מה הסיבה אבל שלכם? מבקשים, אני מבין טכנית  פינחס כהנא:

 כם?אפשר, מה, לא היה זמן ל

 שאילתה הבאה.  איתי צחר:

  ישיבת מועצת העיר. שאילתה על ראש העיר:

לפחות עכשיו זה חוקי. אנחנו יודעים שאתם לא  הדר לביא:

 אוהבים לתת תשובות.

 

 "תחבורה ציבורית בשבת במימון העיריה מטעם סיעת "כפר סבא אחת .ז

שאילתה הבאה בנושא תחבורה ציבורית בשבת  איתי צחר:

שירות במימון העירייה. העלות הכספית להפעלת 

שח  2250השאטלים לים בסופי השבוע עומדת על 

 לכל סוף שבוע.

רגע, איפה מי שהכין את השאילתה? מי שהגיש את  ראש העיר:

השאילתה לא נמצא? אפשר להוריד את זה מסדר 

 היום?

 לא, אי אפשר להוריד מסדר היום.  הדר לביא:
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 חבל שהוא לא נמצא.  ראש העיר:

באשר לכמות הנושאים, להלן טבלה המפרטת את  איתי צחר:

מספרי הנושאים, מוצגת על המסך. לים בכל סוף 

אשר הערה לנתונים, אין מערכת רישום כ שבוע,

מדויקת, אלו המספרים המדווחים על ידי החברה. 

 המשך השירות ייבחן בנפרד והציבור יעודכן על כך. 

 אם הוא היה פה היית עונה לשאלות שלו? אמיר סילבר:

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

תסבירו, אני לא רפי, סליחה, אני רוצה לדעת,  קרן גרשון חגואל: ד"עו

הבנתי. יושבת כאן חברה, אני פיניתי את הזמן שלי, 

אני רוצה להבין מאיזה סיבה יש כאן שאילתות 

שמדלגים עליהן, רק תסביר, שגם אני אבין על מה 

 מדובר. 

, יועץ משפטי, הסבר קצר. 36סעיף  ראש העיר:  א'

החוק מאפשר לדחות עד שתי שאילתות למועצה  אלון בן זקן: ד"עו

 הבאה.

תודה, אתה יכול להסביר למה אי אפשר לקבל  הדר לביא:

 תשובה לשאלת המשך?

 של מה? ראש העיר:

. הדר לביא:  היועץ המשפטי, אתה היועץ של כולנו

 תודה. שאילתה הבאה. קיבלתם תשובה. ראש העיר:

 

 ".לו״ז מעודכן מהיר לעיר מטעם סיעת "כפר סבא אחת .ח

לפרויקט מהיר  בנושא לו"ז מעודכןשאילתה הבאה  איתי צחר:

לעיר. נשאל לגבי העיכובים בביצוע. הסכם מהיר 

שנים, ועל  4, לפני 31/8/2016לעיר נחתם בתאריך 
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פי לוח הזמנים החתום החוזי ממועד זה היו עבודות 

אך הן לא  4/7/2017אמורות להתחיל בתאריך 

התחילו במועדן. בפועל התחילו העבודות בתאריך 

. לוח הזמנים לפרויקט הוצג לציבור 22/10/2019

מספר פעמים, בין השאר במפגשי שיתוף ציבור וכן 

. כמו כן הוא 16/7/2019מיום בוועדת התחבורה 

ויתעדכן ככל ויהיו עדכונים נמצא בזירת השקיפות 

לכל אורך הפרויקט, הקישור מופיע בגוף התשובה. 

אנו פועלים כל העת להאיץ את קצב העבודות 

ככל הניתן את הפגיעה בדיירי ובאי ולצמצמם 

 הרחוב, וכך נמשיך לעשות. 

 שאילתה הבאה. אין שאלת המשך, שאילתה הבאה. ראש העיר:

,  אמיר סילבר: אבל לא התקבל מענה. למרות שזו לא שאילתה שלי

 . מה גרם לעיכובים?2סעיף 

 זה לא שאילתה שלך. ראש העיר:

. אמיר סילבר:   .אבל נשאלה שאילתה נכון

שלא  כשיהיה פה חבר מועצה, אותו חבר מועצהאבל  ראש העיר:

 ..מגיע לישיבות מועצה יהיה פה

 ?אני מצפה שתשובה תענה, מה גרם לעיכוב אמיר סילבר:

 כן שאילתה הבאה.  אז יהיה לו זכות לשאלת המשך.  ראש העיר:

 

 ".סיעת "כפר סבא בראשצהרון אחים ממשיכים ואחים בוגרים מטעם  .ט

שאילתה בנושא צהרון אחים. כפי שנאמר בישיבת  איתי צחר:

, העירייה ביצעה 2019מועצת העיר בחודש יוני 

באמצע שנת הלימודים תש"פ פיילוט לשתי תוכניות 

צהרון בעלות נמוכה יותר, אחים ממתינים בכיתות 
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ו'. הפיילוט בוצע -לכיתות ד ג' ובצהרון בוגרים-א

בבתי הספר יצחק שדה ובן גוריון, במהלך הפיילוט 

כמות הנרשמים הייתה נמוכה ולכן לא בוצע 

הפיילוט במלואו. למרות זאת ומתוך כוונה בכל 

את התוכנית לכלל תלמידי העיר,  זאת להציע

הוחלט להרחיב את התוכניות כך שיהיו זמינות 

עיר, להלן על המסך לכלל בתי הספר היסודיים ב

כמות הנרשמים בחלוקה לבתי ספר, כאשר רואים 

נרשמים  2הביקושים נמוכים מאוד, נעים סביב ש

. ובצהרון 7הכי גבוה זה  2-3לאחים ממתינים 

 2, 3-בוגרים בין אף אחד, של מרבית בתי הספר, ל

. נכון לעת הזו כמות הנרשמים 16-ו 5, 4ובאחד 

מוכה ולפיכך פתיחת לתוכניות בשנת תשפ"א הינה נ

תוכניות אלו תתאפשר עם הגעה למינימום נרשמים 

מתווה נדרש. עיריית כפר סבא תמשיך לבחון את 

תוכניות אלו לקראת שנת הלימודים הבאה, בשים 

לב להשלכות משבר הקורונה על כלל המשמעויות 

וזאת מתוך רצון לתת לכל ילד וילדה  הכרוכות בכך,

 ככל הניתן איכותיתן בעיר נגישות לפעילות צהרו

 . ובעלות נמוכה ככל הניתן

כן, אז שאלת ההמשך שלי היא שלמעשה אנחנו  קרן גרשון חגואל: ד"עו

אנחנו רואים כאן תמונת מצב שבעצם אין  ,מקבלים

, והשאלה שלי האם הרבה נרשמים לתוכניות האלה

כשעיריית כפר סבא יושבת ומכינה את המתווים 

ואת התוכניות היפות האלה, האם היא יושבת גם 

 שיש להם מה לתרום בנושא.  עם הנהגות ההורים

. איתי צחר:  ככל הידוע לי כן
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ככל הידוע לי לא, אז אולי אני אגיד את זה גם  קרן גרשון חגואל: ד"עו

לפי מה  לשלב אותם, כאמירה, אולי כדאי שננסה

שאני יודעת זה לא קורה עם הנהגת ההורים, 

להבדיל מהמידע שיש לך, אני רק מבקשת לשים לב 

 לזה, שאם צריך לשתף אותם. 

 בסדר גמור.  איתי צחר:

 (ה חזרה לישיבה)דוד ציון תורג'מן יצא מהישיבה, אסנת ספורט

 טוב, שאילתה הבאה.  ראש העיר:

הערכות לתפילות חגי תשרי במרחבים הציבוריים מטעם סיעת "כפר  .י

 בראש" סבא

 

בנושא היערכות העירייה לתפילות חגי תשרי  איתי צחר:

מזה העירייה נערכת מענה, במרחבים הציבוריים. 

תקופה בכדי לאפשר את קיומם של מרחבי תפילה 

בכפוף לתנאי  במרחב הציבורי במהלך חגי תשרי

התו הסגול, לרבות קיום מנייני תפילה במהלך ראש 

השנה ויום הכיפורים עבור ציבור המתפללים מקרב 

תושבי העיר. כחלק מהיערכות זו בוצעו מספר 

ישיבות היערכות בהשתתפות גורמי עירייה 

עיים וישיבות תיאום עם המועצה הדתית. מקצו

בנוסף, בוצע מיפוי צרכים בין בתי הכנסת בעיר, 

וזאת בנוסף להיערכות לקיום מנייני התפילה כמדי 

שנה. העירייה פועלת למציאת פתרונות עבור 

הקהילות השונות בעיר, בין שבאמצעות שימוש 

וחצרות מוסדות ציבור ובין שבהצללת במבני ציבור 

מחוץ לבתי הכנסת בעיר.  פילה חיצונייםמרחבי ת
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בנוסף, כמדי שנה העירייה נערכת לקיום מנייני 

כיפור במבני הציבור ברחבי העיר. תפילה ביום 

להלן פירוט של מספר מבני ציבור אשר צפויים 

במהלך חגי תשרי. יש כאן לשמש מרחבי תפילה 

פירוט על המסך. יש פה מרחבים לדוגמה. חשוב 

נערכים למקרה בו תיתכן החמרה  להדגיש כי אנו

להשפיע על קיום במגבלות הקורונה אשר עלולות 

 התפילות ברחבי העיר במהלך החגים. 

 אין שאלת המשך. תודה. ד קרן גרשון חגואל:"עו

 שאלת המשך? שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 ."תעודת משפחה" עירונית מטעם סיעת "כפר סבא בראש" ."אי

 

ודת משפחה עירונית. עיריית שאילתה בנושא תע איתי צחר:

כפר סבא מספקת כיום שירותים עירוניים ללא 

אפליה בין משפחות ותוך קשב לצרכים הייחודיים 

של כל אחת מהן. עם זאת, על מנת להקל על 

ולמנוע מהם את הצורך להסביר בכל פעם ההורים 

את המבנה המשפחתי שלהם ושל ילדיהם יצאנו 

תעודה משפחתית שתהיה אישור ביוזמת הנפקת 

וילדיהם משפחה  עירוני קבוע להיותם של בני הזוג 

כמו ותהיה מוכרת בקבלת השירותים העירוניים. 

כן, התעודה תיתן מענה לסיטואציה נוספת, זוגות 

הנמצאים בפרק ב' בחייהם ומקימים משפחה עם 

ילדיהם משני הצדדים ייתכן וילדים אלו לא זכו עד 

שום לחוגים בתור אחים. ההסדרים כה בהנחות ברי

לקבלת התעודה נמצאים בימים אלו בהכנה, כמו גם 
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בעיריות אחרות בארץ שהחליטו על הנפקת תעודה 

דומה, והנושא עובר בהן הסדרים משפטיים 

וארגוניים. הכוונה היא להתחיל בהנפקת התעודה 

זמן קצר לאחר תום תקופת החגים, פרוצדורה 

הגשת תצהיר של בני הזוג תה תהיה המיועדת להנפק

ביחד עם שמות הילדים שיהיה חתום על ידי עורך 

דין, לאחר מכן תימסר התעודה בדואר או בכל דרך 

 אחרת ותכובד בכל מוקדי השירות העירוניים.

 שאלת המשך? ראש העיר:

 לא, תודה. קרן גרשון חגואל: ד"עו

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

 מבנה קבע לפעילות עבור הקהילה הגאה מטעםעדכון בנוגע להקמת  ב.י"

 ".כפר סבא בראש"סיעת 

 

שאילתה בנושא עדכון בנוגע להקמת מבנה קבע  איתי צחר:

לפעילות עבור הקהילה הגאה. מענה, מאז הדיון 

 2019בנושא בישיבת מועצת העיר בחודש דצמבר 

עם כל בעלי העניין  מקיימת העירייה פגישות

ופועלת בהתאם להחלטת המועצה. כחלק מפעולות 

אלו נבנה סקר צרכים בצורה יסודית ומתודולוגית, 

. בנושא איתור במנה 29/9/2020-סקר זה יפורסם ב

אשר ישמש את הקהילה הגאה נבחנו יחד עם 

הפורום הגאה מספר מקומות אשר יכולים לשמש 

מיקום הנבחר. את הקהילה ובקרוב נפרסם אודות ה

באשר לתפקיד עובד סוציאלי או עובדת סוציאלית 

לקהילתה הלהט"ב בעיר, העירייה פנתה אל משרד 
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העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בבקשה 

לתקן עבור תפקיד זה, אך נענתה ראשית בשלילה. 

לאחר בדיקה מחודשת של המשרד אושר תקן משרה 

לקהילת  אחוז עבור עובד סוציאלי 28בהיקף של 

הלהט"ב. הוגשו כל המסמכים למשרד ואנו 

ממתינים לאישור הסופי של המשרד. המשרה 

תאויש פנימית על ידי אחת או אחד מעובדות או 

העובדים הסוציאליים באגף שירותים חברתיים 

 קהילתיים. 

אחוז מהאוכלוסייה הם  10זוכרת נכון אז אם אני  קרן גרשון חגואל: ד"עו

אחוז עבור היקף משרה של  28חברים בקהילה. למה 

, זה כאילו לצאת זה נשמע לי כל כך כל כך ?אחוז 28

 ידי חובה. 

שהעליתם את  זה מה שהסברנו בפעם הקודמת איתי צחר:

הנושא, שהמעבר לשיטה שעליה החליטה מועצת 

אנחנו עוברים לחסדיהם של התקנון של משרד  העיר

העבודה והרווחה וזה מה שהם הכירו, ולכן כתוצאה 

מהמעבר לשיטה הזו אנחנו גם עלולים להיפגע, מה 

שהסברנו בפעם הקודמת, ההחלטה הייתה כפי 

מות, שהיה שהייתה. לפני כן זה היה בשיטה של הש

אנחנו  אפשר לאפשר לכל אחד במימון אחר, עכשיו

ה ועכשיו זה בעיה שלנו חלקיות המשרמקבלים את 

התקן, הסכום הכספי שנדרש לכך  -הפך להיות 

 הכוונה. 

  שאלת המשך? טוב, הצעות לסדר.  ראש העיר:

 

 הצעות לסדר יום: .2
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 לשאילתות, בזירת השקיפותהצגת התחייבות העיריה על פי תשובות  א.

העירונית, מעקב אחרי ביצוע החלטות מטעם סיעת "כפר סבא 

 ".מתקדמת

 

הצעה לסדר, הצגת התחייבות העירייה על פי  ראש העיר:

תשובות לשאילתות בזירת השקיפות העירונית, 

 מעקב אחר ביצוע החלטות. כן. מי מציג את הנושא?

בהצגת התחייבות של העירייה הצעה לסדר עוסקת  פינחס כהנא:

על פי תשובות לשאילתות בזירת השקיפות 

 העירונית, שיהיה חלק ממעקב אחרי ביצוע.

שיהיה לך בהצלחה. הזכויות שקיבלת פה לא היו לך  ראש העיר:

 מעולם, אמיר. שיהיה לך בהצלחה. 

בתשובת העירייה לשאילתות יש לפעמים מחויבות  פינחס כהנא:

בזירת השקיפות את התשובה.  לביצוע, כשנותנים

העירונית אין מעקב אחרי התחייבויות אלה. 

בנושא  3/4/2020לדוגמה, בישיבת המועצה בתאריך 

איסוף צואת כלבים נמסר שיחלקו לכל בעלי 

הכלבים מתקן שקיות שיולבש על רצועת הכלב. 

נמסר  2020בישיבת מועצת העיר מיום מאי 

ון בוועדת שתוכנית אסטרטגית לחינוך תובא לדי

בישיבת מועצת החינוך באחת מהישיבות הקרובות. 

נמסר שדוחות ביצוע רבעוני וכן  2019העיר ביוני 

דוחות כספיים רבעוניים ידונו במועצת העיר ויעלו 

אז מה, אין לנו  לאתר העירייה בזירת השקיפות.
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כרגע בזירת השקיפות מעקב אחרי כל ההתחייבויות 

נו מציעים, הצעת האלה של העירייה, ומה שאנח

החלטה שתהיה התחייבות העירייה בעת מתן 

תשובות לשאילתות, התחייבויות שהן התחייבויות 

יוצגו בדוח מעקב ביצוע בזירת ברורות של העירייה, 

 השקיפות. 

קודם כל חשוב להדגיש כמה דברים, אחד,  איתי צחר:

שהעירייה פועלת באופן שוטף בכל הפעולות שלה 

אחר ביצוע של כלל ההחלטות בשיטות של מעקב 

ויודעים שבלי מעקב  שאנחנו מחליטים, מסכמים, 

צמוד והדוק הסיכויים למימוש ההחלטות באשר הן 

עוד חשוב להבדיל בין החלטות  פוחת משמעותית.

מועצה שמתקבלות כתוצאה מהחלטת מועצת העיר 

בהצבעה, כמו למשל בהצעות לסדר או החלטות 

ים במענה לשאילתות. אחרות, לבין עדכונים שניתנ

וזה לא משהו שהוא לא מחויב, לא לפי החוק, לא 

לפי ההיגיון, לא.. כל אחד וההיגיון שלו, אבל לא 

לפי החוק. ולא לפי כל דבר אחר. בכל מקרה אנחנו 

ם מעקב אחר ההתחייבויות האלה ולאור מנהלי

מדיניות השקיפות שהעירייה נוקטת בה, שהיא 

חסרת תקדים ואין לה אח ורע, גם הטבלה הזאת 

תעלה אחרי שנוודא שאין שם פרטים בעייתיים 

דברים שעולים לפעמים מבחינת שמות, מבחינת 

בנושא עובדים ועוד דברים אחרים, והיא תעלה גם 

 לכשנמצא לנכון, וזה המענה. כן לזירת השקיפות 

טוב, אני מציע לאור זאת להסיר את ההצעה מסדר  ראש העיר:

 היום, מי בעד? להסיר את ההצעה מסדר היום. 
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, איתי צחר: דני, ראש העיר,  איתן, תהילה, עדי, אורן, רפי

 עילאי, פליאה, לירית וממה.

. פינחס כהנא: .  לא הבנתי, במענה נאמר שזה כן יעלה, אז.

 .קרןואמיר, פינחס, הדר, אסנת, יוסי מי מתנגד?  איתי צחר:

 

 

 את ההצעה מסדר היום להסירברוב קולות מאשרים  :721החלטה מס' 

הצגת התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות, "בנושא 

מטעם  "העירונית, מעקב אחרי ביצוע החלטות בזירת השקיפות

 .סיעת "כפר סבא מתקדמת"

תהילה, עדי, אורן, רפי, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה,  -בעד

 .לירית וממה

 ., הדר, אסנת, יוסי, קרןפינחסאמיר,  -נגד 

 

 תודה רבה. הצעה לסדר הבאה. כן. עדי. בבקשה.  ראש העיר:

 

 המועצהקוד התנהלות מועצת העיר בישיבות מועצה מטעם חברות  .ב

 עו"ד עדי לוי סקופ ורו"ח תהילה מימון

להגשת הצעה תודה ראש העיר. תהילה ואני חברנו  עדי לוי סקופ: ד"עו

לסדר משותפת שהיא חוצת מגזרים וקהילות, לא 

קואליציה ולא אופוזיציה, אלא כולם ביחד וכולן 

ביחד. ולצערי הרב הישיבה הזו הייתה דוגמה 

בהחלט מה לא לעשות וכל מה שהיה עד כאן בישיבה 

מבחינת התנהלות הן של כמה חברים וחברות כאן 

הקהל, זו דוגמה של מה לא לעשות לפי והן של 

ההצעה שלנו. אז אנחנו עשינו בעצם, ערכנו 
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 3-בה למה שכבר מופיע באתר העירייה. אדפטצי

רמות נדרשות. אחד, התאמה לזה שבהחלטת ראש 

העיר המבורכת, ישיבות המועצה מתומללות, 

משודרות בפייסבוק, מצולמות ונמצאות במקום 

שמאפשר קהל רחב, ולכן אין שום צורך בהנחיות 

באשר לכניסת קהל, שידור בחוץ, אישור לקבל 

בהחלטתו המיידית כבר  צילום, מאחר וראש העיר

אפשר את זה ולכן את זה אנחנו הורדנו. אנחנו פנינו 

בהחלטה שלנו בשפה שוויונית גם לחברי וגם 

לחברות מועצה, וזו אמירה מאוד משמעותית שלנו 

שאנחנו בכפר סבא כל פניה שלנו, כל דבר שאנחנו 

רוצים להחליט, כל הודעה ניתנת בשפה שוויונית, 

נו מבקשים ומבקשות מחברי וברמה השלישית אנח

וחברות המועצה להצהיר באופן דקלרטיבי על כל 

מדובר בקוד התנהלות שמבחינתנו הסעיפים הללו. 

זה הבסיס של הבסיס. אין שום אפשרות לרדת 

מהרמה הזו. אנחנו כחברי וחברות מועצה נדרשים 

לשמש דוגמה. בישיבת המועצה הקודמת אני אמרתי 

ות שלו היא לא מכובדת שלמי שיש ספק אם ההתנהג

או לא מכבדת מוזמן לראות ולבדוק האם הוא מוכן 

התבטא והתנהג  להראות את האופן שבו הוא

לילדים ולילדות שלו. ולאחר מכן שיחשוב אם זה 

. חילוקי דעות נראה לו ראוי ומקובל שכך מתנהגים

זה מבורך, דמוקרטיה, מבורך, העברת ביקורת 

בל לכל דבר יש דרך, בצורה בונה זה דבר מבורך, א

צורה ואופן. אין לנו פריווילגיה ואין לנו זכות, לאף 

אחד מאיתנו, לאף אחד ואחת מאיתנו להתנהג 
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בצורה שהיא לא מכבדת ולא נותנת דוגמה אישית. 

ולכן אנו מציעות בסעיף הראשון שבפתח כל ישיבה 

יזכיר יו"ר הישיבה את הכללים הבסיסיים לקיומה 

ס להתנהגות הקהל, הן ביחס של הישיבה, הן ביח

להתנהלות קריאות ביניים וכולי, מה מותר ומה 

אסור. כל התנהגות מכל סוג שהוא שמטרתה הפרעה 

למהלך התקין של הישיבה לא תאושר. אם יש 

מישהו שירצה לדבר בפתח הדברים, ירצה לומר, הן 

מהקהל, אנא יתכבד ויבקש לפני כן. היו מקרים 

, שראש העיר אפשר בהחלט, מקרים רבים מאוד

אבל יש דרך וצורה לקהל לדבר בצורה מסודרת. 

לכל דבר. במהלך הישיבה לא יתקיים דו שיח, אין 

פה פינג פונג הכוונה היא, אנחנו לא מנהלים פינג 

פונג, אנחנו מנהלים ישיבה, יש לה סדר יום, צריך 

לעמוד בסדר היום הזה. מי שרוצה לקבל תשובות 

שאילתות, פונה בכל דרך חוקית לשאלות מגיש 

אחרת, אבל אין פה פינג פונג ואין פה הפרעות תוך 

כדי, כי אי אפשר לשמוע את הדברים וכך לא 

ת ישיבה. אנחנו מחויבים ומחויבות לתרבות מתנהל

מכבדת, הולמת, בלשון מקובלת ובאופן ששומר שיח 

על כבוד המועצה. אנחנו לא מזלזלים ומזלזלות זה 

ת גנאי, בקריאות ביניים, במחיאות בקריאו בזה

כפיים, בציניות, בסרקזם. אנחנו מהווים ומהוות 

דוגמה אישית. מי שלא יכול או יכולה לעמוד בזה 

שאנא יתכבד ולא ישב כאן. השיח יתנהל תמיד 

לגופו של עניין ולא לגופו של, גופה של, אדם, 

אנו נדרשים כולנו ונדרשות למלא אחר אישה. 
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ישיבה. גם אם זה לא מוצא חן בעיני הוראות יו"ר ה

מישהו או מישהי. הקהל מחויב לשבת במהלך כל 

לדבר תוך ישיבת המועצה ולהקפיד להנחיות, לא 

כדי אלא אם הדבר הותר לו, כפי שאמרתי, יש 

אפשרות לקבל אישור לדבר. פונים מראש בצורה 

מסודרת. אין שום מניעה שהדבר יקרה. לא ניתן 

מהלך התקין של הישיבה. יש לקיים שום הפרעה ל

פה מהלך ישיבה תקין, צריך לקיים אותה, לעבור על 

דברים חשובים, ודרך אגב, אם יש דברים שהם 

אפילו עולים תוך כדי בצורה מכבדת, זכור לנו 

לכולנו היטב, ישיבות קודמות שהדבר התאפשר 

ובלבד שזה נאמר בצורה מכבדת. יש כאן אפשרות 

חנו שמנו על זה דגש ואנלפי פקודת העיריות 

ברשותכם, להטיל סנקציות. זה לא משהו שהוא 

של הפורום הזה, אלא זה קבוע בפקודת  פררוגטיבה

העיריות, ושמנו על זה זרקור. יש פה אפשרות לתת 

התראה ראשונה, שנייה, שלישית, וגם להוציא את 

מי שמפריע או מפריעה למהלך התקין של הישיבה 

בנושא הזה תרות היו"ר הישיבה רשאי גם לו

ולהוציא אדם או אישה שמפריע או מפריעה 

בישיבה. ובכל ישיבה יש סדרן או סדרנית שיהיה 

קבענו שמועצת  14ובסעיף אחראי על שמירת הסדר. 

העיר תהיה רשאית לאחר חצי שנה לשנות הוראה 

אנחנו בעולם מושלם, בתנאי מעבדה מהוראות אלה. 

ה שתקבע קוד ללא קורונה היינו רוצות לקבוע ועד

אתי מסודר, נתנו גם דוגמה של עיריית רעננה 

עבודת עומק בנושא. שעשתה בזמנו, לפני שנים, 
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אבל אנחנו מבינות היטב את הסיטואציה המורכבת 

הקורונה, לא שבה אנו נמצאים ונמצאות כעת עם 

התאפשר לנו לעשות עוד ועדה ועוד דיונים ולהשקיע 

בזה כרגע עוד זמן. אז בואו כרגע נקבל החלטה על 

הסעיפים המאוד בסיסיים האלה, ולאחר חצי שנה 

נעבור את המשבר הזה ביחד, נוכל להתכנס למשהו 

מעמיק יותר. אבל קודם כל ולפני הכול בואו נעמוד 

לכבד אחד את השני בתנאים הבסיסיים הללו, 

נוכל להגיע לרמות  ואחת את השנייה ולאחר מכן 

גבוהות יותר של קוד אתי והתנהלות של חברי 

וחברות מועצה. תהילה ואני מבקשות מכל חברי 

וחברות המועצה להצביע פה אחד ולאשר את 

 ההצעה, תודה. 

 . פינחסכן,  ראש העיר:

תעסקות שממש יש כאן הא' אני רוצה להגיד  פינחס כהנא:

בדברים הלא חשובים, השוליים, לגבי ההתנהלות 

אנחנו אנשים בוגרים, הלוואי בישיבת המועצה. 

ותהיה כאן התייחסות לנושאים ודיבור על נושאים 

וזה שחבר מועצה יקום או לא יקום, תאמיני לי זה 

הדבר השולי. אנחנו אנשים בוגרים, כל אחד יודע 

אן איזשהו את הנורמות של ההתנהגות, ואם יש כ

עברנו היום  ...ניסיון לשים עוד איזשהו קלסר

תאמינו לי שנושאים ישיבה, היום עברנו ישיבה. 

כמו הצגה של שלושת רבעי שעה של ראש העיר 

שאנחנו באים עם עומס כזה של ישיבות, אני חושב 

שזה מיותר. ראש העיר יש לו מספיק הזדמנויות 

זול בחברי הוא יכול להשתמש בהן. אני רואה בזה זל
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המועצה. זה שהשאילתות לא מוצגות, זה זלזול 

מקסימאלי. אנשים נכנסים לאתר של העירייה, 

אז מסתכלים על השידור, לא מבינים על מה מדובר. 

אנחנו מעלים את זה פעם, פעמיים, אדם נכנס, 

ראש.. המנכ"ל עונה, הוא לא מבין מה השאילתה. 

יש כאן הוא לא מספיק לענות. ובצורה הזאת, גם 

שאלה של צורה של התייחסות. הקריאה הזאת, מי 

מבין את זה? ההצעות לסדר, זה שאין לכם מה 

להגיד, היום עברנו כבר שתי הצעות לסדר, אין לאף 

בוא זה הכול דברים של שחור לבן?  אחד מה להגיד?

נדבר, זה דיון, זה יותר גרוע מאשר אם מישהו יקום 

יקים קול. הלוואי או מישהו יצא או אם מישהו 

תהיה כאן התייחסות. עצם זה שמעבירים  לאנשיםו

ככה הצעות לסדר שאנשים השקיעו בהן. תגידו זה 

טוב, זה רע, מה לא טוב, מה רע, שיהיה דיון. זה 

קם וצועק. כך שאני הזלזול, לא הזלזול שמישהו 

זה בכלל לא קוד, זה משהו התנהגותי חושב שכל 

איך מתנהגים וזה  50, 60, 70שבא ללמד אנשים בני 

כך שאני רואה בכל לא יהיה בישיבת המועצה. 

הסיפור הזה סיפור מיותר. אני לא רוצה להגיד 

חברת המועצה, שאני מעריך אותה, שהיא שותפה ש

להערכה הזאת, דרך ההתנהלות שלה בחלק הפוליטי 

עוד פעם  מאשרשל המעבר בעיניי הוא יותר גרוע 

אף אחד שלא ילמד כאן מה שראש מועצה עומד. אז 

את האנשים הבוגרים איך להתנהג, וכן צריך את 

הדברים שהם דברים חשובים באמת להתייחסות 

, את זה לשנות, אני לא רואה כרגע לחברי מועצה
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איזושהי דרך. כאשר עושים צילום ואתה בא 

הביתה, אתה מסתכל על הצילום ואתה רואה את 

ה לא מבין. אחוז מהזמן, את 99ראש העיר והמנכ"ל 

ועל המסך, הדברים שהם אמרו מאחר והם מקבלים 

מראש אז כתוב לציבור זה נמצא במסך, הציבור לא 

 שומע, לא רואה.מבין, לא 

 , שנייה. פינחס, פינחס ראש העיר:

מה שאני רוצה להגיד, אני מסיים, שהנושא הזה זה  פינחס כהנא:

להיטפל לדברים הלא חשובים ולא לדון בדברים 

החשובים מבחינת יחס לחברי המועצה כלפי חברי 

 המועצה ובין חבר מועצה אחד לשני. תודה.

מדי לוועדות משנה שנערכות כיוון שאתה שותף  ראש העיר:

 שעות. 6-ל 5שבועיים, וכל ועדה נערכת בין 

שעות  5זאת תקלה, אסור לעשות ישיבות זו תקלה.  יוסי סדבון: ד"עו

בזום. זה לא אפקטיבי, זה לא יעיל ואני לא מבין 

 איך אתה מאפשר כזה דבר.

 יוסי, מה לעשות? אני המצאתי את הקורונה? ראש העיר:

 לא, תעשה כל שבוע שעתיים.  יוסי סדבון: ד"עו

רק עוסקים בזה, אוספים בסדר, אז אתה יודע, לא  ראש העיר:

חומר, רוצים לעשות את זה גם כל שבוע, מצידי גם 

 יהיה כל יומיים. אני בלאו הכי נמצא כאן.

. יוסי סדבון: ד"עו  נו גם אני

. מכיוון שאתם פינחסאני רק רוצה להתייחס ל ראש העיר:

מצויים בישיבות האלה ואתם רואים איך הדיון 

תשובות מלאות מתבצע ואיך אתם מקבלים 

מהצוותים שיושבים ועומלים שעות רבות כדי להכין 

עם יועצים, עם מהנדסים, עם את הישיבות האלה, 
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העיר, עם אדריכלית העיר, מתכננים. עם מהנדסת 

וזה עובד בצורה טובה, גם כאן. עד לפני כחודשיים 

שהשתנתה הגישה זה עבד מצוין. אף אחד לא סתם 

טופר, אף אחד לא אמר פיות, אף אחד לא עמד עם ס

. אפשרנו לכל אחת ואחד להתנהל לכם תדברו כך

בצורה מכבדת. ביום שהוחלט כאן על ידי מאן דהוא 

לשנות גישה ולחתוך את הדברים ולהפריע, ולא 

לכבד אף אחד מאיתנו, בעיקר את תושבות ותושבי 

כפר סבא, ואותי כראש העיר, ואת כל מי שנמצא 

קיבל מי שקיבל אותה. כאן, זו החלטה אסטרטגית ש

ולכן צריך לקבוע כללים ברורים. אני מהרגע 

שנבחרתי א' פתחתי את ישיבות המועצה לציבור. 

כל ישיבות המועצה משודרות בפייסבוק לכל 

כל ישיבות המועצה תושבות ותושבי כפר סבא, 

מונגשות לכל תושבות ותושבי כפר סבא, הן 

כדי , מתקיימות כל פעם במקום אחר ברחבי העיר

להציג לכל תושבי כפר סבא את העיר שלהם היפה 

כל והמצוינת. קבענו פה ערכים תרבותיים אחרים. 

השאלות נענו, כל ההצעות לסדר נשמעו, כל 

התשובות פה תאמינו לי, הצוות המקצועי עובד 

שעות רבות יחד איתי, כדי לתת לכם את התשובות 

הכי טובות, הכי נכונות, הכי מנומקות, עם כל 

בלאות, עם כל מה שניתן רק כדי לענות על הט

ההצעות לסדר והשאילתות בצורה מאוד מכבדת. 

האחרונים שלא מכבדים זה אנחנו. האחרונים 

שמגיעים למצב שקרה בישיבה האחרונה, שפה זה 

ה זה אנחנו. אני לא אשל הס גדשהכבר הייתה ה
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שם. אני מכבד מאוד את התפקיד שלי, אני מכבד 

אני נמצא בו. אני מאוד מכבד מאוד את המקום ש

אתכם, מאוד. מעל ומעבר. אפשרתי פה לכולם זכות 

ביטוי, אפשרתי לכם להיות בהנהלות, בוועדות, מה 

ערכים של שאף ראש עיר לפני לא עשה. והכול מתוך 

ושל כבוד, ושל שיח. אבל בחרתם דרך, אז  תרבות

עכשיו צריך לקבוע כללים, או לחזור אחורה. 

ה בסמכותו של ראש העיר לעשות המחוקק קבע מ

כשמפריעים לו לדיון. המחוקק קבע שחוץ מחברי 

המועצה אין לאף אחד זכות דיבור, בטוח לא לקהל. 

המחוקק קבע. כדי לשמור על תרבות מסוימת של 

התנהלות. בסופו של דבר ישיבת מועצה היא ישיבה 

שמקבלים בה החלטות. ישיבה שמדברים מדיניות. 

למקומות אחרים, אני לא שם.  אבל לקחת את זה

לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם, בטוח בטוח לא של 

כל מי שנמצא פה, לא את שלי ובטוח בטוח לא של 

תושבות ותושבי כפר סבא שיראו את הקרקס הזה 

 כאן. אנחנו לא קרקס. זאת ישיבת מועצה.

י    לישיבה( נכנס)אהוד יובל לו

. אני מבקש יעקב מירארפי אני מבקש להחזיר את  אהוד יובל לוי: ד"עו

אני מבקש  להחזיר אותו לחדר. מתוך פתיחות שלנו

 .להחזיר אותו

 רגע, יובל, אני מדבר.  ראש העיר:

אני מקשיב, אני מצטרף לדברים שלך, אני מבקש  אהוד יובל לוי: ד"עו

 להחזיר אותו.

. עוד משהו, אני ברצף, אז לא להפסיק בסדר. ראש העיר:

בתרבות שלנו. יש רצף דיבור, לא מפסיקים את 
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ראש העיר, מכבדים. אתם מדברים, אני שומר לכם 

על כבודכם, ושמרתי, תאמינו לי. עד לפני ששיניתם 

 גישה. 

, אבל ראש העיר זה נכון שאתה אומר שאתה מכבד אסנת ספורטה: ר"ד

  בה במילה הזאת.אתה לא מכבד, אתה משתמש הר

האחרונה שיכולה להגיד שאני לא מכבד זו את.  ראש העיר:

 תודה אסנת ספורטה. תודה רבה. הבנו.

אבל אתה לא מכבד, זה בדיוק העניין, ואני אשמח  ר אסנת ספורטה:"ד

 שזה ישתנה.

אני לא פותח את זה לדיון, רציתי לפתוח  טוב עדי, ראש העיר:

את זה לדיון אבל... או שאנחנו נפתח את זה לדיון 

דקות לכל אחד, אני בזמן שלי,  5ונכבד, וניקח זמן 

יש לי בדיוק עוד דקה לדבר. אחר כך יוסי אתה יכול 

לשאת דברים גם, לכל אחד, ואנחנו נקבל החלטה. 

אתי הזה יש שתי אפשרויות, או שנלך לפי הקוד ה

שחברות המועצה ישבו וחשבו עליו רבות, או 

 שנשתמש בפקודת העיריות. טוב, יוסי. זכות דיבור.

אני רוצה לומר משהו, מדברים פה על כבוד. בשביל  יוסי סדבון: ד"עו

לא חושב שאיומים  לקבל כבוד צריך לתת כבוד. אני

וסתימת פיות הם התנהגות אתית, ואני לא חושב 

שאתה ראש העיר, בהתנהלות שלך פה מול מועצת 

אם הייתה קצת יותר  העיר, נותן לנו דוגמה אישית.

פתיחות וקצת יותר כבוד, אורן אני אשמח מאוד 

לשמוע אותך גם אחרי זה, ואם הייתה דוגמה 

 ו בשיח אחר. אישית ראויה אז אני חושב שהיינ

. ראש העיר:  מאוד מאוכזב, יוסי

זו דעתי, אתה יכול להיות מאוכזב, אתה יכול לא  יוסי סדבון: ד"עו
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להסכים איתי, זה בסדר. גם אני לא מסכים עם כל 

מה שנעשה כאן, ודוגמה אחת לחוסר כבוד זה 

ביקשנו לדחות את ההצעה לגבי החינוך וקיבלתי 

הכינו. אנחנו  תשובה מהיועץ המשפטי שלא, כבר

לפני יומיים כשהגשנו את ההצעה לא ידענו שראש 

אגף החינוך לא יהיה פה, לא ידענו שיש כל כך 

הרבה נושאים לסדר היום, לא נכון לקחת נושא כל 

כך חשוב, שאם היית מכבד אותנו במעט אז היית 

מסכים, אומר אתם יודעים מה, אתם צודקים, לא 

ועדת משנה תכנון נשב פה שש שעות, כמו שעשינו בו

ובנייה, מאחר ואנחנו חשים שאין כבוד אתה לא 

רשאי לדרוש מאיתנו כבוד, ההצעה הזאת בגדול 

חמדה מאוד, אבל היא גם פופוליסטית וגם היא נ

 מתנשאת.

 אורן כהן, תענה לו בבקשה. ראש העיר:

יוסי, אני שמעתי את הדברים שלך,  אורן כהן: אתה יודע 

שמעתי את הדברים שלך, ומעט מאוד  פינחסו

מהדברים אני יכול להסכים. אבל אני לא יודע אם 

שמת לב, מה שאני רציתי להגיד לך זה לא זה שאני 

לא מסכים עם שום דבר ממה שאמרת, ולא זה שאני 

לא מסכים עם שום דבר ממה שאמרת, יוסי, אבל 

היה שקט באולם. אף אחד לא פצה את פיו. נתנו לך 

וזה חוזר על עצמו בכל הישיבות, אפרופו לדבר, 

כבוד, זה חוזר על עצמו בכל הישיבות. בעוד 

שלאחרונה, בישיבות האחרונות, כאשר ראש העיר 

נושא דבריו ואני באתי קודם כל לשמוע את הדברים 

שקשורים לחינוך, אפרופו ספרתם לו את הדקות 
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כמה הוא מדבר, קודם כל הציבור רצה לשמוע את 

ומר על החינוך, ואתם באמת בצורה מה שהוא א

דורסנית, בריונית, פשוט כל רגע... אתה מדבר איתי 

על כבוד יוסי, כל רגע הפסקתם אותו, כל משפט, 

ויש לכם עוד שאלה ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד 

יודע מה קורה במחלקת החינוך? למה  שאלה. אתה 

אתה לא עונה לנו על השאלה הזאת? באמת, את 

צריך להפסיק. ולכן בא הקוד האתי  הקרקס הזה

הזה שבעצם אומר את המובן מאליו. את המובן 

מאליו, את מה שהחקיקה אומרת, שצריך פשוט 

לאפשר לנו לנהל פה את הדיונים ואם יש לכם 

שאלות, אסנת, את טובה בזה וזה בסדר גמור, 

תרשמי את זה, לא באמצע דבריו של ראש העיר, כי 

, ויכול להיות שיש לך אף אחד לא יסבול את זה

שאלות מאוד מאוד חכמות. תשאלי את זה או 

במקום שסדר הדיון מאפשר את זה ונותנים לכם 

לדבר. ואני יכול להגיד גם באופן אישי שאחד 

ישיבות, פשוט לא  3מבריוני חברי מועצה, לפני 

אפשר לי לדבר ושואל ומפסיק ומתפרע וכולם 

אתם לא  מכירים את הברנש הזה, ושותקים. איך

באים אליו ומוקיעים אותו? זו השאלה, והקוד 

האתי, זה בא להגיד רק את המובן מאליו, רק את 

המובן מאליו. פשוט לאפשר את סדר הדיון. רק 

לאפשר את סדר הדיון. אתם יכולים להסכים, אתם 

יכולים לא להסכים, פשוט לאפשר את סדר הדיון. 

 ה. תגידו מה שאתם רוצים. זה הכול, תודה רב

 אני אשמח גם לדבר. אסנת ספורטה: ר"ד
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 כן, הדר ואחרי זה אסנת.  ראש העיר:

ראשית, סדר הדיון מעוגן בפקודת העיריות, כך   :הדר לביא

שאני לא מבינה למה הדיון, אבל אני יותר מופתעת 

ונדהמת מקריאה מאוד שונה של המציאות בדברים 

שעלו כאן. אנחנו ישבנו עכשיו בישיבת מועצה 

ווינו סתימת פיות פר אקסלנס, ולמי שמתבלבל, וח

סתימת פיות זה מהצד שיש לו כוח. למי שיש כוח 

 בפקודת העיריות הוא פחות או יותר רק ראש העיר.

חברי מועצה שיושבים פה הם נבחרי ציבור, נבחרנו 

על ידי הציבור ואנחנו עובדים בשבילו, ומי שיש לו 

ו זה לא את הכוח והוא משתמש בזה להשתיק אותנ

אנחנו, הילדים הרעים שמתפרצים כשלא נותנים 

להם תשובה לשאילתה, כשסוגרים להם את 

המיקרופון וכשעושים עוד כמה דברים, ואני אקריא 

קצת על אתיקה ועל השתקה. בוא נדבר על זה. 

כשמודדים זמן עם שעון לחברי אופוזיציה ולא 

ייצוג יחסי  לחברי קואליציה. כשמסרבים לאפשר 

קטוריונים ובוועדות לפי נוחות של בדיר

הקואליציה, כשממנים מישהו לסגן יושב ראש ועדה 

והיועץ המשפטי לממשלה פוסל את זה. כשראש 

העיר מבטל ישיבת מועצה ללא סמכות ונדרשת 

פנייה לקיים אותה. כשראש העיר ממנה לניהול 

ועדות, לחברות בדירקטוריונים אנשים בניגוד 

מקום מנכ"ל מפעל המים.  עניינים, אפילו לממלא

כשהחלטות מועצה לא מקוימות, כשחברי מועצה 

לא מפרסמים את ניגודי העניינים שלהם, כשיש 

חברי מועצה עם תפקיד קואליציוני ובלי הסכם כל 
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הדברים האלה נכנסים תחת הנושא של אתיקה ושל 

השתקה והם קורים במציאות שלנו. הצד הבריון זה 

, לא הצד החלש ונטול הצד שכופה, הצד עם הכוח

הכוח. וזה תקף אלינו כחברי מועצה וזה תקף 

לתושבים. כי מי שמשתיק אותנו משתיק גם אותם. 

ואני רוצה להפנות אתכם, כדי לתקן את השלטון 

המקומי שלנו, להמלצות, האמת שכל המחקר גם 

יש פה עבודה שבמקרה מצאתי, של  מדבר על זה,

 10רשפי, שמונה  מומחית למנהל ציבורי, עורכת דין

דיברות שעשויות לעזור, זה ציטוט שלה, בשיטות 

דמוקרטיות להחדיר עקרונות דמוקרטיים לשלטון 

כדי שתבינו  10עד  1-המקומי. ואני עוברת בקצרה מ

מה המומחים אומרים שהבעיות הן בשלטון מקומי. 

. הגבלת 1רמז, זה לא חברי מועצה בישיבות מועצה. 

. צמצום כוח של 2הרשות. משך הכהונה של ראש 

. תיקון חוק מימון הבחירות 3ראש הרשות. 

. שומרי הסף הפכו לשומרים 4ברשויות המקומיות. 

אגב היועץ המשפטי שלי שלא עונה של ראש הרשות. 

. חיוב 5לי לשאלה בהנחיית ראש העיר בישיבה זו. 

. יותר מדי משרות אמון 6אישי של ראשי רשויות. 

. הרחבת פעילות מרכז 7 ופוליטיקה בעיריות.

. חיזוק מועצות הרשות וחברי 8השלטון המקומי. 

. תגמול לחברי אופוזיציה 9המועצה הנבחרים. 

. חקיקה של חוק השלטון המקומי. 10)המועצה(. 

כמו שניתן לראות האיזון הוא לגמרי לרעת חברי 

מועצת העיר כפי שאתם בוודאי מרגישים. ומי שלא 

חלש ושל האופוזיציה חווה השתקה בעמדה של ה
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יכול להיות שחסרה לה האמפתיה כדי לראות את 

 זה. 

חברים, ההצעה הזאת אני מכבד את מי שהכין  יובל לוי:עו"ד אהוד 

 12אותה, היא מנוגדת לדברים שאני הכנסתי לפני 

שנה, עוד לפני שהייתי חבר מועצה כשהתחלתי 

להביא אנשים מהציבור, לא היה אף אדם בישיבות 

עיר. החבר שלי אורן כהן הגיע יחד איתי  מועצת

לאחת הישיבות הראשונות, לפני שהיינו חברי 

 היה שם ריק, הספסל, לא היה שם אדם. מועצה.

במהלך השנים הבאתי הרבה אנשים מהציבור 

לישיבות מועצה, דרשתי להם את זכות הדיבור, 

נתתי להם את זכות הדיבור שלי, אני לא רואה מצב 

ר קואליציה, אני פועל בניגוד שהיום כשאני חב

לעקרונות שהכנסתי לאולם הזה. והיום הם נראים 

טבעיים מאליהם. זה שהציבור מגיע לפה, זה 

שהקהל משתתף, זה שיש דיאלוג של חברי מועצה. 

אין פה מצב שאני יכול להתנגד למה שאני במו ידיי 

בלי אני לא שותף לה. עשיתי. לצערי ההצעה הזאת 

 אנחנו לא בקרקס.מחיאות כפיים, 

. רו"ח תהילה מימון: .  יובל וסליחה שאני מתפרצת.

ואני ביקשתי ואני אבקש פעם נוספת, אני אף פעם   עו"ד אהוד יובל לוי:

לא הסכמתי ולא יכולתי לקבל את זה שאנשים 

מיר יעקב, עם כל אמהעיתונות נשארים בחוץ, ו

לסדר שלו, גם להוציא אותו צריך בנוהל הקריאות 

מסודר עם שלוש התראות וכולי. אין מצב שאנשים 

 מהעיתונות נשארים בחוץ, וזה חבל. 

כן, אני חושב יובל שגם כשבן אדם שמעולם לא  ראש העיר:
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קיבל גושפנקה במערכות כאן, מקבל ממני הרבה 

מאוד זכויות, הוא נמצא כאן והוא מפריע לסדר 

כל הוא לא עיתונאי, דבר שני הוא  קודם .היום

 כן. הפריע לסדר היום. 

דבר ראשון, אני רוצה להתייחס גם להצעה הזאת.  אסנת ספורטה: ר"ד

אם אנחנו מדברים על קוד התנהלות אז אני מזכירה 

והעובדה  לך ראש העיר שהוא גם אמור לחייב אותך.

שאתה מרשה לעצמך לבחור מה מתוך פקודת 

אני רואה את זה  .הרשויות אתה מיישם ומה לא

כלא עומד באמירה נאה דורש נאה מקיים. ואם 

בפקודה יש אפשרות לשאול שאלת המשך ואתה 

אמור לענות עליה אז אני מצפה שתענה. ולכן אי 

אפשר להתהדר בקוד התנהלות שהוא מחייב רק 

ושוב אני אומרת, אני רואה יציה וקהל. חברי אופוז

בחומרה רבה רבה שאתה מנחה את היועץ המשפטי 

לא לייעץ לנו חברי המועצה. זה חלק מהתפקיד 

שלו. וזה חלק מקוד התנהלות צריך להיות. כולם 

צריכים לשמור על כל הכללים. זה דבר אחד. דבר 

שני, אני א' מברכת אתכן עדי ותהילה על הצעת 

גילוי נאות, תהילה ואני רצינו להעלות  החוק הזאת,

אותה ולקדם אותה לפני בערך שנה. כשאני הייתי 

במקום אחר. ולצערי לא קיבלתי רוח גבית מראש 

למרות שדיברנו על העיר לקדם את ההצעה הזאת. 

כך הרבה וכתבנו טיוטה. אז אני א' שמחה שאתן 

מעלות אותה, בלי להתקשר לתוכן שלה, עקרונית. 

צוב לי זה שכנראה שההתייחסות להצעות הדבר שע

לסדר לא קשורה בכלל למהות שלהם. אני מבינה, 
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זה לא קשור למהות, זה קשור למי מעלה אותם. כי 

ניסינו, עבדתי  אם זה קשור למהות, אז כשאנחנו 

באופוזיציה עדיין, כשניסינו להעלות אז כנראה זה 

היה מקבל רוח גבית וזה היה עולה, ככה אני 

את הדברים. אני. בסדר? ככה אני מפרשת מפרשת 

 את הדברים. אלו שתי ההערות שיש לי. תודה. 

אני אעיר בקצרה, סליחה שאני נכנסת. קודם כל,  ח תהילה מימון:"רו

יותר מדי עוסקים אם אני בקואליציה או 

זה מטריד פה הרבה אנשים, שוב זה באופוזיציה, 

עניין, אבל להתעסק בגופו של אדם ולא בגופו של 

יש בעיה עם סעיפים  ,לשיקולכם. ציפיתי האמת

מסוימים, יובל או כל מישהו אחר שהעלה את זה, 

בבקשה תגידו אותם. אף אחד לא אמר שהקהל 

יישאר בחוץ, להפך, הורדנו סעיפים מסוימים 

שהשאירו את הקהל בחוץ, כמו לשים מסכים או כל 

מיני דברים שהיו מקובלים בעבר. ולכן ברור 

שהקהל צריך להיות פה. אבל דו שיח אין סופי עם 

הקהל או בינינו לבין עצמנו בפינג פונגים אין 

סופיים לא מקדמים פה את הדיון. ואני לא חושבת 

שזה בעייתי לראות את זה כשמסתכלים על ישיבות 

המועצה ואיך שהן מתנהלות. עדי תיארה את זה 

יה ועל יש לנו כלים, אני הייתי באופוזיציפה ואמרה 

אף ולמרות הרמיזות האינסופיות שיש פה, הייתי 

באופוזיציה, חוויתי גם את הצד הזה, גם אם בצורה 

שלי  שונה, ואני כן זוקפת את זה לזכותי וליכולת

לקבל תשובות אחרת בגלל איך שאני מתנהלת ואיך 

ולא בזכות זה שמישהו רצה להתנהג שאני מדברת. 
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אלה בעיניי לא אליי בצורה אחרת. אז הרמיזות ה

לגיטימיות ואני מצפה שתפסיקו איתן. אני מצפה 

שלהצעת סדר כזאת תביאו עוד סעיפים אם אתם 

גם הועלה פה הרעיון חושבים שמשהו לא מספק. 

גם נעשה את זה מחדש, נעשה את זה שעוד חצי שנה 

בצורה טובה יותר. אבל ככה אתם רוצים להמשיך 

? 60או  50להתנהל? מה זה קשור לזה שאתם בני 

? זה לא משנה. אנחנו אנשים שצריכים להתנהל 40

ולקיים פה ישיבות בצורה סבירה. זה נראה גרוע. 

אנחנו לא מתקדמים פה לשום מקום. ואף אחד אבל 

אף אחד בהצעה הזאת, כמי שישבה עליה, אני 

יודעת מה כוונותיי, לא פנה פה לאופוזיציה. זה 

חייב את כל ממש התייחסות לא נכונה, בהחלט זה מ

 מי שיושב פה ההתנהגות הזאת. זה הכול. תודה. 

 )דני הרוש יצא מהישיבה(

רגע, שנייה רגע אסנת. עילאי ביקש זכות דיבור.  ראש העיר:

דקה לפני שעילאי פותח אני רק אבשר לתושבות 

ותושבי כפר סבא שקיבלתי טלפון הרגע מפיקוד 

י העורף, וכפר סבא הוגדרה כעיר ירוקה באופן רשמ

על ידי התוכנית רמזור. שמנחה לפעילות הרשות 

המקומית ויש פה שורה של הנחיות ששלחו לנו כרגע 

לראשי רשויות מה זה אומר, אנחנו נמצאים 

זה עיר שהופכת לאור צהוב.  5-, ש4.18בסקאלה על 

זה אומר שאנחנו חייבים להמשיך ולהתנהל נכון 

ולהישמר ולדאוג שכל המבנה של הקפסולות בבתי 

הספר, במרחב הציבורי וחשיבת מסיכה והריחוק 

ישמרו בהקפדה. יחסית המצב שלנו טוב, אבל גם 
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למי שבאו להפגין כאן, אפשר להידרדר בימים 

יש פה  ,ספורים ולהפוך לעיר צהובה, אז רק ככה

מה זה אומר עיר ירוקה, אנחנו  שורה של הנחיות

ירוקה, מה  נפרסם את זה לציבור ותדעו מה זה עיר

 עיר צהובה וכולי. עילאי.

טוב, אני חייב להגיד שאמנם לא הייתי בישיבת  הנדין: -עילאי הרסגור 

המועצה הקודמת באופן מאוד חריג, שמעתי את 

הדברים שקרו אז וגם ראיתי את הדברים שקרו 

שיבת המועצה הזאת. יש לי לא רק עכשיו בפתיחת י

הרגשה, אני אומר עובדה, ישיבות המועצה הפכו 

לקרקס אחד גדול. ישיבות המועצה הפכו להצגה, 

אין שום קשר בין ניהול עיר, בין החלטות 

שמתקבלות בעיר לישיבות המועצה. ישיבות 

המועצה הן הצגה לתקשורת, ישיבות המועצה הן 

וב פוסט בפייסבוק. כדי שיהיה אפשר אחרי זה לכת

לי זה נורא חבל, כי לא על זה חשב המחוקק, גם אם 

מדובר במחוקק הבריטי שכתב את פקודת העיריות 

על הדרך שבה עיר אמורה להתנהל. פעם היו יושבים 

 נייניםע, מקבלים אנשים בחדר סביב שולחן

שדרושה בהם קבלת החלטה, היו דנים עליהם 

שבים, מתווכחים, בענייניות, מביעים את דעתם, חו

משכנעים אחד את השני, ומקבלים החלטה. זה מצב 

רחוק מאוד מהמצב שבו אנחנו נמצאים. אני גם 

הייתי אופוזיציה, ואני לא רוצה לתת ציונים 

לאופוזיציה, זה לא תפקידי ואין לי שום כוונה 

לעשות את זה, הייתי מגיע לישיבות מועצה רבות 

ת דבריי והייתי מאוד באופוזיציה, הייתי אומר א
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נוהג בצורה מסוימת. לפני כן, לפני שהייתי חבר 

מועצה הייתי מגיע לחלק מישיבות המועצה כקהל, 

הייתי יושב, הייתי שומע, לא היה עולה בדעתי 

להפריע לניהול הישיבה. יש נציגי ציבור שהם אלה 

שמייצגים את הציבור, אליהם אפשר לפנות, אם יש 

מסוימת, רוצים אנשים שרוצים להביע דעה 

באמצעות נציגי הציבור להעלות נושא מסוים זה 

כמובן תפקיד נציגי הציבור והם צריכים לעשות 

זאת, ונציגים כאן מייצגים את כל תושבי כפר סבא 

נבחרו בבחירות דמוקרטיות. לי מאוד עצוב המצב 

הזה. אני חייב להגיד בכנות, אני כבר מדבר פחות 

ין לי כוונה לקחת חלק ופחות בישיבות המועצה כי א

לק ממה שאני עושה למען בקרקס הזה. זה לא ח

העיר, זה לחלוטין לא משקף את העבודה היום 

יומית שלי, את הדברים שבאמת עולים על סדר 

היום, את הסוגיות העמוקות שאני מתעמק בהן 

ביחד עם אנשים מאוד טובים כאן מסביבי. זה 

ס? אנחנו קרקס. אנחנו רוצים שכפר סבא תהיה קרק

רוצים שיתייחסו אלינו כמו קרקס? הרי זאת אחת 

קרנם של הפוליטיקאים היום. הסיבות לירידת 

צוחקים מאיתנו. זה מבזה אותנו קודם כל. כבר לא 

מתייחסים היום בישראל לפוליטיקאים ברצינות. 

הכול הצגה, הכול פוסטים בפייסבוק, הכול 

וד עצוב סיפוקים מיידים או רצון לגרוף לייקים. מא

לי, לא רק על מה שקורה כאן, גם על מה שקורה 

בכנסת, גם על מה שקורה בעיריות אחרות, ואני 

מדבר הרבה מאוד עם חברי מועצה ממקומות 
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אחרים. יש עוד מקומות שיש בהם קרקס, לא רק 

כאן. אנחנו לא שונים בעניין הזה. מה שכן, אני 

 חושב שאנחנו צריכים להראות דוגמה לשאר הערים

בישראל. כפי שאנחנו מראים דוגמה למשל בנושא 

הקיימות, אנחנו פורצי דרך בהרבה נושאים אחרים. 

הגיע הזמן שכפר סבא תראה דוגמה גם בהתנהלות 

נכונה של ישיבות מועצת העיר. הייתי רוצה 

להתגאות בצורה שבה  להתגאות במועצת העיר שלי.

יידונו  אנחנו מנהלים את הישיבות, שבאמת נושאים 

כאן. שננהל ישיבה אמיתית, ישיבה אמיתית 

פתוחה, בלי התחכמויות, בלי צעקות, בלי לבזות את 

עצמנו. זה לא מה שקורה כאן. למען האמת גם אין 

לי ציפיות רבות. באמת אין לי ציפיות רבות. יש לי 

דרך אחרת לתרום ולעשות בזמנים שאני לא יושב 

וד כאן בישיבת המועצה פעם בחודש. אבל זה מא

חבל. אתם תבחרו. אנחנו כולנו נבחר את הדרך שבה 

 תושבי העיר יסתכלו עלינו. תודה. 

  )דני הרוש חזר לישיבה(

 רפי אני מבקש זכות דיבור.  אמיר סילבר:

 עוד מישהו רוצה להתייחס? קרן ואמיר. ראש העיר:

אני אתחיל דווקא, עילאי,  כן, אני רוצה להתייחס. אמיר סילבר:

ממה שאתה הצגת. אני חושב שאם מדברים על 

אתיקה אז כדאי שכמה אנשים יחזרו קצת אחורה 

למערכת הבחירות על הסתה והשיסוי שעשו בין 

הקהילות. ואיפה הם נמצאים היום, ואיזה אסמסים 

מי שלח לאן. זה אני מבקש קצת כשמדברים על 

ה אז בבקשה האופוזיציה ומפנים אצבע מאשימ
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לחזור אחורה ולהיזכר מה עשיתם וככה להרכין את 

אנחנו מגיעים לכל ישיבת מועצה מאוד הראש. 

מאוד מוכנים, אנחנו משקיעים המון זמן בהצעות 

לסדר ובשאילתות. השאילתות שלנו נכתבות אחרי 

המון טיוטות כדי שנוכל לקבל את התשובה הנכונה, 

חושבים שאתם אבל לא מתייחסים אלינו כמו 

שמתייחסים אלינו. אתם לא נותנים לנו לשאול את 

השאלות, אתם לא נותנים לנו להתייחס ובטח שאין 

דיונים כאן, כי אתם יושבים בשקט, חברי 

ואין דיון אחד על שום נושא. כשאנחנו הקואליציה, 

מעלים נושאים מהחשוב ביותר ועד היום יומי 

כם ביותר בעיר, אתם יושבים בשקט. ההצבעה של

היא אוטומטית. אז מי שחושב או מציע לנו שיהיו 

כאן דיונים וקורא לנו קרקס, בבקשה שימו מראה 

מול פרצופכם ותבינו למה הקרקס הזה מתקיים. 

אנחנו יושבים היום בתחילת שנת הלימודים, נושא 

אחד לא עלה שקשור לחינוך. כשאנחנו מבקשים 

שהנושא הזה יעלה אז דוחקים אותו לישיבה 

ישית ביום בלי שמביאים את האנשים, אנשי השל

המקצוע שאנחנו מבקשים לקבל מהם תשובות. אתם 

צריכים להבין שהתפקיד שלנו הוא מאוד מאוד 

, וכן אנחנו לא מקבלים את התשובות לא כי קשה

אנחנו לא נחמדים, כי לא רוצים לתת לנו. כי מועצת 

העיר, שזה המקום שבו אמורים לנהל את העיר, 

החלטות, זה לא מתבצע. כל פעם שאתם ולקבל 

יכולים להשתיק אותנו, למחוק את ההחלטה, 

לסובב אותה, להוציא יומיים אחרי שאנחנו שולחים 
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את השאילתה, לסגור את הפינה הזו ולהגיד מה, זה 

כבר נעשה מזמן, אתם עושים את זה. ולשאלתך רפי 

, כי כשאנחנו למה לפחות השיח מבחינתי השתנה

תקציב שלוש פעמים בזום בזמן ישבנו על ה

הקורונה, וכל אחד מאיתנו הציג את ההסתייגויות 

שלו מהתקציב, מה בסוף הייתה הכותרת של 

דוברות העירייה ושלך? אתה זוכר? האופוזיציה 

הפילה את התקציב כי היא חסרת אחריות, כי 

 בגללה אין תקציב. נכון אורן? לעמותות. 

 נכון מאוד. אורן כהן:

כשהאופוזיציה עשתה את תפקידה ואמרה יפה.  סילבר:אמיר 

שהתקציב הזה לא טוב. אבל הקואליציה בעצמה לא 

הצביעה בעדו כשיש לכם רוב מוחלט. אז ללכת 

ולהציג פייק ניוז וכל מיני עלילות על האופוזיציה 

זה מאוד מאוד קל, ולכן אנחנו מגיעים לכאן 

. אתם טעונים, כי גם כאן משתיקים אותנו וגם בחוץ

רוצים לנהל דיון, בבקשה, הייתה הצעה לסדר של 

כלום  מישהו מכם רצה לדבר?, היה דיון? פינחס

ושום דבר. הדר שאלה שאילתה, היא שאלה שאלת 

המשך, מישהו כאן גם להגן ולהגיד סליחה אדוני 

ראש העיר, יש כאן שאלת המשך? אתם בכלל לא 

שמעתם שאני רציתי לשאול שאלת המשך. אז 

ה, אתם רוצים לנהל ישיבות, בואו ננהל בבקש

אותם, שזה יהיה שיח אמיתי, כל אחד יקבל את 

הזמן שלו. ואני לא אוהב את המילה כבוד, לא 

כבוד, מי שמתעסק בכבוד זונח את כל השאר. 

תתעסקו במהות, תתעסקו בעיקר. יש פה עיר לנהל, 
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החלטות לקבל. אנחנו מייצגים ציבור, אתם 

שהו מכם בא וייצג את ההורים , מימייצגים ציבור

שהפגינו כאן בתחילת הישיבה? הנושא הזה היה 

צריך להיות ראשון. יש כאן אלפי הורים שנמצאים 

במצוקה, אבל אף אחד מכם לא חשב להעלות את 

דקות שלך  40-זה. גם לא אתה, ראש העיר, ב

 בתחילת הישיבה. 

 אנחנו עסוקים בעשייה. ראש העיר:

תשובה נכונה לכל מי שעושה תפקיד כלשהו. זה  אמיר סילבר:

השאלה מה עושים בעשייה הזאת. השאלה אם 

עושים את התפקיד האמיתי או עושים כי עושים? 

ההורים לא מקבלים תשובה, אני מצפה מחברי 

המועצה שהנושאים האלה יעלו, בשביל מה אנחנו 

 3אנשים או  4כאן? אנחנו מייצגים ציבור. יש כאן 

ם שכר, כל השאר באו לייצג את אנשים שמקבלי

הציבור. לפעול באמת למה שצריך. אז אני מבין את 

מי שמקבל שכר, יכול להיות שיש אינטרסים 

אחרים, אבל אנחנו מה יש לנו להרוויח מזה? לכן 

 אני חושב שההצעה הזאת היא כרגע מיותרת. 

תודה. כשאני נכנסתי לחיים הפוליטיים הייתה לי  ראש העיר:

בפריימריז את יצחק רבין.  1991-הזכות לפגוש ב

ואז הוא קיבל ביקורת מאחד מהפעילים, ואז הוא 

אמר לו כל מה שאמרת תגיד לעצמך, אבל לפני 

שאתה מצביע אצבע מאשימה, תסתכל לאן שלוש 

 פעמים. 3האצבעות מופנות. תבחן את עצמך 

ויציב. אמיר סילבר:  אמת 

אמיר. תבחן את עצמך  זה אני אומר לך את זה ראש העיר:
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 קודם כל. כן, עוד מישהו?

רגע, רפי, אני רק רוצה להשיב. צר לי מאוד על  עדי לוי סקופ: ד"עו

הדברים שנאמרים כאן. אנחנו מדברים על חינוך, 

אבל אני אשקף לכם מה אתם אומרים ואומרות כאן 

עכשיו, התנהגות זה תפל ולא העיקר, שיח מכבד זה 

יותר, זה מתנשא. זה המסר תפל ולא העיקר, זה מ

של הדברים שאתם מעבירים בפתיחת שנת 

הלימודים לילדים ולילדות שלנו. וזה מאוד מאוד 

מצער. כי אפשר להעביר ביקורת, אפשר לא 

להסכים, אפשר לדרוש עוד תשובות, אפשר הכול. 

אפשר שיהיו דעות חלוקות, אבל הבסיס להכול וזה 

נוך יחנכו, מה שאנחנו מצפים שאנשי ונשות החי

וככה אנחנו מתיימרים ורוצים לחנך את הילדים 

ואת הילדות שלנו, שהבסיס להכול זה התנהגות 

ות ולא שיח מכבדת. זה הבסיס להכול. לא בריונ

אלים ולא מכבד, זה הבסיס להכול. אז אם היום 

אנחנו בישיבת מועצת העיר לא יכולים להגיע 

בדת, שהבסיס להכול זה התנהגות מכ להסכמה ביחד

צר לי, אני חושבת שזה תעודת עניות ונקודות 

שליליות למי שלא מסוגל לעמוד מאחורי הסעיפים 

האלה. אתם רוצים עוד חצי שנה, נראה לכם שתרצו 

להוסיף או תרצו להוסיף עוד דברים, בבקשה, אבל 

את המינימום של המינימום, לבוא בפתיחת שנת 

ל ולא הלימודים ולהגיד זה מיותר, מתנשא, זה תפ

העיקר, זה הדבר האחרון שאנחנו נרצה להעביר 

כמסר לילדים ולילדות שלנו שמסתכלים ומסתכלות 

כן לאשר את  ,עלינו עכשיו. אני מבקשת מכם על כן



  02.09.2020 66   מן המנייןמועצה 

ושנצביע כולנו ביחד, ונצא ביחד  ההצעה לסדר הזו

לדרך חדשה בהיבט הזה של ההתנהגות של כולנו 

 ביחד. וזה מחייב את כולנו ביחד. 

אני רוצה רגע להשיב. האמת היא שאני כבר חשבתי  קרן גרשון חגואל: ד"עו

לוותר על החמש דקות שלי כי נראה לי שאנשים די 

מיצו את מה שאני חשבתי להגיד ושיקפו את מה 

אני חושבת שהסיכום שלך הוא אני מרגישה, אבל ש

פשוט מעליב. ואני לא רוצה לדבר לגופו של אדם או 

משהו כזה, אבל אני אומרת לך שאת לא יכולה 

לבוא ולסכם את כל האמירות האלה בביטול. יש 

כאן אנשים שכן עושים עבודה, אף אחד לא מפקפק 

בעבודות של הקואליציה, תכבדו גם את 

, יש לנו תפקיד. לבוא ולהגיד, סגן ראש האופוזיציה

העיר עילאי, לבוא ולהגיד שאנחנו עושים קרקס, 

אתה פשוט בושה. איזה מן דבר זה לבוא ולהגיד את 

זה? אל תתפרץ לי באמצע כי אנחנו בקוד האתי 

כרגע, אז תמתין. תמתין שנייה. לבוא ולהגיד את זה 

זה פשוט בושה. למה אף אחד מהרעיונות שאנחנו 

פה, בהצעות לסדר, אף פעם לא עברה כאן  עליםמ

 הצעה אחת, מאיזה סיבה?

 את מסיימת? ,טוב ראש העיר:

 )מדברים ביחד(

. קודם כל אני , אבל רפי אתה נותן לעדי, שנייהלא קרן גרשון חגואל: ד"עו

ם. אני רק אומרת, בחמש דקות שלי, שניכם מתפרצי

 אני רק אומרת.

ממתין בסבלנות, את בזכות דיבור, סליחה. אני לא,  ראש העיר:

 חשבתי שסיימת.
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תודה, אז לא סיימתי. אבל מאכזב אותי שאתה נותן  קרן גרשון חגואל: ד"עו

לחברת מועצה כאן לבוא ולסכם בצורה כל כך 

 . פשטנית, דורסנית, מעליבה, למה מישהו כאן לא..

 ...שאני גאה אני רוצה להגיד לך

 ישה עם המון עומק וערכים.עדי לוי היא א ראש העיר:

היא אישה עם המון וערכים, וגם לי יש ערכים ולכל  קרן גרשון חגואל: ד"עו

 אחד מחברי האופוזיציה. 

 והיא גם עורכת דין מצליחה מאוד. ראש העיר:

יופי, עדי היא עורכת דין מצליחה מאוד. אני לא  קרן גרשון חגואל: ד"עו

אספר מה אני עושה. זה לא נראה לי רלוונטי, 

 דיברנו שלא נדבר על גופו של אדם.

. וגם תהילה אני לפי ..לא, היא לא עושה דברים  ראש העיר:

חושב שהן שתי נשים עוצמתיות, תהילה עושה 

תפקידים בכירים, רואת חשבון בהשכלתה. אני לא 

 ה פה שטחיות קרן, חבל.רוא

חבל. ורציתי אז אתה לא הקשבת. אתה לא הקשבת.  קרן גרשון חגואל: ד"עו

לסכם, פשוט קטעתם את קו המחשבה שלי, שאני 

ואני מוכנה שהילדים שלי רוצה להגיד שאני גאה 

יראו את כל מה שאני אומרת בישיבות המועצה, 

עדי. את הכול. מהתחלה ועד הסוף, גם כשאני 

כועסת, כדי שהם ידעו, זה חלק מהמטרה שניגשתי 

לכל התהליך הזה, כדי שהם יראו מה זה לתת 

לקהילה ומה זה לתרום ומה זה לבוא ולנסות לעזור 

או לבטל את רת ולא להעביר עלינו ככה ביקו

ההצעות שלנו, עילאי. ולהגיד שאנחנו קרקס זה 

 בושה. 

 )אמיר סילבר יצא מהישיבה(
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,  הנדין: -עילאי הרסגור  טוב, אני אענה למה שאמרת בגלל שדיברת אליי

ואני דווקא לא דיברתי עלייך, וגם לא דיברתי על 

ן  האופוזיציה, דווקא פתחתי ואמרתי אני לא מתכוו

ציונים לאופוזיציה, אני מתכוון להגיד דברים לתת 

עקרוניים. ובסך הכול איך שהדברים נראים, 

שתושבי העיר מסתכלים על מועצת העיר, לא אומר 

שמות, לא אומר קואליציה, לא אומר אופוזיציה, 

אמרתי בסך הכול ממה שקורה כאן תושבי העיר 

לא תקפתי אותך, לא תקפתי אחרים, רואים קרקס. 

שאני לא גאה בדרך שבה מתנהלות ישיבות אמרתי 

המועצה, ואני לא חושב שישיבות המועצה מביאות 

לשום דבר חיובי. אני חושב שזו הצגה מוחלטת. זה 

אני מאמין הפך להצגה. לא אומר מי, לא אומר מה, 

שאם כולכם תחשבו טוב טוב, וזה לא קשה לחשוב 

. כך תושבי העיר רואים אותנועל זה, ככה זה נראה. 

 זהו, זה הכול.

טוב, מכיוון שאנחנו מדברים על קודים, וקוד  ראש העיר:

התנהלות מועצת עיר זה חלק מתרבות וערכים, 

וכפר סבא זו עיר עם הרבה מאוד תרבות שלטונית 

לאורך שנים, לפחות במקום שאני הייתי בו, לא 

יודע מה קרה בשנים האחרונות לפני שנבחרתי, אבל 

ייתי פה היה פה כבוד הדדי. לפחות בתקופה שאני ה

אז אני אעלה את זה להצבעה. כל אחד יצביע לפי צו 

מצפונו, לפי הערכים שלו. אנחנו מדברים על 

התנהגות בישיבות מועצה, על דרך של ניהול 

הישיבות. על הטקסיות של הישיבה הזאת. ולכן אני 

התנהגות מועצת מעלה להצבעה את המסמך, קוד 
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העיר בישיבות מועצה, שניסחו תהילה ועדי לוי. מי 

מקבלת על  מועצת העיר" :בעד? הצעת החלטה

לפעול בהתאם לקוד ההתנהלות בישיבות עצמה 

המועצה, מועצת העיר תהיה רשאית לאחר פרק זמן 

של חצי שנה לבחון הצורך בגיבוש קוד אתי מקיף 

מי  "לחברי וחברות המועצה ולקבל החלטה בהתאם.

 בעד?

תהילה, עדי, אורן, רפי, איתן, דני, ראש העיר,  איתי צחר:

 .עילאי, פליאה, לירית, ממה

נגד קוד התנהלות למועצת  ראש העיר: מי נגד קוד התנהלות? מי 

 העיר?

 .יובלופינחס, וקרן, יוסי, אסנת, הדר,  איתי צחר:

 טוב, הנושא הבא. איפה סילבר? בחוץ.  ראש העיר:

: מועצת העיר מקבלת על עצמה מאשרים ברוב קולות :821החלטה מס' 

לפעול בהתאם לקוד ההתנהלות בישיבות המועצה, מועצת העיר 

תהיה רשאית לאחר פרק זמן של חצי שנה לבחון הצורך בגיבוש 

 .קוד אתי מקיף לחברי וחברות המועצה ולקבל החלטה בהתאם

עילאי, פליאה, תהילה, עדי, אורן, רפי, איתן, דני, ראש העיר,  -בעד

 .לירית, ממה

 ., יובלפינחסקרן, יוסי, אסנת, הדר,  -נגד 

 

אני רוצה רק להגיד שלהחלטות האלה, ככל שהן  יובל אהוד לוי:

זכויות חוקיות, אין שום תוקף. יש פה נוגדות 

הצהרה יפה, אין לה שום תוקף חוקתי, היא לא 

יכולה לפגוע בזכויות של אנשים שמוגנות בחוק, 

 וחבל.

 .תודה. הצעה לסדר ראש העיר:
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מטעם  התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים .ג

 סיעת "כפר סבא בראש"

 .כן, אז מדובר, עוד הפעם, בהצעה מאוד פשוטה קרן גרשון חגואל: ד"עו

 . בעצם כמו שאנחנו מבינים הקורונה אתגרה אותנו

אנחנו צריכים למצוא כל מיני רעיונות יצירתיים 

כדי לנסות ולהרחיב או להנגיש, להגיע לכל תלמיד 

ותלמידה בעיר. ההצעה בעצם מדברת על זה שאנחנו 

מבינה שיש לזה משמעויות נתקין כפיילוט, אני 

כספיות לא מבוטלות, אז אני מציעה בהתחלה 

להתחיל כפיילוט ולהתקין מצלמה בכיתות כדי 

שכאשר המורה מעבירה את השיעורים, בעצם יהיה 

אפשרות לחבר לה את הילדים שלא נמצאים בכיתה 

יכול להיות גם בזום, או דרך אחרת, זה בעצם 

נס לבידוד, פתרון עבור ילדים שנאלצים להיכ

חולים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל גם, 

שזה רעיון חדש ששמעתי שרעננה כבר מבצעת, זה 

שבעצם הקפסולות שלהם מתחלקות לחצי שבוע, 

ואז חצי מהתלמידים הקפסולה שנמצאת יושבת 

בכיתה ולומדת, יש לה את הפתרון עם החברים, 

מפגשים, והקפסולה שנמצאת בבית לומדת ביחד 

יתם ובמקביל בזום, והם נמצאים באותו מצב א

ובאותו מקום לימודי, לא מפסידים שום דבר, 

ומתחלקים ככה חצי שבוע וחצי שבוע לצד השני. 

ומכיוון שנראה לי שמדובר בהוצאה יחסית קטנה 

וגם ככה אנחנו נמצאים בעולם דיגיטלי שהמורות 

גם ככה מבינות שכולם מצלמים אותן והן עושות 
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בזום, אני לא רואה כאן שום מניעה ליידע שיעורים 

את המורות האלו וגם את התלמידים ולשדר את 

השיעורים בזום, ככה אנחנו גם יכולים למצוא 

פתרון למקומות הפיזיים שחסרים לנו בעיר, ועדיין 

התלמידים ירגישו חלק מהכיתה שלהם. אז הצעת 

ההחלטה היא שעיריית כפר סבא תיערך לפיילוט 

י ספר ובמספר כיתות בכל אחד בשלושה בת

קנו אמצעי עזר לצילום ממוסדות החינוך שבו יות

שיעורי הלימוד בכיתות. הפיילוט ייצא ושידור 

יוגשו ממצאי  60לפועל מיד אחרי החגים ובתוך  יום 

 הפיילוט לדיון בוועדת החינוך. 

, אני חייב להגיד לכם  ראש העיר: המנכ"ל ייתן תשובה. א'

הסתובבנו היום ואתמול בבתי הספר שאנחנו 

היסודיים ושאלנו איך הנושא של הזום עובד 

והלמידה מרחוק עובדת בצורה מאוד מאוד יפה 

 ומכובדת, כולל כל האמצעים, כן מנכ"ל, בבקשה.

רגע, כאמירה למה שאמרת כאן כרגע אני יכולה  קרן גרשון חגואל: ד"עו

ני ילדים במערכת החינוך, א 3להגיד לך שיש לי 

 , ' ו אתייחס רק לילד אחד ספציפית, שנמצא בכיתה 

והיום ומחר הוא פשוט מול המחשב בפורטנייט, 

.. יש משהוולכן אני אומרת . . 

 לא הבנתי, קרן, סליחה. שמה? שיש ילד אחד? ראש העיר:

אני מדברת ספציפית על הילד אין להם לימודים.  קרן גרשון חגואל: ד"עו

כמובן, שלומדים רק שלי, לדוגמה, זה שכבה שלמה 

3  . ימים בשבוע, מתוכם יום אחד יום שישי

מקצועות הליבה בעיקר. אבל בזמן הפנוי שלהם הם 

לא עושים לא למידה מרחוק, ולא משימות בשלב 
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ו'. והילדים האלה צריכים מסגרת. אני, הזה, כיתה 

או אנשים אחרים בבית, עובדים ואין להם זמן לנהל 

אבל בעיקר הם צריכים  את הילדים האלה פדגוגית,

, משהו לעשות. כולנו מסגרת, משהו לקום בבוקר

יצאנו היום לעבודה ולמסגרות שלנו, והוא נשאר 

 במיטה והתהפך.

 אני אתן למנכ"ל לענות ואני אשיב לך גם. כן.  ראש העיר:

שהוספת, לאחר השאלה, או טוב, גם לגבי האמירה  איתי צחר:

לאחר ההצעה, חשוב להבין שאין דבר שנרצה יותר 

מלהרחיב את מתווה הלימודים, יש צוות שאנחנו 

 3פועלים יחד עם נציגי הורים בנושא הזה, היו כבר 

פגישות בנושא הזה. יש מספר חסמים שאני חושש 

שאו שלא מכירים אותם או שמכירים ובוחרים 

 3להציג את הדברים אחרת. אבל בכל מקרה יש 

ים מרכזיים שצריך להתמודד איתם לפני חסמ

שאפשר להרחיב את המתווה מעבר לשלושה ימים, 

שגם זה כרוך, גם שלושה ימים כרוכים במאמצים 

מאוד גדולים. החסם הראשון זה צוות ההוראה. אני 

אתחיל הפוך, החסם הראשון זה הקורונה. כדי 

לשמור על הנחיות הבריאות של הילדים ושל 

יש הנחיות שמתירות לעשות תים ההורים ושל הצוו

דברים מסוימים ואוסרות לעשות דברים אחרים. 

נגע בזה בהרחבה ראש העיר קודם לכן לגבי מה 

קורה. הנחת היסוד שלנו שבכל יום מתווסף עוד 

מוסד חינוכי שיהיה בו התפרצות של קורונה, זו 

הנחת העבודה שלפיה אנחנו, הצוות המקצועי, פועל 

 כרגע. 
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אגב, היום הצטרף מפתן. אתמול היה ש"י עגנון,  ראש העיר:

רציתי להגיד את זה לאימהות. התחלנו עם ש"י 

 עגנון, היום מפתן.

מפתן היה פדיחה של הגברת שהתנהגה בחוסר  קרן גרשון חגואל: ד"עו

 אחריות, אבל בסדר.

 רגע, תני למנכ"ל ואני אשיב לך גם, כן, איתי. ראש העיר:

אמרתם או מישהו מהקהל צעק, על ש"י גם קודם  איתי צחר:

עגנון ועל מפתן, נורא קל להטיל דופי, ובסופו של 

דבר אנשים שקמים בבוקר בשביל לחנך את הילדים 

ילדי העיר, ואני מציע לא למהר שהם הם לש

בקביעות מה קרה וכולם יודעים איך הנגיף בדיוק 

, זה לא בדיוק ככה, זה לא ברור קפץ מאחד לשני

. ואנחנו צריכים לתת גיבוי גם לאנשים, בדיוק ככה

גם אם הם טועים, כדי שיוכלו לעשות קצת יותר 

מהמינימום שמדינת ישראל, משרד החינוך קבע 

ולעשות את זה וירצו לקחת עוד קצת על עצמם. 

באהבה גם. אז החסם הראשון זה הקורונה, החסם 

השני זה חדרי ההתכנסות, וכאן יש שוני בין בתי 

חלק מבתי הספר בעיר מלאים עד אפס  הספר בעיר,

ויות ובחלק יש. היו מקום ואין כמעט כיתות פנ

 המון הצעות.

בוא אני אעזור גם למנכ"ל, סליחה שאני עוצר  ראש העיר:

אותך, הייתי בבית ספר ברנר, המורים אין להם 

חדר מורים. אני רוצה שתבינו ונבין איפה אנחנו 

מנהל בית  נמצאים. המורים הם ללא חדר מורים,

הספר אמר לי תראה, המורים יושבים בחוץ כי חדר 

המורים הפך להיות קפסולה. אז פה אנחנו צריכים 
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עוד פעם להבין את גודל האחריות, וזה רק אחרי 

שאני אילצתי אותם להוסיף יום נוסף. בתוך בית 

 הספר. כן איתי.

הצעות, כולל ברשויות וגם כאן עלו הרבה מאוד  איתי צחר:

ואני לא מתייחס לעיריית תל אביב, אני , אחרות

מתייחס ליתר העיריות בארץ, שעם רבות מהן אנחנו 

בקשר, כולל עם מחלקות החינוך שלהן, כולל לבקש 

מערכות של שעות, כולל בכל מיני ערים שזכו לעלות 

לכותרות בדבר פתרונות יצירתיים כאלה ואחרים. 

 3-היו בהם לא יותר מהאמת, כל המקומות שבדקנו 

ימי לימוד. למעט מקרים מאוד חריגים, ואני משווה 

את כפר סבא לא לפרדסיה או לקריית טבעון, אלא 

לעיר עם ההיקפים של המסגרות שיש, עם הכמות 

של התלמידים, עם כמות של חדרי הלימוד. למעט 

גן, שאלת על  עיריית תל אביב, ככלל, כולל ברמת 

בות מאנשים שנמצאים שם הכותרות, וקיבלנו תשו

מבתי ספר, גם על יומיים וגם על שלושה, כולל 

לימוד במקלטים. אבל גם לזה יש פתרונות וגם על 

ונעבוד במתווה לאפשר  זה אנחנו עובדים ועבדנו 

לימודים חוץ בית ספריים לפי ההנחיות. חשוב 

לדעת שכדי לאפשר לימודים מחוץ לכיתת הלימוד 

אים שהמחוקק קבע צריכים להתקיים מספר תנ

אותם כדי לשמור על הילדים. חוזר מנכ"ל משרד 

החינוך קבע. למשל מניעת פגישה של אנשים מחוץ 

לבית הספר במגע עם ילדים. אם עכשיו לוקחים את 

הפארק העירוני, או אם לוקחים עכשיו את קריית 

אשכול פיס, יש לזה הגדרות. גם לנושא ספיר או 
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ת, גם לנושא מגיני גדרות, גם לנושא גובה מעקו

אצבעות הדלתות המוסדות האלה, גם על כמות תאי 

שירותים והפרדה, גם על התאמה של התנאים 

הסביבתיים, הגדרות שקבע המחוקק. נכון לרגע זה, 

וכך גם כתבה יושבת ראש או מנכ"לית הסתדרות 

המורים, אין הסכמה של משרד החינוך ויש הוראה 

יריית כפר סבא, שלהם לעובדים, שהם לא עובדי ע

הם עובדי משרד החינוך, אין אישור לעשות 

לימודים מחוץ לבית הספר כדבר שבשגרה. בהחלט 

יש מקום וכך גם קורה בכפר סבא, לתוכנית 

לימודים חוץ בית ספרית. החסם השלישי, והוא לא 

פחות משמעותי, זה כל נושא הצוות. גם כאן חשוב 

ו להכפיל להבין שבאבחה אחת לצורך העניין נדרשנ

את גודל הצוות. ואין צוות שיכול להגיע וללמד את 

הילדים, בטח לא את הילדים בכיתות הנמוכות, 

מבלי שתהיה על זה בקרה, לא לפי החוק, לא לפי 

הנחיות משרד החינוך וגם לא לפי השכל הישר. אף 

אחד מאיתנו לא רוצה להפליג בדמיון מה עלול 

שר או לא לקרות במגע בין מישהו שהוא לא מוכ

מורשה לכך בהשגחה לבד על תלמידים. האמינו לנו, 

שאנחנו לא חוסכים כל מאמץ, ואנחנו יושבים על 

זה שעות ארוכות וכל מה שקורה בכל מדינת ישראל 

יקרה גם בכפר סבא, ובכפר סבא יקרה אפילו טיפה 

יותר טוב. וזו האמירה וזה ברור לדעתי, וזו 

לגופו של עניין, המדיניות שאנחנו עובדים לאורה. 

גם בדוגמה של השאלה ששאלת, אם היית מעיינת 

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניין מצלמות, בסעיף 
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כתוב "כמו כן לא תתאפשר הצבת מצלמות  2.2.4

בכיתות הלימוד". אנחנו דרשנו ומבקשים מכל מי 

שעוסק בדבר הזה, משרד החינוך, מכל מי שקובע 

ציאות השתנתה. את המדיניות, לאפשר את זה. המ

נכון לשנייה זו החוק אוסר להכניס מצלמות כפי 

שהצעת לתוך כיתות הלימוד, על המסך מוקרן 

הסעיף הרלוונטי, אין פה פתרונות קסם. יש פה 

הרגולציה לצערנו מפגרת בהתאמות משבר עולמי, 

שהיא צריכה לעשות כדי לטפל בו, אנחנו לא 

שום חוסכים שום משאב, שום כלי, שום אמצעי, 

יצירתיות, שום דמיון, וכל הצעה שפספסנו נשמח 

לקבל אותה בדרך עניינית, לבחון אותה ולעשות 

 אותה. תודה.

 )אמיר סילבר חזר לישיבה(

אני אוסיף עוד משהו, קרן, תראי, אני חושב  ראש העיר:

של  שאנחנו לא מבינים את העומק של העשייה

הצוות ושל המנהלים בתוך בתי הספר. הם נמצאים 

, מאוד לא פשוט להם להתנהל במצוקה נוראית

במצב הנוכחי. כמו שאמרתי, העמסנו עליהם יום 

נוסף, את היום השלישי, שהוא מאוד מאוד קשה, 

אני מעריך שגם מערכי השיעור כשהשנה התניעה 

ותתניע אז אני מאמין שעם הזמן אתם תראו 

יתרחבו, ככל האפשר כמובן, אני מאוד  שהדברים

מקווה שגם לא תהיה רגרסיה. אז אנחנו עושים 

הערכות מצב יום יומיות יחד עם הצוותים, מול 

צוותי החינוך, ובודקים מה אפשר לעשות ועד כמה 

אפשר למתוח את היריעה. ואני מעריך שהיריעה פה 
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נמתחה יותר מדי. זה מאוד מורכב, גם לילדים 

רתית, אני שאלתי היום, וגם אתמול, מבחינה חב

אני הסתובבתי בבתי ספר, ונכנסתי לילדי כיתות ג' 

, ושאלתי אותם אתם מעדיפים ללמוד בבית או -ו ד'

בבית הספר? הם אמרו לי בבית הספר. כולם, חד 

משמעית. זאת אומרת אנחנו מבינים את המצוקה 

של הילדות ושל הילדים כשהם נמצאים בבית. ועוד 

שהם מתבגרים. העניין החברתי הוא מאוד יותר כ

חשוב להם, החוסר מעש בבית הוא לא פשוט, ופה 

צריך לתת את המענה המיטבי בתקופה הזאת עד 

שהיא תחלוף. אני מעריך שתש"פ תעבור איתנו יחד 

תשפ"א וגם תשפ"ב. אני רוצה שנבין עם קורונה. 

איפה אנחנו נמצאים. זאת אומרת גם השנה הזו וגם 

אה היא תהיה בצל הקורונה, בצורה כזו או שנה הב

בצורה אחרת. עם הגבלות כאלה, עם הגבלות 

אחרות. ואם כפר סבא היום נמצאת לפי המדד על 

זו עיר צהובה, אנחנו צריכים להבין שאם  5-, ו4.18

בתי ספר יעברו פה הדבקה משמעותית כפר  3, 2

בה עם הרבה יותר סבא הופכת להיות עיר צהו

אנחנו נמצאים. אז מה שהמנכ"ל אמר  הגבלות. ופה

גם כאן, כל מה שקשור למצלמות, וכל מה שקשור 

לאבזור קיים, אנחנו סגרנו כמעט את כל הפערים, 

אני חושב שיש מעט מאוד, זה יום יומיים גם זה 

הזאת  , ולכן אני מציע להסיר את ההצעהרייסג

מסדר היום, אבל כן אני אגיד לך משהו, אם יש 

נושאים או דברים ספציפיים שאת חושבת שצריך 

לעשות תהיי בקשר עם המנכ"ל ואנחנו נבחן את זה 
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 בחיוב. בסדר?

כן. שני דברים, תודה. אחד, זה שאני חושבת שאולי  קרן גרשון חגואל: ד"עו

לא אמרתי את זה מראש, אני חושבת שהצוות 

ועי בכל בתי הספר, ממה שאני שומעת, עושים המקצ

ועובדים  םיצירתייוהמון המון ניסיונות ורעיונות 

קשה, ונתת דוגמה של חדר ישיבות, והכול נכון, 

והערכה רבה לצוות של בתי הספר. לא כל כך הבנתי 

עכשיו איתי אמר שאי אפשר בעצם לשים  מה

 .מצלמות ועכשיו אמרת שיש זה

שזה סותר את הוראות החוק. לא הבנתי איך רעננה  איתי צחר:

 עשו את זה, אני אבדוק עם מנכ"ל רעננה. 

אז תבדוק, גם אם תצטרך את שם בית הספר אז גם  קרן גרשון חגואל: ד"עו

אותו אני אתן. וכדאי שאולי ננסה לעשות איזושהי 

פנייה כדי לנסות לבטל את זה ולפחות להשיג את 

 .השיגה וההישג שגם רעננה שכנתנ

את יודעת בוודאות שיש ברעננה מצלמות שהותקנו  איתי צחר:

 בתוך כיתות לימוד?

 בוודאות. קרן גרשון חגואל: ד"עו

אני אשמח לקבל ממך את הפרטים ולבחון איך הם  איתי צחר:

עשו את זה. גם אגב, אם הם עברו על החוק אז זה 

שאנחנו גם צריכים  זה לא אומר ,לכאורהלא אומר 

 לעשות את זה.

רק מה שלפי החוק, ואולי אפשר להגיד למחוקק  קרן גרשון חגואל: ד"עו

 תקשיב, אתה צריך לשנות את הדברים. 

אז כפי שעניתי, לאחר בדיקה, גם מול משרד  איתי צחר:

החינוך, הנושא הזה מוכר לא רק לעיריית כפר סבא, 

ך על פי חוזר הוא מוכר להמון עיריות, משרד החינו
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מנכ"ל משרד החינוך, נכון לרגע זה עדיין אוסר את 

 ,זה. הם מבינים את הצורך, הרגולציה מונעת מהם

 .הם היו יכולים לפרסם חוזר מנכ"ל שיתיר את זה

ן  ופנייה אל מפקחת משרד החינוך אמרה עדיין נכו

לעכשיו אקטואלית, כי יש לפעול בהתאם לחוק 

מאפשר הכנסת  הגנת על הפרטיות, והחוק לא

מצלמה לכיתה, לא להקלטת וידאו ולא להקלטת 

או נשמעים תלמידים. וזו \נראים ו אודיו, בהם

אותה מפקחת גם לרעננה וגם לכפר סבא, אבל אני 

 אבדוק את דברייך. 

החוק לא לקח בחשבון את הקורונה, וכמו שאתם  ראש העיר:

ועצה שרצינו לערוך אותן יודעים גם את ישיבות המ

בזום, והחוק לא אפשר, למרות כל הניסיונות שלנו 

למצוא איזה דרך להקל עלינו, אבל החוק לא אפשר. 

אז החוק הוא חוק יבש, וגם אנחנו צריכים להבין 

. ולתקן משילותשאנחנו נמצאים בתקופה שגם אין 

את החוק או לעשות חקיקה או תקנות מחוזר 

  משפט?מנכ"ל. טוב, יוסי? 

שנים הייתי סגן נשיא מכללת רמת  10משפט  אחד.  יוסי סדבון: ד"עו

והועברו שיעורים מוקלטים מהאוניברסיטה גן, 

 הפתוחה לסטודנטים. 

 לקטינים, יוסי? איתי צחר:

 לא קטינים.  יוסי סדבון: ד"עו

 אוקי, זה ההבדל. איתי צחר:

בקטינים. לאור זאת פה מדובר  זה בדיוק ההבדל. ראש העיר:

אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום, אפשר פה 

 אחד קרן?
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לאור ההתחייבות שלכם לנסות לבחון את זה אז  קרן גרשון חגואל: ד"עו

 התשובה היא כן, נוריד את זה מסדר היום. 

 תודה רבה. ראש העיר:

 :את ההצעה מסדר היום  להסיר פה אחד מאשרים :921החלטה מס' 

 מקוונים שיעורים להעברת לימוד בכיתות עזר אמצעי התקנת"

 .""בראש סבא כפר" סיעת מטעם

 

נושא הבא. כן, אורן כהן. אורן כהן מלווה את  ראש העיר:

רוצה  הנושא של עסקים קטנים ובינוניים והוא

להציג בפני המועצה את התוכנית, כן אורן. יש לנו 

 מצגת?

 .הצגת תכנית מינהלת עסקים בנושא עסקים קטנים ובינוניים .3

שלושה כן, לפני זה אני רק אומר שלפני כחודשיים  אורן כהן:

הסמכתם אותי, מיניתם אותי לתפקיד של יושב 

ראש ועדת העסקים הקטנים והבינוניים. ולמעשה 

כמו כל תפקיד שאני לוקח על עצמי בחיים 

הציבוריים, גם על הנושא הזה, בטח ובטח בעת הזו, 

כולנו , נכנסתי ממש בחרדת קודש. אני מודע

יים מודעים לחשיבות שיש לעסקים הקטנים והבינונ

ת הזו. והחשיבות לכנס את הוועדה ולעשות בע

פעולות. והדבר הראשון שעשיתי בעצם זה להיפגש 

עם ראש העיר ועם המנכ"ל והסתבר לי שבעצם 

נכנסתי בדלת פתוחה. כולנו ראינו את הדברים 

הרבים שאנחנו עושים למען העסקים עוד לפני זה, 

וחזון ראש העיר מוכר, לחבק את העסקים, לעשות 

סתבר לי שגם התחיל איזשהו תהליך הרבה. וה
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מקדים ועבודה מאוד מאוד יסודית, עבודת מטה 

שעדיין, איך אומרים, לא שוחררה, לא יצאה אל 

האור. ואני הצטרפתי אליה והשתדלתי להשיא 

אליה את חלקת האל הקטנה שלי לתת את הערך 

המוסף הקטן שלי בהקשר הזה. ולמעשה ראש העיר 

הכלכלית להוביל את  והמנכ"ל הטילו על החברה

נהלת עסקים קטנים ובינוניים. יהנושא הזה של מ

עד היום העסק נתקל בעירייה בעצם בכל מה שקשור 

ברגולציה, באכיפה, כשיש לו קנס, ואז הוא יכול 

לערער או שהוא רוצה לשלם, או שהוא מבקש רישוי 

ם או שמאשרים לו או שלא והוא מבקש אישורי

הזה. ובעצם היום  מאשרים לו, אבל רק בהקשר

אנחנו עושים מהפיכה מאוד מאוד משמעותית 

ואנחנו באים לעסקים ואנחנו אומרים אנחנו 

כעירייה רוצים לתת לכם כלים נוספים שלא היו 

לקרוא לילד  לכם עד כה. לעזור לכם. וזה לא בושה

בשמו, להגיד אנחנו רוצים לעזור לרווחיות של 

שלכם. כי זה טוב לכם, וזה טוב לכל  העסקים

התושבים. והתפקיד של המנהלת לתת לאותם 

עסקים כלים שבאמת אין להם אותם היום או 

שקשה להם היום להשיג אותם ואנחנו עושים פה 

עסקים,  10,000מהפיכה ענקית. יש בכפר סבא 

מחציתם אנחנו בכלל לא רואים, הם מהבית, אין 

ם חנות בשכונה הירוקה, להם חנות בוויצמן, אין לה

בשום מקום אחר, הם עובדים מהבית. הם עסק לכל 

הם יקבלו יחס דבר והם יהיו חלק מהלקוחות שלנו. 

-שווה בשווה עם כל העסקים האחרים, גם אלה, ה
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האחרים שאנחנו כן רואים אותם, עם חנויות  5000

וכולי. ואנחנו בקרוב, גור נמצא פה, שהוא מנהל 

את המצגת, אתם תראו חדשנות,  המנהלת, הוא יציג

אתם תפגשו אפליקציות, אתם תפגשו תהליך רישוי 

דיגיטלי, אנחנו עושים דברים אדירים באמת כדי 

לקדם את העסקים. ויש עוד הרבה הרבה מאוד 

, ממוקדת רעיונות. אנחנו ניתן התייחסות מיוחדת

לחברים שלנו מרחוב ויצמן, הסוחרים מרחוב 

רבה מאוד פעולות שנעשות. ויצמן. כבר היום יש ה

אני רוצה להודות לך ראש העיר גם על מה שנעשה 

וגם עוד על הדברים הרבים שעוד נעשה, על פי 

החזון והתוויית הדרך שלך, ביחד עם המנכ"ל שעזר 

-לי להרים את הפרויקט הזה. כמובן תודה ענקית ל

אנשים, קודם כל למנהל החברה הכלכלית,  3

כלכלית, אלעד, הוא נמצא לאלעד. למנכ"ל החברה ה

לא ראיתי אותו. נמצא? פה? נדמה לי שראיתי אותו. 

בכל אופן, תודה אלעד. וכמובן שני אנשים נפלאים 

שהרימו את הדבר הזה, גור שיציג את המצגת ועידן 

ובאמת תודה ענקית על כל מה שעשיתם, עשיתם 

עבודה מאוד מאוד יסודית, אפילו מחר אתה תוכל 

שורה שכבר מחר מתחילה משהו. לבשר על איזה ב

במאמר סיום אומר לכם שהיום אירחנו את שדולת 

שות חברת הכנסת אהעסקים הקטנים והבינוניים בר

קרן ברק וחבר הכנסת עודד פורר, שזה תעודת אמון 

לנו ככפר סבא שהם באו לפה, הם סיירו, הם ראו, 

אני יכול להעיד שהתגובות מהשירותים שהעירייה 

, אבל אנחנו בות מאוד מאוד חיוביותנותנת הן תגו
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רק בתחילת הדרך מבחינתי, אנחנו צריכים לעשות 

הרבה מאוד למען העסקים האלה ואנחנו נעשה את 

 זה. בבקשה גור.

 מהישיבה( ה)הדר לביא יצא

תודה, ערב טוב. המטרה שלנו היא בעצם לתת  :דותן גור

מעטפת לעסקים כעיר, והדבר הראשון שיצאנו 

את הפריווילגיה לקחת כמה שבועות והייתה לנו 

שגיבו אותנו לצאת לחקור את זה, יצאנו ובעצם 

ביצענו איזשהו כיתות רגליים בית העסקים בעיר. 

נפגשנו עם עסקים גם שפועלים מהבית, גם באזורי 

תעשייה, וכל זאת על מנת להבין מה באמת הצרכים 

שלהם וכיצד אנחנו יכולים לעזור להם. בעצם אנחנו 

ם את הקהל של מנהלת העסקים הקטנים מחלקי

תתי קהלים, עסקים במרכז העיר,  3-והבינוניים ל

עסקים מהבית ובעלי מלאכה. שכל אחד יש לו את 

הצרכים שלו, וחלק מהפתרונות הם פתרונות 

שיכולים להינתן לכל הצדדים וחלקם לכל קהל יש 

את הסגמנטים שלו ואת הפתרונות שהוא זקוק 

, כמה ששאלנו ונפגשנו להם. מה העסק מחפש

ודיברנו, בסופו של דבר בעלי העסקים מעוניינים 

להגדיל את שורת הרווח שלהם. ויש לנו אפשרות 

או הגדלת  לעשות זאת על ידי הקטנת ההוצאות

ההכנסות. וזה בעצם הפעולה העיקרית שאותה 

אנחנו כל הזמן נשאף לעשות ולקדם אם במרחב 

נחנו פועלים הציבורי ואם במרחב האינטרנטי. א

למצוא פלטפורמה, אנחנו בשלבים של חקר של כמה 

סוגים של פלטפורמות בנושא רישוי עסקים, כדי 
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להקל את כל נושא ההגשה על מנת לקבל את 

הרישיון, וגם בממשק מול עוד גופים שהם 

-הגופים הפניםממשלתיים, זאת אומרת לא רק 

בעצם הפלטפורמות  ,עירוניים. העסקים שלנו

קרים, מתחלקות לשני חלקים. של אנחנו חושאותן 

עסק מול לקוח ועסק מול עסק. אנחנו כבר מחר 

שמחים שאנחנו בשלים לחשוף ולהתחיל מחר 

שנקראת להסתובב בין עסקים עם פלטפורמה חדשה 

. זה בעצם פלטפורמה Zero Coin"זקו" זה 

רטרים בין עסקים, כאשר אשמאפשרת עסקאות ב

המטרה היא להגדיל את נפח הפעילות והיכולת 

שלהם לסחור בסחורה שהם בוחרים, במוצרים שהם 

בוחרים בין עסקים. אנחנו גם נצא עם זה עם 

הסברים מחר ונתחיל לעבור בין עסקים. נתחיל 

ברחוב ויצמן ומשם גם במדיות האינטרנטיות, 

והפלטפורמה הזאת היא פלטפורמה חדשה והיא 

ואנחנו מאוד מקווים שזה יגשים  יוצאת בכפר סבא

פלטפורמות את הפוטנציאל שאנחנו רואים לו. 

נוספות שאנחנו בוחנים כרגע הן של עסקים מול 

לקוחות, יש הרבה מאוד עסקים שלא יודעים היום 

לגשת בצורה מקוונת להגיע לקהלים, ואנחנו 

בוחנים, אנחנו בשלבים מאוד מאוד מתקדמים של 

מות, ואנחנו מקווים בחינות של כמה פלטפור

שבימים הקרובים, בשבועות הקרובים אנחנו כבר 

נדע לבחור ערוץ אחד ולקדם אותו. וזה אחד 

הדברים שאנחנו מבינים שאוכלוסייה שעד היום 

התחמקה מהאינטרנט או מחנויות מקוונות, 
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השאיפה שלנו זה שיהיה בן אדם שילווה אותם לכל 

ת שהם לא אורך הדרך ולא רק להציב איזושהי חנו

ידעו לתפעל אותה והיא תהפוך לפיל לבן. המטרה 

היא שאנחנו נוכל ללוות אותם לאורך כל הדרך 

ובאמת להגדיל להם את כמות המכירות. ערוץ נוסף 

שאנחנו בודקים אותו ודוחפים אליו זה גם נושא של 

פרסום עסקים, דרך הפעילויות העירוניות שאנחנו 

נחנו עובדים על זה מקדמים, קמפיינים עירוניים, וא

מול הדוברות. הכשרות, אנחנו בוחנים איזה 

הכשרות עסקים אנחנו יכולים לתת, הרעיון הוא 

, סליחה, לא עסקים, לגייס עסקים שאנשי מקצוע

אנשי מקצוע מקומיים שיכולים לקיים הדרכות 

במגוון נושאים, והשאיפה היא באמת לגייס אנשי 

למרכז העיר,  מקצוע מתוך העיר. כמובן שניתן דגש

אנחנו הצטרפנו לפעילות שראש  .ולאזורי התעשייה

העיר החל בה, של ויצמן והתגובות הן מאוד מאוד 

טובות. מחר אנחנו כבר מתחילים להסתובב עם 

האפליקציה ולרתום עסקים, ואנחנו מקווים לגדול 

שאנחנו מקיימים במרכז העיר בהיקף הפעילות הזה 

ועסקים חדשים.  על מנת להביא עוד ועוד עסקים

 תודה רבה לכם.

 יובל לוי יצא מהישיבה(אהוד , )הדר לביא חזרה לישיבה

טוב, אני רוצה להגיד ככה לסיכום, קודם כל תודה  אורן כהן:

גור. החלום שלי היה לבוא לבעל עסק שאני רואה 

אותו ברחוב ויצמן או בכל מקום אחר, אני כל הזמן 

מקום אחר, להגיד לו  מדבר על ויצמן, אבל בכל

ממחר יש לך עוד עסק. עוד אחד, עוד חנות אנחנו 
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פותחים לך, והחנות הזו היא במרחב הדיגיטלי והיא 

חנות לכל דבר ואני מאוד מאוד מקווה שנשכיל לתת 

להם את הכלים האלה כדי לעשות ולהגדיל להם את 

ההכנסות כי זה טוב לכולנו בסופו של דבר. אני 

ילה לגבי ועדת העסקים שאני עומד גם מחייב להגיד 

 20-בראשה. באמת, הרבה מאוד אנשים, למעלה מ

אנשים בוועדה, אנשים מצוינים כולם, מכל חלקי 

הקשת, באמת, שיתוף פעולה מדהים, רעיונות 

 מדהימים, עבודה ביחד, דוגמה ומופת, תודה רבה. 

 תודה גור.אורן, תודה רבה על המצגת, נושא הבא.  ראש העיר:

 

 . הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה .4

 

ארכת תוקף היתר לעבודה נוספת נושא הבא, ה איתי צחר:

מאשרים הארכת " :לעובדת עירייה. הצעת החלטה

תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, מנהלת 

ינוך אשר מחלקת צרכים מיוחדים באגף הח

מעוניינת להמשיך לעסוק באופן פרטי בהוראה 

מתקנת לילדים בעלי קשיי למידה. יובהר בזאת כי 

תוקף הארכת ההיתר הינו למשך שנה בלבד, וכי 

העובדת איננה רשאית לתת שירותים באופן פרטי 

כאמור לעיל לתלמידים המצויים תחת אחריותה 

 אפשר לאשר? "במסגרת העבודה בעירייה.

 אפשר לאשר פה אחד? עיר:ראש ה

הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת את מאשרים פה אחד  :202החלטה מס' 

לעובדת עירייה, מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף החינוך 
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אשר מעוניינת להמשיך לעסוק באופן פרטי בהוראה מתקנת 

לילדים בעלי קשיי למידה. יובהר בזאת כי תוקף הארכת ההיתר 

שנה בלבד, וכי העובדת איננה רשאית לתת שירותים הינו למשך 

באופן פרטי כאמור לעיל לתלמידים המצויים תחת אחריותה 

 .במסגרת העבודה בעירייה

 

 תודה רבה, נושא  הבא. ראש העיר:

 

 . עדכון הרכב ועדות עירייה .5

נושא הבא, עדכון הרבה ועדות עירייה. הצעת  איתי צחר:

את מינוי דניאל אוטמזגין כחבר מאשרים " :החלטה

נציג ציבור בוועדה לקליטת עלייה במקומה של 

 קורלנד." ריטה

עורך דין דניאל אוטמזגין. אפשר לקבל את זה פה  ראש העיר:

 אחד? תודה. נושא הבא.

את מינוי עו"ד דניאל אוטמזגין כחבר מאשרים פה אחד  :212החלטה מס' 

 .עלייה במקומה של ריטה קורלנדנציג ציבור בוועדה לקליטת 

 

 30.8.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .5

 

 2020לשנת  2העברות תקציב רגיל מספר  .א

 2020לשנת  3העברות תברים מספר  .ב

ן  .ג  2020 2דיווח דוח כספי רבעו

 

, 30/8/2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  איתי צחר:
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מצורף בזאת פרוטוקול ועדת כספים מהתאריך 

מאשרים את המלצות " :שהזכרתי. הצעת החלטה

ועדת הכספים כמופרט בפרוטוקול הישיבה מיום 

. העברות תקציב : א, בנושאים כדלקמן30/8/2020

ברות תב"רים מספר . הע, ב2020לשנת  2רגיל מספר 

 ".2020 2. דיווח דוח כספי רבעון . ג2020לשנת  3

 האם אפשר פה אחד?

שאלה רגע, כתבתם כאן בעיקרי הדברים הוצאות  אסנת ספורטה: ר"ד

מיליון שקלים, בעיקר בתחום  3.5-החינוך גדלו ב

המיגון, חומרי הניקוי וגיוס עוזרי הוראה ורכזים. 

כל הסוגיות שציינתם אלו סוגיות שמתוקצבות על 

ידי משרד החינוך במסגרת התוספת תקציב 

יו בממשלה. ואז אני אומרת, הוצאות שאושרה עכש

החינוך גדלו אבל גם ההכנסות לזה גדלו, אז 

 תסבירו את המספר.

זה לא מדויק משני טעמים, אחד כי כמובן שהגשנו  איתי צחר:

את בקשת התקצוב כמו אני מעריך רשויות רבות, 

אני מעריך בחלק מהדברים  האבל יש דיפרנציאצי

רשות פעם אחת, לפי דירוג סוציו אקונומי של ה

ופעם שנייה יש נושאים שהם לא חל עליהם הקול 

ופעם  הקורא. הקול הקורא הוא מתאריך מסוים

שלישית, עד שלא נכנס הכסף יש צורך לנהל את 

התקציב בצורה אחראית ולשלם לספקים וייתכן 

ואחר כך יהיה אפשר לעשות העברות אם יהיו 

ה עודפים, ופעם רביעית לעיתים התקציב שהמדינ

נותנת, כמו שציינת, לא מספיק לרמה שאנחנו 

רוצים להגיע אליה במערכת החינוך בעיר ומוסיפים 



  02.09.2020 89   מן המנייןמועצה 

תקציבים. בוודאי ראיתם את הפרסום על כך 

שהשקעה של עיריית כפר סבא לתלמיד בעיר היא 

מהגבוהות בישראל. היא השלישית בגודלה בישראל 

,   ולפנינו תל במה שפורסם.  אביב ורמת גן

בפער קטן אגב. יחסית. ולכן נדרש פה בפועל תוספת 

 תקציב כמו שהובא בפני ועדת הכספים.

זאת אומרת שהפער בין מה שאנחנו הולכים לקבל  אסנת ספורטה: ר"ד

וגיוס  ממשרד החינוך עבור מיגון, חומרי ניקוי 

נוציא בפועל הוא  עוזרי הוראה ומה שאנחנו כעיר 

 ?מיליון שקלים 3.5

. איתי צחר:  זה הפער החזוי

סליחה רגע, אני אענה שנייה. זה גם כתוב, זה  ח תהילה מימון:"רו

מתוקצב על ידי הממשלה, ואם תסתכלי בטבלה אז 

ההקצבה היא מהממשלה, לא כתוב שזה מהתקציב 

 העירוני או שזה ממימון עצמי.

הוצאות "זאת אומרת זה לא תוספת. כי כתוב פה  אסנת ספורטה: ר"ד

 ."החינוך גדלו

 ."הוצאות החינוך גדלו אל מול הכנסות" ח תהילה מימון:"רו

ב אסנת ספורטה: ר"ד  אותו דבר. אל מול הכנסות 

 .זה כתוב פשוט גם בסיכום ח תהילה מימון:"רו

 אם זה מול הכנסות אז זה בסדר גמור. אסנת ספורטה: ר"ד

ועדיין יצאו המון כספים שלא את כולם נראה  איתי צחר:

חזרה. כמו שציינתי. הקול הקורא בוודאי את 

מכירה, אני מעריך, הוא לא מתחילת המשבר. הוא 

 רק מתאריך מסוים.

, לא, אבל בסדר, אבל אמרה והשאלה השנייה שלי אסנת ספורטה: ר"ד

תהילה שזה גידול בהוצאה כנגד גידול בהכנסה. אז 
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מבחינתי אני מבינה את זה, אלא אם כן אתה אומר 

מיליון שקלים או  3.5לי שלא. שיש פה דלתא של 

 אחרת.

אני אקריא מתוך הטבלה שמצורפת, השתתפות  ח תהילה מימון:"רו

 מיליון שקלים. 3.5משרד החינוך בעוזרי הוראה 

 דר גמור.בס אסנת ספורטה: ר"ד

ושוב, כפי שנאמר בוועדת הכספים, הכסף עוד לא  איתי צחר:

התקבל אצלנו. חשוב להגיד את זה. אז אנחנו 

צריכים עדיין לשלם לספקים למרות שהמדינה עוד 

 לא העבירה, היא רק עכשיו פרסמה.

בסדר, אבל תהילה ענתה לי וזה בסדר. אם זה גידול  אסנת ספורטה: ר"ד

גידול בהכנסה אז זה ברור לי. וזה בהוצאה כנגד 

להוצאות  1.3בסדר. ואותה שאלה לגבי סעיף 

שירותים חברתיים קהילתיים, בגין שילוב אזרחים 

ותיקים בבתי אבות, מוסדות לאנשים עם מוגבלויות 

והחזקת נכים וכולי וכולי, האם גם כאן זה כנגד 

 הכנסה צפויה?

שהם מתוך התקציב שקלים  300,000-מעבר ל ח תהילה מימון:"רו

העירוני והרזרבה העירונית אז זה תקציבים 

 חיצוניים. 

,  אסנת ספורטה: ר"ד שזה תקציב עירוני, כל  300,000פחות  3.1אוקי

 השאר זה כנגד הכנסה.

אני חושבת, אני יכולה להסתכל רגע בטבלה ואז  ח תהילה מימון:"רו

 לתת לך תשובה מדויקת.

 לקבל רק תשובה על זה.  אז אני אשמח אסנת ספורטה: ר"ד

חלק מזה זה השתתפות עצמית, אפשר לראות את  ח תהילה מימון:"רו

זה ממש בטבלה, יש פה הרבה סעיפים, חלק מזה זה 
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השתתפות עצמית מתוך התקציב העירוני זה 

 שקלים רק.  300,000

 הבנתי, בסדר. תודה רבה.  אסנת ספורטה: ר"ד

 אפשר פה אחד? ראש העיר:

רגע, לי יש שאלה. יש שם תקצוב לייעוץ לאגף  סילבר:אמיר 

החינוך, אני הייתי שמח להבין מה העלות ומה 

שאל אבל לא קיבל  פינחסהמטרה? אני רואה פה ש

 תשובה. אני אשמח להבין למה זה נחוץ בעת הזו.

 אפשר לאשר פה אחד?זה מופיע בפרוטוקול.  ראש העיר:

שתפנו אותנו בפרוטוקול איפה זה מופיע אני אשמח  אסנת ספורטה: ר"ד

 התשובה לשאלה?

 בעמוד השלישי, במחצית העמוד.  איתי צחר:

רגע. אפשר לקרוא את זה? אני לא מוצאת כרגע,  אסנת ספורטה: ר"ד

 אבל אם מישהו יכול לקרוא את זה אז אני אשמח.

 איפה את נמצאת? אני אכוון אותך. איתי צחר:

לא ממוספרים אצלי פשוט בתוך המסמך  העמודים אסנת ספורטה: ר"ד

 הזה.

יש עמוד ראשון עם המשתתפים, עמוד שני  איתי צחר:

 פרוטוקול מלא וזה בעמוד שאחריו. 

פה זה לא ממוספר. עמוד ראשון  PDF-לא, זהו שב אסנת ספורטה: ר"ד

 משתתפים, אחר כך עיקרי הדברים, פרוטוקול מלא.

 ובעמוד שאחריו במחצית העמוד.  איתי צחר:

יש כאן העסקת יועץ למערכת  4אוקי, לגבי סעיף  אסנת ספורטה: ר"ד

, למה צריך להעסיק יועצים פינחסהחינוך, שואל 

למה כשבכלל התוכנית  ?חיצוניים לנושא הזה

סטרטגית עוד לא נדונה במועצה למרות הא

אוקי, אני עוברת לתשובה של  ?שהובטחו דברים
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 .  איתי

 טוב, אני מעלה את זה להצבעה. ראש העיר:

 .שנייה, רגע, ראש העיר אסנת ספורטה: ר"ד

ראש העיר, את לא בזכות דיבור, את מבזבזת את  ראש העיר:

שאלת שאלות, קיבלת תשובות, אני  .הזמן של כולם

 מעלה את זה להצבעה, כן, תודה.

אתם שנייה, אנחנו רוצים להבין את התשובה,  אסנת ספורטה: ר"ד

מבקשים מאיתנו להצביע על משהו אז אני רוצה 

 להבין. 

. אמיר סילבר: .  רפי, אבל אני שאלתי את השאלה. שאלתי.

 שאלת, קיבלת תשובות.  ראש העיר:

אני לא קיבלתי תשובה, כי אני רואה כאן אני מוכן  אמיר סילבר:

לצטט את מה שאמר איתי, מבלי לפגוע בכישורים 

צורך ביועצים  או ביכולות, אוקי? אנו סבורים שיש

..למערכת החינוך . 

אתה לא רוצה להקריא את השאלה כמו שאתם  איתי צחר:

 מבקשים?

א אתה את תקריא את השאלה. לא, אבל תקרי ראש העיר:

 השאלה. 

 אני אעזור לך. אסנת ספורטה: ר"ד

 לא, אל תעזרי לו, שהוא יקריא את השאלה. ראש העיר:

יש כאן  4כהנא, ולגבי סעיף  פינחסאני אקריא,  אמיר סילבר:

יועץ למערכת החינוך, אני שואל למה צריך  העסקת 

להעסיק יועצים חיצוניים לנושא הזה? למה שבכלל 

עוד לא נדונה במועצה למרות  התוכנית האסטרטגית

שהובטחו דברים, זאת אומרת יש לנו כוחות בנושא 

החינוך, אפילו חברי מועצה, אבל גם בתוך העיר. 
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כוחות טובים לעשות פעילות כזו, לא ברור מי 

מלווה פעילות כזו ולמה הלכו ישר לאנשים 

מסוימים ולפורום חיצוני לפני שהיה בכלל דיון 

 בתוכנית האסטרטגית.

מכפר סבא  רצינייםזה לא בא על חשבון אנשים  ראש העיר:

ששר החינוך של מדינת ישראל, לשעבר, שי פירון, 

מתגייס לסייע למערכת החינוך לשדרג אותה 

ולהרים אותה מדרגה נוספת, שמנכ"לית עיריית 

רעננה ומנהלת אגף החינוך של רעננה באה 

ומתגייסת לעזור למערכת החינוך ולשדרג אותה 

 מבורך. אני מעלה את זה להצבעה. ה זהלמעל

 סליחה. .תשובה אבל עדיין לא קיבלתי אמיר סילבר:

 ?מי בעד פרוטוקול של ועדת הכספים ראש העיר:

. אסנת ספורטה: ר"ד .  מה העלות הכספית של.

 נגמר הדיון, הסתיים הדיון, תודה. ראש העיר:

 עיר.ראש ה ,לא, אבל לא מסיימים דיון ככה אסנת ספורטה: ר"ד

אבל בסדר, אסנת ספורטה, אני מבין איפה זה יושב  ראש העיר:

 לך, הכול בסדר. 

.  אסנת ספורטה: ר"ד ראש העיר, לא מסיימים דיון כשלא הסתיים הדיון

 שאלה.

 תודה רבה. אני מעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 מה העלות של היועץ החיצוני הזה? אסנת ספורטה: ר"ד

 ע.מופי איתי צחר:

  מופיע הכול.  תודה רבה, ראש העיר:

 אתה יכול לומר לי מה העלות של היועץ החיצוני? אסנת ספורטה: ר"ד

נגד החינוך? את נגד העסקה של שי  ראש העיר: אסנת, את 

 פירון?
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. אסנת ספורטה: ר"ד .  אני רוצה לדעת מה עלות.

את נגד העסקה של מיכל נגרי שהייתה הבוסית  ראש העיר:

 אני רוצה להבין.שלך? 

למה כל כך קשה לענות על השאלות? מה העלות של  אסנת ספורטה: ר"ד

 העסקת היועץ החיצוני? מה הבעיה?

 תאמיני לי עלות נמוכה מאוד. ראש העיר:

 כמה, יופי, כמה? אסנת ספורטה: ר"ד

 . 2שקלים. כפול  15,000 ראש העיר:

 חד פעמי? שקלים תשלום כולל 15,000 אסנת ספורטה: ר"ד

 לחודש. איתי צחר:

 לחודש. ראש העיר:

 .2כפול  איתי צחר:

 30,000כל אחד מהם? זאת אומרת  ?2מה זה כפול  אסנת ספורטה: ר"ד

.  שקלים..

.  ראש העיר: . .  יש לנו שני אנשים טובים שיבואו לעסוק 

כל דבר שנאמר נאמר נגדכם.  תקשיבו, לאשנייה.  ר אסנת ספורטה:"ד

 דברת לגופו של עניין.אני מ

. ראש העיר: .  אני מציע ש.

 שקלים לחודש. 30,000 אסנת ספורטה: ר"ד

 זה כתוב בדוח, המספרים כתובים בדוח. איתי צחר:

אני אגיד לך משהו בעברית, בעברית פשוטה, שאולי  ראש העיר:

 השקעה.  את מבינה, חינוך זה לא הוצאה, זה

 שקלים. 30,000 אסנת ספורטה: ר"ד

 שקלים.  30,000זה לא  איתי צחר:

 אולי זה לא נוח אבל אנחנו משקיעים בחינוך. ראש העיר:

שקלים לחודש על הייעוץ, כפול כמה  30,000 אסנת ספורטה: ר"ד

 חודשים, לכמה זמן חתמתם איתם?
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 חבר'ה, תודה רבה, אני מעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 אבל סליחה, אנחנו מאשרים את הפרוטוקול. אמיר סילבר:

ראש העיר, אנחנו רוצים להצביע בצורה מושכלת.  אסנת ספורטה: ר"ד

 ולכן אנחנו רוצים להבין את הפרטים.

 זה ממש פתטי, מעציב. ראש העיר:

 שואלים שאלות ענייניות?מה מעציב? שאנחנו  אסנת ספורטה: ר"ד

מעציב, אני אבדוק גם את היועצים שעובדים  ראש העיר:

 בעיריית חדרה. 

 )מדברים ביחד(

 אתה יודע שיש משפט שאומראני לא מאמינה.  אסנת ספורטה: ר"ד

כשמישהו לא יכול להתמודד איתך עניינית, הוא 

זה מה שאני יורד נמוך ומנסה לתקוף אותך אישית. 

מרגישה, זה מה שאני חווה. אז אני רוצה להבין, 

שקלים לחודש  30,000. , רגעאוקי, אנחנו משלמים

ליועצים. ללא קשר אם יהיו דברים  על הייעוץ רק

 נוספים, לכמה חודשים חתמנו איתם?

תושבי כפר סבא אני מבין שזה לא נוח לכם, אבל  ראש העיר:

 יזכו ששר החינוך של מדינת ישראל שי פירון ו...

תהילה, אני אשמח לקבל תשובה. לפי דעתי ממך  אסנת ספורטה: ר"ד

 אני אקבל תשובה יותר עניינית.

אני לא יודעת לכמה זמן חתמו. לפי מה שכתוב  תהילה מימון:ח "רו

 שקלים.  70,000בטבלה, שוב, זה 

 שקלים לכמה זמן? 70,000 אסנת ספורטה: ר"ד

 .זמן מהלכזה מה שאישרנו. אני לא יודעת  ח תהילה מימון:"רו

שקלים זה מה שכרגע בפעימה הזאת אני  70,000 אסנת ספורטה: ר"ד

 מבינה.

אושר לא יודעת מה הפעימה, אני יודעת שזה מה ש תהילה מימון:ח "רו
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..בוועדה . 

שקל לחודש,  30,000אז זה כאילו חודשיים? כאילו  אסנת ספורטה: ר"ד

 אז זה ייעוץ לחודשיים וקצת?

לסדר את לא בזכות דיבור, תודה רבה. אני מעלה  ראש העיר:

אני רוצה לבדוק גם את הלימודים היום. אני מבין, 

 וף הים בחדרה אם הם מתקיימים. בח

. אמיר סילבר:  .אבל אני לא קיבלתי תשובה.

 אמרתי לך, דבר איתי עניינית.  אסנת ספורטה: ר"ד

 .אני מבקש ממך לא לתקוף לגופו של אדם אמיר סילבר:

 לא חתמם על קוד אתי, ן את הפרובוקציה. יאני מב ראש העיר:

 הקוד האתי.לפני רגע על רק אתה הצבעת  אמיר סילבר:

ברור לנו  ,זו הסיבה שלא חתמתם על הקוד האתי ראש העיר:

תודה רבה. אני מעלה את זה להצבעה, כן. לחלוטין. 

תודה רבה,  ?עדת כספיםמי בעד פרוטוקול ישיבת ו

 מי בעד? אני מעלה.

 )מדברים ביחד(

סליחה אנחנו בדיון ועדיין לא קיבלתי תשובה.  אמיר סילבר:

אדוני היועץ המשפטי, אני מבקש פה את עזרתך. 

וראש העיר סוגר את  אני עדיין לא קיבלתי תשובה

 הדיון.

 א', אני שמחה שהישיבה מצולמת. אסנת ספורטה: ר"ד

כפר סבא יראו שאתם העיר במצוין. שתושבי  ראש העיר:

שמביאים כוחות כל כך טובים לעשות עבודה בכפר 

פורטה והחברים סבא כמו שי פירון אז אסנת ס

שמדברים בזכות החינוך ובזכות ההשקעה בחינוך 

ובזכות הנושא של פדגוגיה בחינוך לא רוצים 

 להעסיק את הכוחות הכי טובים בארץ.
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ועוד לא דיברנו על זה שעצם העסקה של ועדה  אסנת ספורטה: ר"ד

חיצונית זו הבעת אי אמון בכוחות הפנימיים 

 המצוינים שיש לנו בעיר. 

 להפך, להפך.  יר:ראש הע

במנהלי בתי הספר, בהנהלת אגף החינוך. אם יש  אסנת ספורטה: ר"ד

 אמון בהם אז מזמינים אותם לשולחן.

אם מביאים שחקני חיזוק תאמיני לי כל קבוצה  ראש העיר:

 נהנית משחקני חיזוק. 

ליום איך אמרת, כתבתי, נתתי להם הנחיה.  אסנת ספורטה: ר"ד

השלישי, אני מניחה שככה מנוהל אגף החינוך, 

בהנחיות, בהנחתות. מן הראוי היה להזמין את 

מנהלי בתי הספר, את הנהגת ההורים העירונית, את 

הנהלת מערכת החינוך לשבת סביב שולחן ולגבש 

ביחד, ביחד, תוכנית עבודה. לא צריך להביא אנשים 

ץ, אנחנו אחרי שנתיים של תוכנית מבחו

אסטרטגית, הושקעו בה מאות אלפי שקלים. 

התוכנית הזאת נרקבת על המדף. כי אנחנו רק 

יועצים חיצוניים לשלם מאות  עסוקים בלהביא 

ונים ודרך אגב, זה הולך יאלפי שקלים אם לא מיל

להיות התהליך השלישי, השלישי, פרופסור חיים 

נית עבודה למערכת אדלר עשה מחקר וכתב תוכ

החינוך, מעולם היא לא הוצגה לקהל, מעולם היא 

לא שותפה, בטח לא יושמה. התוכנית האסטרטגית, 

הושקעו בה מעל שנתיים, עשרות יועצים, מאות 

שעות של הרבה אנשים כאן, מאות אלפי שקלים, לא 

נידון, עד היום לא הוצגה במועצת העיר, ועכשיו 

ם חכמים וראויים, מביא עוד אנשים חכמים, וה
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 .בחוץ נביא עוד אנשים

 את מזלזלת בשי פירון? ראש העיר:

,  אסנת ספורטה: ר"ד כי כמו שאנחנו מאשימים אחרים בחוליים שלנו

 אנחנו גם מוצאים את הפתרונות מחוץ לעיר.

אל תשכחי שרואים את זה בשידור. את מזלזלת בשי  ראש העיר:

 פירון?

אני מזמינה את כולנו קודם כל לתת אמון בכוחות  אסנת ספורטה: ר"ד

הפנימיים שלנו בעיר, ואחרי זה לחפש אנשים בחוץ. 

יש יחס אמון יש יחס ישר. כל מחקר מראה את זה. 

ישר בין מידת האמון של מנהלים בארגון מקבלים 

מהנהלת העיר ובין התוצאות שלהם. וכנראה 

כך נמוך שזה גם  שהאמון שאנחנו נותנים הוא כל

מסביר את התוצאות לאחרונה, וסליחה שאני 

אומרת, אבל היה לי עצוב מאוד לראות שכפר סבא 

היא אחרונה בשרון בתוצאות של הבגרויות, סליחה 

 ותודה. 

 חבל שאת מזלזלת במערכת החינוך בכפר סבא.  ראש העיר:

 , אני מאמינה בה.ך הואנהפו אסנת ספורטה: ר"ד

חבל שאת מזלזלת בכל המורים ובכל הצוותים, ו ראש העיר:

 ובכל המנהלות והמנהלים בכפר סבא. 

 )מדברים ביחד(

 תמשיכי לאכזב את כולם.מאכזבת מאוד.  ראש העיר:

אף אחד לא מכיר את העיר כפר סבא כמוהם. אף  אסנת ספורטה: ר"ד

גם לא אני, גם לא שר החינוך, אף אחד לא אחד. 

מכיר כמו המנהלים. וכרגע אנחנו מנחיתים להם על 

 הראש.

 הם יעבדו בשיתוף פעולה מלא עם המנהלים.  ראש העיר:
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אנחנו מנחיתים להם על הראש. אנחנו לא נותנים  אסנת ספורטה: ר"ד

 להם לנהל.

תשובה. עדיין לא סליחה, אני עדיין לא קיבלתי  אמיר סילבר:

קיבלתי תשובה, לפני שאני מאשר את הסכום הזה, 

וזה מה שאתם מבקשים ממני עכשיו, וכדי שלא 

אני אשמח כמו שאחד פה אמר, נהפוך פה לליצנות, 

לדעת מה המטרה והתפקיד של היועצים החיצוניים 

ומדוע הם נדרשים שנתיים לאחר שיצאה תוכנית 

, רפי, אני לא אסטרטגית. אני באמת מנסה להבין

יודע באיזה בתי ספר הילדים שלך לומדים, הילדים 

שלי לומדים בכל בתי הספר והגנים בעיר, ואני 

אשמח להבין איזה תוכנית מתוכננת להם. אלה 

הילדים שלי, זה המשפחה שלי, כולנו גרים כאן 

, ואני בעיר, אנחנו לא באנו מבחוץ ולא נצא החוצה

שית אז גם אני מבקש כי אתה כל הזמן תוקף אי

הייתי חייב לעשות את זה עכשיו, אבל אני מבקש 

להבין באמת בצורה רצינית מה המטרה, מה פרק 

הזמן ולמה זה קורה שנתיים אחרי שיש לנו תוכנית 

אסטרטגית שעד רגע זה לא נדונה במועצת העיר, 

ואני מבקש לתשובה שלא תוקפת אותי אלא נותנת 

 תשובה אמיתית.

  טוב, אני מעלה את זה להצבעה. ראש העיר:

 סליחה, אבל אנחנו דיברנו על זה, לא? אמיר סילבר:

מי בעד אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום  ראש העיר:

30/8/2020. 

אני אשמח שחברי הקואליציה שקודם דיברו כל כך  אמיר סילבר:

 יפה יביעו את דעתם.
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 . אין מה להביע את דעתם, הכול בסדר ראש העיר:

רק לפני רגע אמרתם שאתם רוצים דיונים  אמיר סילבר:

אמיתיים, נכון? אתה רצית דיון אמיתי, דיון ענייני? 

 בבקשה, השאלה שלי נשמעה בנחת, הכול בסדר.

אבל אתה מפריע. כשאתה דיברת לא הפריעו לך. יש  ראש העיר:

לכם איזשהו סוג של סגנון, כשאתם מדברים לא 

בר מפריעים לי. אז קצת מפריעים לכם, כשאני מד

יזיק.  תכבדו, לא 

אבל אתה לא דיברת, אתה ישר העלית את זה  אמיר סילבר:

 להצבעה, נכון?

אבל הנה, אתה מפריע לי עוד פעם. קצת דרך ארץ  ראש העיר:

אותך  היום בבוקר אני חושב שראיתילא תזיק. 

ביצחק שדה. אתמול זה היה. כל יום זה כמו יומיים 

פה אצלי. מה לעשות, עובדים קשה. וכשהגעתי 

חודשים,  3-לפני שנה וליצחק שדה ראינו בית ספר ש

הרי לא עשינו כלום, היה בית ספר רעוע, עזוב, לא 

שנים, מנהלת  25מאובזר, שולחנות וכיסאות לפני 

חודשים  4ערך בית הספר כשראתה אותי הייתי ב

בתפקיד, אמרה לי תקשיב, מבטיחים לי כבר שנים 

על גבי שנים על גבי שנים שישדרגו פה את בית 

הספר, אני כבר לא מאמינה שזה יקרה. ואנחנו רק 

 8-חודשים, הרי אני בסך הכול שנה ו 3-שנה ו

חודשים בתפקיד, המון זמן, השאירו פה פערים 

תי ככה פיזיים בחינוך שהם לא נתפסים. עשי

מחשבה עוד כמה כסף צריך להשקיע בפיזיות של 

מילוני  150-מערכת החינוך, בזהירות אני אומר כ

שקלים צריכים להשקיע בפיזיות של בתי הספר. אז 
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את יצחק שדה סיימנו, ברוך השם, את שרת שז"ר 

, רמז עשינו סיימנו, ברוך השם. גולדה עשינו חצי

בנה נוסף כיתות, מ 4חצי, אוסישקין זכה לעוד 

ושדרוג מלא. וכל זה בשנה וחצי. שנה שעברה 

גנים. 5, 4גנים, השנה עוד  10שדרגנו  , בנינו שני 

 . קירינו מגרשי ספורט, כל זה בשנה וחצי

וכשמדברים על פדגוגיה זה מתחיל בפיזיות. במקום 

להגיע לבית שהתלמידות והתלמידים מגיעים אליו. 

את לא חודשים ז 4-ספר יצחק שדה לפני שנה ו

הייתה חוויה, זה היה ביזיון. זה ביזה את הילדים 

שלך. זה העליב את תושבי כפר סבא. אלפי ילדים 

שנים האחרונות או  20שלמדו בשז"ר ושרת במשך 

שנים האחרונות זה בייש אותם, זה היה כמו  15

שהייתה באותו  4כלוב. כשאני הגעתי לכיתה ז' 

, 35תנתה. , הכיתה לא הש4ז' -מקום שאני הייתי ב

שנים. אותו דבר. ביזיון. גדרות. חצרות  37

מוזנחים. כיתות לא מתאימות, כל זה בתוכנית 

העבודה שלי, אני הצגתי את תוכנית העבודה 

במערכת הבחירות. וזה בדיוק בהתאם לתוכנית 

על העבודה. תושבי כפר סבא התלוננו קודם כל 

הפיזיות של בתי הספר והגנים. זה דבר ראשון 

ק להם. עזבו את הקורונה שנכנסה באמצע. שהצי

ולמרות הקורונה במקומות שהרבה מאוד רשויות 

לא עשו שיפוצי קיץ בכלל, לא שיפצו מבנים, בקושי 

עשו עבודות בטיחות, אנחנו קיבלנו החלטה אמיצה, 

נועזת, ושיפצנו את שז"ר, בנינו חטיבת ביניים 

חדשה, שאין דברים כאלה. שז"ר והחטיבה באותו 
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גם מרכז העיר הוותיק וגם התפתחות. נדרט. סט

ולקחנו את בית ספר רמז ואת יצחק שדה ואנחנו 

עובדים. ובתוך זה צריך להביא כוחות נוספים, מה 

לעשות, יש עוד אנשים טובים במדינת ישראל, שזה 

התפקיד שלהם, וכדי לקחת את מערכת החינוך 

ולעלות איתה מדרגה נוספת אפשר להסתמך על 

ומיים שחלקם פרשו מהעשייה, כי זה היה כוחות מק

בידיים שלהם, מבחירתם, והשאירו ככה את השטח 

,  ויגויסומופקר, וחלקם יבואו  בצורה מקצועית, וכן

וכן זאת השקעה. וכל השקעה  זה עולה כסף.

שנדרשת לטובת ילדי כפר סבא תתבצע. ואם שי 

פירון ומיכל נגרי יביאו בשורה, ואני מאמין בשי 

יה שר חינוך מעולה, מצוין, אז הוא יביא הפירון, 

את הערכים ואת היכולות שלו, ונקים את מה 

שצריך מבחינת הגופים, האסטרטגיות, ההתאמות 

של התוכנית האסטרטגית שהייתה עוד טרם 

תקופתי, היא תיבחן, היא נבחנה. אתם יודעים מה 

מתאימים אותן לתקופה. אף אחד לא  ,זה תוכניות

הקורונה. אף אחד לא חזה את יכול לחזות את 

הקורונה, אף אחד לא ידע לאן מדינת ישראל  

הולכת ולאן העולם הולך, ואחרי זה המדינה והעיר 

שלנו. להגיע לבית ספר ברנר ולראות את העליבות 

שלו זה מבייש אותנו. להגיע לבית ספר בן גוריון, 

והשקעתי בבית ספר בן גוריון, זה מעליב אותנו. 

שאין לי יכולת כלכלית ספר גולדה, להגיע לבית 

להשלים את הבינוי שלו, כי להשלים את בית ספר 

מיליוני שקלים כדי  15או  14גולדה זה בסביבות 
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להשלים את הפרויקט הזה, ואני לא יכול, אנחנו לא 

יכולים, כי אין לנו אפשרות כלכלית, אבל עשינו 

מעשה גדול שנה שעברה, זה מעליב את ילדי כפר 

ולהגיע לגן מולדת, ולראות איך הוא נראה, סבא. 

כשעשרות שנים לא התקרבו לשם, השכנים ירדו 

ואמרו לי כל הכבוד ראש העיר, תראו איך הגן הזה 

נראה היום. התביישנו. התביישנו. ולהגיע לגן 

ברחוב אוסטשינסקי ולראות איך הוא היה מוזנח, 

אי אפשר היה להיכנס. זה  ,שהחצר הייתה פשוט

זה מעליב את ילדי ת שימוש של חתולים. היה בי

כפר סבא. ולהביא את שי פירון ואת מיכל נגרי זה 

מכבד אותנו. בסופו של דבר הם יבואו וייסעו 

למערכת, שאני אומר לכם עברה פה טלטלה גדולה 

בשנים האחרונות. היה מנהל אגף חינוך שעזב, 

נכנסה מנהלת אגף בתקופה שלא היה פה ראש עיר, 

תי חודש אחרי הבחירה שלי היא עזבה, אני נבחר

לקח מספר חודשים לגייס מנהל אגף חדש, הוא 

נכנס לתפקיד בתוך מערבולת של בעיות, של הזנחה, 

של דברים שנערמו במשך שנים. שנים על גבי שנים 

זה הוזנח. ולכן כדי לסגור פערים צריך לגייס את 

האנשים הכי טובים, וזה לא עולה כסף, זו השקעה. 

חטיבת שז"ר. כל השיפוץ שעלה זו השקעה. זה גם 

לא בזבוז של כסף. לכו תראו את הילדים, את 

מועצה הבאה אנחנו נעשה בחטיבת הביניים הישיבת 

שז"ר, תראו את הילדים. תראו את הצוותים, את 

המורות והמורים. תקשיבו להורים שלהם. 

זאת שהילדים שלהם סוף סוף זוכים למבנה ראוי. 
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ם לקחנו הלוואה בשביל זה זאת השקעה וגם א

השקעה. וזה מבחינתי שווה הכול. וגם שי פירון, 

נגרי זאת השקעה. אי אפשר לבוא ולהגיד  וגם מיכל 

כוחות מצוינים, כוחות טובים, כל מי שרוצה לפעול 

במערכת החינוך בכפר סבא מוזמן, כל מי שיש לו 

רעיון מוזמן, אני אומר את זה לכל תושבי כפר 

מי שיש לו יכולות ואג'נדה והוא רוצה סבא, כל 

לסייע שיבואו. אני האחרון שעוצר אותם, להפך. 

אבל כדי שתהיה מחויבות צריך לקחת ולהביא את 

האנשים הכי טובים במדינה. ושי פירון הוא סמל, 

הלכים מודל ודוגמה לאדם שמסוגל להוביל מ

וכן, זה ערכיים, חשיבה אחרת, פדגוגיה אחרת. 

את השקעה. ואני לא מתכוון לחסוך עולה כסף. וז

אגורה, שקל, ממערכת החינוך בכפר סבא. אתם 

תבואו ותראו את חטיבת שז"ר ותראו את כל 

אבל כלום. האבזור שיש שם, לא חסכנו כלום. 

מהרהיטים ועד הטכנולוגיה. כלום. כדי שלילדים 

יהיה את הכי טוב שיכול להיות. חטיבות הביניים 

אין דברים כאלה. זאת  בכפר סבא, שרת, שז"ר,

השקעה. ואנחנו נחווה אחר כך את התוצאות 

 בהתאם. טוב, אני מעלה את זה להצבעה.

רק מילה אחת. רפי, אני מבקש רק מילה אחת.  אמיר סילבר:

ראשית, אני לא יודע למה אתה חושב שאני מתנגד, 

אני לא אמרתי שאני מתנגד, אני שאלתי מאוד 

מן ואם התשובה מה המטרה ומה פרק הז ,פשוטה

..  היא להכין.

פרק הזמן הוא ככל שיידרש, אני עונה  .שלךבאתה  ראש העיר:
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לך, ככל שיידרש, פשוט. הם באים למשימות, 

הם ימשיכו. זאת זכות יסיימו את המשימות שלהם 

, זכות גדולה של העיר כפר גדולה של העיר כפר סבא

סבא שמגיעים אנשים כאלה לסייע לנו. ותאמינו לי 

אנחנו צריכים סיוע. לא אני, מה שקיבלתי פה. מה 

שאנחנו קיבלנו פה. ואני לא אחסוך אגורה או שקל 

בהשקעה הזאת. זה לא נוח לכם, זה כן נוח לכם, 

אתם אוהבים את זה, אתה עושה את התפקיד שלך 

זה בסדר. אבל גם אופוזיציה באופוזיציה, 

..  לפעמים.

אבל אתה לא צריך להתגונן, להפך, רפי, אני מסכים  אמיר סילבר:

 .לזה

אני הייתי רוצה לראות, אמיר, אחרי שראית אותי  ראש העיר:

אתמול בבוקר בבית ספר יצחק שדה, ובירכתי אותך 

.. איך כתבו  בבוקר טוב, כי אני אדם מכבד, אני לא.

ן 'ראש העיר הבריון'וק, לי פה בפייסב . אני אחרו

הבריונים, תאמינו לי, הציבור מכיר אותי. יודעים 

הכי מכבד, בנועם הליכות, מי ראש העיר שלהם. 

בתרבות, ככה גדלתי בעיר כפר סבא, זה אני. זאת 

העיר שחונכתי. תשאלו את המחנכת שלי בבית 

הספר היסודי ועד היום, גדלתי בעיר מתורבתת 

 מאוד.

. ביא:הדר ל  ראש העיר, אתה לא נושא הדיון

אבל רציתי לשמוע ממך אמיר, מילה אחת טובה  ראש העיר:

אתמול על יצחק שדה. שראית איך עבדו שם כל 

הקיץ, מילה אחת, וואלה ראש העיר, נכון, אני 

 .באופוזיציה, כל הכבוד. לא לי
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. הדר לביא:  גם אמיר הוא לא נושא הדיון

 למירב המנהלת.למנהלת,  ראש העיר:

. אמיר סילבר:  אני אגיד לך מדוע אני לא אמרתי

בפינה שלך. למירב  לא, לא, אתה בשלך, אתה ראש העיר:

 מנהלת בית הספר.

נותן לי להשלים את מה שאני רוצה לומר.  אמיר סילבר:  אתה לא 

 למורים, לילדים, לצוות שנמצא שם, לאב הבית ראש העיר:

 שעבד שם לילות כימים.

. סילבר:אמיר  .  מי לא אמר? סליחה, פה אני מוחה.

 תגיד תודה, תעריך. ראש העיר:

סליחה, אני מוחה רפי, אינך יודע מה תפקידי בבית  אמיר סילבר:

הספר ועם מי אני מדבר, ואני מבקש שתחזור בך 

 עכשיו ומיד.

לי, אני לא חוזר בי. אני רק ציפיתי שאתה תגיד  ראש העיר:

.'כבוד ראש העיר'ציפיתי שתגיד  .. 

יודע מה  אמיר סילבר: סליחה, אתה תחזור בך מיד, כי אינך 

תפקידי, מה אני עושה בבית הספר ומה אני אומר 

 לאנשים.

אני יודע מה אתה עושה בבית הספר, תאמין לי  ראש העיר:

 שאני יודע.

. אמיר סילבר:  אינך יודע, תאמין לי

יודע. תאמין לי שא ראש העיר:  ני 

יודע כי אתה לא יודע אפילו מה עשיתי  אמיר סילבר: אתה לא 

 היום.

יודע.  ראש העיר: יודע, מה לעשות אני   אני 

אתה עוקב אחרי? אני אשמח לדעת אם אתה עוקב  אמיר סילבר:

אחרי. אני שאלתי כאן שאלה שהתשובה עליה 
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הייתה צריכה להיות מאוד ברורה, ואתה הולך 

כמה מצב מערכת החינוך לא  אחורה ומסביר לי

 טוב.

-ועדת כספים מהישיבת מי בעד אישור פרוטוקול  ראש העיר:

,  ? כן.30/8/2020 תהילה, עדי, אורן, רפי קובי, יוסי

אפשר לקבל את זה פה אחד? לא, כולם בעד,  קרן.

 אסנת נמנעת, מתנגדת?

 נמנעת.  אסנת ספורטה: ר"ד

את המלצות ועדת הכספים כמפורט מאשרים ברוב קולות  :222החלטה מס' 

, בנושאים כדלקמן: א. 30/8/2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

, ב. העברות תב"רים 2020לשנת  2העברות תקציב רגיל מספר 

ג. דיווח דוח כספי רבעון 2020לשנת  3מספר   .2 2020. 

איתן, דני, ראש העיר, עילאי,  ,תהילה, עדי, אורן, רפי, יוסי, קרן -בעד

 , אמיר.פינחספליאה, לירית, ממה, הדר, 

 אסנת. –נמנע 

 

 תודה, סעיף הבא. ראש העיר:

רפי, חבל שלא נתת לי להשלים את מה שהיה לי  אמיר סילבר:

 לומר.

 .עדכון זכויות החתימה ברשות .7

 

 :עדכון זכויות החתימה ברשות, הצעת החלטה איתי צחר:

אחד את זכויות החתימה בשם עיריית מאשרים פה "

כפר סבא על מסמכים כספיים כדלקמן, חתימתו של 

ראש העיר מר רפי סער בצירוף לחתימתו של ממלא 

מקום גזבר העירייה מר צבי אפרת, על מסמכים 
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כספיים ובצירוף חותמת העירייה, המחייבת את 

 בכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעילהעירייה 

יובהר כי רואת חשבון אורית גנדל דנאי מוסמכת 

 בהיעדרו."לחתום במקום רואה חשבון צבי אפרת 

 מה היה עד עכשיו? הדר לביא:

 שגיא.  איתי צחר:

 פשוט החלפה של שגיא בצבי? הדר לביא:

 של צבי בשגיא. אפשר פה אחד? איתי צחר:

עיריית כפר את זכויות החתימה בשם מאשרים פה אחד  :232החלטה מס' 

סבא על מסמכים כספיים כדלקמן, חתימתו של ראש העיר מר רפי 

סער בצירוף לחתימתו של ממלא מקום גזבר העירייה מר צבי 

אפרת, על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת העירייה, המחייבת 

את העירייה בכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי 

י מוסמכת לחתום במקום רואה חשבון רואת חשבון אורית גנדל דנא

 .צבי אפרת בהיעדרו

 

 טוב. ראש העיר:

 24.8.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .8

 .2020דיון בבקשות לתמיכה לשנת  א.

 .דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים ב.

 

מאשרים את המלצות ועדת " :הצעת החלטה איתי צחר:

בפרוטוקולי הישיבה מיום התמיכות כמפורט 

24/8/2020." 

 אפשר לקבל את זה פה אחד? תודה רבה. ראש העיר:
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את המלצות ועדת התמיכות כמפורט מאשרים פה אחד  :422החלטה מס' 

 .24/8/2020בפרוטוקולי הישיבה מיום 

 

 נושא הבא. איתי צחר:

 

 25.8.2020עסקים קטנים ובינוניים מיום אישור המלצות ועדת  .9

מאשרים את המלצות ועדת עסקים : "הצעת החלטה איתי צחר:

יש פה טעות סופר, מיום  "קטנים ובינוניים,

אישור המלצות ". סליחה, מהתחלה. 25/8/2020

ועדת עסקים קטנים ובינוניים, מאשרים את 

המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים מיום 

 "מפורט בפרוטוקול המצורף בזאת.כ 25/8/2020

יש לי שאלה, יש פה כמה המלצות עם משמעויות  הדר לביא:

כספיות, הם לא צריכים לעבור ועדת כספים? שאלה 

ליועץ המשפטי אני מניחה. יש פה כמה המלצות עם 

משמעויות כלכליות, הם צריכים לעבור ועדת 

 כספים?

לא, יש פה ועדת תמיכות שהיא הוועדה שבה נידנות  אלון בן זקן: ד"עו

 התמיכות. 

 המלצות של ועדת עסקים. הדר לביא:

 היא פועלת על פי נוהל.  אלון בן זקן: ד"עו

 לא על התמיכות, היא שואלת על העסקים הקטנים, איתי צחר:

מה שהדר שואלת מתייחס להחלטה של ועדת 

עסקים קטנים. שהחליטה לסייע לעסקים הקטנים 

ולהמליץ להקל עליהם ולתת להם אפשרות להאריך 

 ...ללא שינוי זמן פרסום במקום שבוע לחודש
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 כן, זה דבר מצוין.  הדר לביא:

והשאלה האם זה צריך להיות מובא בפני ועדת  איתי צחר:

 כספים.

לא, לא, הפעולה הזאת מתבצעת לפי חוק העזר  בן זקן:אלון  ד"עו

שלנו. חוק העזר שלנו מאפשר לתת הנחות באופן 

מלא או חלקי, ובחוק העזר נקבעו האגרות של 

השילוט, לרבות האגרות בגין הדבקת מודעות על 

לוחות מודעות עירוניים, ואחרי שהתקיים דיון 

סקים קטנים, הם הגישו את ענייני בוועדה של ע

ההמלצה הזאת כפי שמפורטת בפרוטוקול, 

וההמלצה הזאת צריכה להיות מובאת לאישור 

 מועצת העיר. 

 מצוין, תודה. הדר לביא:

 אפשר פה אחד? ראש העיר:

לפי דעתי רק יש פה טעויות בשמות חברי הוועדה  אסנת ספורטה: ר"ד

הנוכחים ואלו שלא נוכחים. יש פה חברי ועדה שהם 

כתוב שהם נכחו וגם שהם לא נכחו. אז מציעה  גם

 לבדוק את זה ולתקן פה. לפני שמאשרים. 

 אפשר לאשר פה אחד? ראש העיר:

 תתקנו? יתוקן? אסנת ספורטה: ר"ד

 ונבדוק את הטענה שלך. נפנה למזכירת הוועדה איתי צחר:

עוד פעם, בתחילת הפרוטוקול  .פשוט אני רואה פה אסנת ספורטה: ר"ד

ואז שמות חברי  'נוהל על ידי'כתוב את היום, שעה, 

הוועדה שנכחו ואחרי זה אלו שלא נכחו. אז יש 

 שמות שמופיעים גם וגם.

 נבדוק עם מזכירת הוועדה.אז נבדוק איתם.  איתי צחר:

 אז אולי תביאו את זה אחרי שתתקנו? אסנת ספורטה: ר"ד
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חבל לדעתי שעסקים קטנים ובינוניים בעיר לא  איתי צחר:

 .את רוצהיוכלו ליהנות מההטבה, אבל מה ש

אין לי בעיה שתעשו אפילו אישור טלפוני מחר  אסנת ספורטה: ר"ד

בבוקר. רק אם אנחנו מאשרים משהו עדיף שזה 

אני מבחינתי אפשר סבב יהיה מסמך שהוא מדויק. 

טלפוני על הבוקר, וואטסאפים מה שתגידו, מיילים, 

 איך שתרצו, רק בוא נעשה תיקון.  

זאת אומרת שהפרוטוקול לא משקף את מה שהיה.  אלון בן זקן: ד"עו

אם הייתה טעות היא תתוקן. לא זה תיקון טעות, 

 צריך בשביל זה לעכב החלטה.

טעות סופר, נתקן את זה, הכול בסדר, תודה רבה על  אורן כהן:

 הערה החשובה. 

 טוב, אז אפשר לאשר את זה? ראש העיר:

. אסנת ספורטה: ר"ד  בהנחה שזה יתוקן אני כן

 זה יתוקן, תודה. פה אחד. ראש העיר:

המלצות ועדת עסקים קטנים  את מאשרים פה אחד :522החלטה מס' 

ובינוניים, מאשרים את המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים 

, לאחר תיקון כמפורט בפרוטוקול המצורף בזאת 25/8/2020מיום 

 הפרוטוקול.

 

 22.7.2020אישור המלצות ועדת שמות מיום  .10

נושא הבא, אישור המלצות ועדת שמות מיום  איתי צחר:

, 10/8/2020ותיקון פרוטוקול מיום  22/07/2020

מאשרים את המלצות ועדת שמות : "הצעת החלטה

, ותיקון הפרוטוקול מיום 22/7/2020מיום 

בפרוטוקול ובתיקון המצורף  , כמופרט10/8/2020
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 בזאת."

 אפשר לאשר פה אחד? יש הערות? ראש העיר:

. ספורטה:אסנת  ר"ד  מבחינתי כן

 פה אחד, תודה רבה.  ראש העיר:

את המלצות ועדת שמות מיום  מאשרים פה אחד :622החלטה מס' 

, כמופרט 10/8/2020, ותיקון הפרוטוקול מיום 22/7/2020

 בפרוטוקול ובתיקון המצורף בזאת.

 

 )הדר לביא יצאה מהישיבה(

 יש דקה מהמקום.  איתי צחר:

יש לכל אחד דקה מהמקום. לפי הסדר, מי שימדוד  ראש העיר:

את הזמן הוא מנכ"ל העירייה, יש לכל אחד דקה. 

ממה, בכבוד, אתה יכול להתקרב למיקרופון? אוקי. 

אתה מוותר? ממה ויתר. אתה רוצה לשלוח לי אני 

 הדר לביא?אגיד במקומך? 

 היא יצאה שנייה אז אפשר לדלג עליה רגע. אמיר סילבר:

 עדי לוי סקופ? ראש העיר:

אני רוצה לומר היום תודה, לפני שנתיים החלטתי  עדי לוי סקופ: ד"עו

לרוץ למועצת העיר, אחד הטריגרים היה ההבנה 

שרק נציגות שלנו במועצה תוביל להקמתה של 

חטיבת ביניים שבה לילדים ולילדות שלנו יהיה 

היכן ללמוד קרוב לבית ולקהילה. אמש, כעבור 

מדתי נרגשת עם ראש העיר וכל פחות משנתיים, ע

צוות ההנהלה בשער החטיבה החדשה והיפיפייה 

והפעם כחברת מועצת העיר ונציגת השכונות 

הירוקות, גאה מתמיד, כשעימי בלב אלפי תושבות 

ותושבים. מבחינתי זה היה רגע מכונן לכפר סבא, 
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גם לי באופן לשכונות הירוקות, לרשימה שלנו ו

לקרות בלי רבים וטובים אישי. וזה לא היה יכול 

שתמכו ועודדו לאורך כל הדרך, ואני רוצה לומר 

בקצרה תודה ענקית לראש העיר רפי סער, בורכנו 

, לאיתי צחר מנכ"ל העירייה, בראש עיר פשוט מצוין

 לניר, שי ירקוני, מיקי קרייז ,דחברה כלכלית אלע

קבלן הפרויקט אניס קבלנות מנהל הפרויקט, 

כל צוות אגף חינוך, ופיתוח, ערן זילברמן האדריכל, 

י זלצר, אביטל חדד, לאורי ארבל, הדס שרעבי, שיר

טלי מנצור וכל הצוות, כמובן גם לוועד השכונה 

שלאורך כל הדרך תמך וקידם וכמובן תודה ענקית 

לכל חברי וחברות הרשימה לנו ובמיוחד ובעיקר 

יל, סגנית יו"ר מועצת נשים הנהדרת, לאורית ישכ

ודן בן יהודה, יד ימיני ושותפי היקר  לדרך, תודה 

 רבה לכולם, מבחינתי זה חלום שהתגשם, תודה.

ו ראש העיר:  . פינחסשניות. כן,  10-תודה עדי. יש לכולם דקה 

חברי מועצת עיר בכפר  21אני רוצה להגיד שאנחנו  פינחס כהנא:

ת לשרת את התושבים, סבא, יש לכולם מחויבו

ורובנו פועלים בהתנדבות מלאה. יש סיבות טובות 

מדוע בתהליך חקיקה נמצאת חקיקה שתסדיר את 

פעילות חברי מועצת העיר מבחינת נגישות 

לחומרים, שקיפות ועוד. אני נתקל רבות בצורה 

אקראית בפעילות יזומה של העירייה. פעילות 

ם הקוראת לתושבים להגיע לאירועים בחינ

ובתשלום. אני נתקל בראש העיר, סגנו, בדרך כלל 

אולי עוד אחרים, או נמצאים עם תזמורת ניידת 

בשכונה או פעילות במרכז העיר או פתיחת תערוכה 
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ועוד, אלו אירועים שהם אירועים של העירייה. 

במימונה, ולא אירועים של אנשים בודדים במועצת  

יע אישית העיר. אני חושב שמן הראוי להזמין ולהוד

לכל חברי מועצת העיר על אירועים שהעירייה 

וירגישו חלק ממועצת  יוזמת כדי שיכבדו האירוע 

 העיר.

 ()הדר לביא חזרה לישיבה

 כן, הדר את לא היית. ראש העיר:

בספטמבר, ובישיבת מועצת העיר ראש  2-היום ה הדר לביא:

מוצא לנכון להעלות לדיון את נושא  העיר לא

החינוך בעיר. אתה מציג שיפוצים, אבל ראש העיר, 

אבנים הן לא חינוך. אין תמיכה מספקת בילדי ה', 

וצים לגנים קשה בו' ובהוריהם. עברנו תקופת שי

וצים עד לרגע האחרון, אנשים במאוד, כולל שי

וץ בשעוברים לגנים בשכונות אחרות, אנשים שהשי

הם לרכוש רכב, לשנות עבודה, לפגוע גורם ל

בפרנסה. הסעות מהדרים לחטיבות בוטלו, אין 

למרות מה שהובטח. קיצוץ  "חטטבסייעת שנייה 

מאסיבי של שעות בתיכונים, אחרונים בשרון לפי 

נתוני משרד החינוך. ערים אחרות עוקפות אותנו 

בסיבוב, אנחנו מצפים ממך להכיר בכך שיש בעיות. 

, סיסמאות על ראשונה בשרון להפסיק לפזר

כשהנתונים בחינוך אומרים אחרת. תתחבר למה 

 שקורה ותתחיל לתקן. 

 אמיר? ראש העיר:

 2013-כן, אני אתחבר לסוף דבריך קודם. אני מ אמיר סילבר:

הצטרפתי להנהגת הורים, אני חושב שכל חברי 
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 ריכוז החלטות 
 הצעות לסדר יום: .2

 

הצגת התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות, בזירת השקיפות  א.

העירונית, מעקב אחרי ביצוע החלטות מטעם סיעת "כפר סבא 

 מתקדמת".

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה  :217החלטה מס' 

הצגת התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות, בנושא "

מטעם  "העירונית, מעקב אחרי ביצוע החלטות בזירת השקיפות

 .סיעת "כפר סבא מתקדמת"

תהילה, עדי, אורן, רפי, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה,  -בעד

 .לירית וממה

 .אמיר, פינחס, הדר, אסנת, יוסי, קרן -נגד 

 

קוד התנהלות מועצת העיר בישיבות מועצה מטעם חברות המועצה  ב.

 עו"ד עדי לוי סקופ ורו"ח תהילה מימון

 

: מועצת העיר מקבלת על עצמה מאשרים ברוב קולות :218החלטה מס' 

לפעול בהתאם לקוד ההתנהלות בישיבות המועצה, מועצת העיר 

תהיה רשאית לאחר פרק זמן של חצי שנה לבחון הצורך בגיבוש 

 .קוד אתי מקיף לחברי וחברות המועצה ולקבל החלטה בהתאם

העיר, עילאי, פליאה, תהילה, עדי, אורן, רפי, איתן, דני, ראש  -בעד

 .לירית, ממה

 .קרן, יוסי, אסנת, הדר, פינחס, יובל -נגד 
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מטעם  התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים ג.

 סיעת "כפר סבא בראש"

 

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום  את ההצעה:  :219החלטה מס' 

 מקוונים שיעורים להעברת לימוד בכיתות עזר אמצעי התקנת"

 "".בראש סבא כפר" סיעת מטעם

 

 . הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה .4

 

הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת את מאשרים פה אחד  :220החלטה מס' 

מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף החינוך לעובדת עירייה, 

אשר מעוניינת להמשיך לעסוק באופן פרטי בהוראה מתקנת 

לילדים בעלי קשיי למידה. יובהר בזאת כי תוקף הארכת ההיתר 

הינו למשך שנה בלבד, וכי העובדת איננה רשאית לתת שירותים 

באופן פרטי כאמור לעיל לתלמידים המצויים תחת אחריותה 

 .העבודה בעירייהבמסגרת 

 

 . עדכון הרכב ועדות עירייה .5

 

את מינוי עו"ד דניאל אוטמזגין כחבר מאשרים פה אחד  :221החלטה מס' 

 .נציג ציבור בוועדה לקליטת עלייה במקומה של ריטה קורלנד
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 30.8.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .5

 2020לשנת  2העברות תקציב רגיל מספר  .א

 2020לשנת  3תברים מספר העברות  .ב

ן  .ג  2020 2דיווח דוח כספי רבעו

 

את המלצות ועדת הכספים כמפורט מאשרים ברוב קולות  :222החלטה מס' 

, בנושאים כדלקמן: א. 30/8/2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

, ב. העברות תב"רים 2020לשנת  2העברות תקציב רגיל מספר 

ג. דיווח דוח 2020לשנת  3מספר   .2020 2כספי רבעון . 

תהילה, עדי, אורן, רפי, יוסי, קרן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי,  -בעד

 פליאה, לירית, ממה, הדר, פינחס, אמיר.

 אסנת. –נמנע 

 

 .עדכון זכויות החתימה ברשות .7

 

את זכויות החתימה בשם עיריית כפר מאשרים פה אחד  :223החלטה מס' 

כדלקמן, חתימתו של ראש העיר מר רפי סבא על מסמכים כספיים 

סער בצירוף לחתימתו של ממלא מקום גזבר העירייה מר צבי 

אפרת, על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת העירייה, המחייבת 

את העירייה בכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי 

רואת חשבון אורית גנדל דנאי מוסמכת לחתום במקום רואה חשבון 

 .צבי אפרת בהיעדרו
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 24.8.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .8

 .2020דיון בבקשות לתמיכה לשנת  א.

 .דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים ב.

 

את המלצות ועדת התמיכות כמפורט מאשרים פה אחד  :224החלטה מס' 

 .24/8/2020בפרוטוקולי הישיבה מיום 

 

 25.8.2020המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים מיום אישור  .9

 

המלצות ועדת עסקים קטנים מאשרים פה אחד את  :225החלטה מס' 

ובינוניים, מאשרים את המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים 

, לאחר תיקון כמפורט בפרוטוקול המצורף בזאת 25/8/2020מיום 

 הפרוטוקול.

 

 22.7.2020שמות מיום אישור המלצות ועדת  .10

 

את המלצות ועדת שמות מיום  מאשרים פה אחד :226החלטה מס' 

, כמופרט 10/8/2020, ותיקון הפרוטוקול מיום 22/7/2020

 בפרוטוקול ובתיקון המצורף בזאת.

 


