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יש קוורום? אורן יש קוורום? אחת, שתיים, שלוש. עדי  :ראש העיר

..פה, אסנת פה, איתי, עילאי, אחת טוב, אנחנו נמתין  .

 שחברי המועצה יגיעו.

 תודה רבה שם למעלה. 

טוב, ערב טוב לכולם. אני מבין שיש לנו קוורום. אפשר  

 . 11לפתוח את המצלמה. למה? יש 

דקות נתחיל. בדרך כלל אם אין  4טוב, אנחנו עוד  

חברים ובמידה ואין  11קוורום, ממתינים רבע כדי שיהיו 

ואז פותחים את הישיבה חברים אז ממתינים חצי שעה  11

נפתח את הישיבה. היועץ אז אנחנו בעוד מספר דקות 

 זה בסדר? 19:27-המשפטי, אם אני אתחיל את הישיבה ב

 זה בסדר. עו"ד אלון בן זקן:

כל טוב אנחנו ברשתות? בפייסבוק? אז ערב טוב לכולם.  ראש העיר:

חברי וחברות המועצה שנמצאים כאן היום, מנכ"ל 

העירייה, המנהלים, העובדים, תושבות ותושבים יקרים 

אנחנו נמצאים כאן היום בחטיבת . תנו בביתשרואים או

ר, וזאת ישיבת מועצה ", על שם זלמן שזר"הביניים שז

לחוק, בהתאם לכל  שמתקיימת בהתאם, ייןנשמן המ

 ,הכללים, בהתאם להנחיות הממשלה. גם בתקופה הזאת

איש. למרות  50 מותר לקיים ישיבות מועצה עד ,בסגר

שהבקשות היו גם לקיים ישיבות מועצה בזום, את זה לא 

ניתן לבצע, ולכן אנחנו נמצאים כאן בשטח הפתוח, 

כולם מרחקים יותר משני מטרים. יש כאן . במרחק בטוח

אנחנו נמצאים בחטיבת הביניים שולחנות מרווחים. 

שז"ר, חטיבה שאני באופן אישי מאוד אוהב כי למדתי 

. תעשו חשבון בן כמה אני. 82ימתי פה בשנת כאן. סי

בזמנו היה פה מנהל בית ספר זכרו לברכה, שלמה, לאחר 
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בדל לחיים ארוכים, ומי ישת, מכן החליפה אותו כרמלה

זה פשוט מרתק  שמנהלת את החטיבה היום זאת יעל.

לבוא לחטיבה הזאת ולראות את השיפוץ שנעשה כאן. זה 

לת בית הספר, לפני שדרוג פשוט מדהים. אחרי שמנה

כשנה, כשקיימנו פה סיור אמרתי לה, "תתחילי לחלום. 

תחשבי איך בית הספר הזה צריך להיראות". והגיע 

, שהם ישבו פה יחד עם צוותי המורים אדריכל מצוין

והפכו את החטיבה  ,והפדגוגיה וההורים, וישבו והתחבטו

הזאת לחטיבה שזה חוויה להסתובב בה. יש בה הכל מכל 

נועם, יש בה איכויות, יש בה תפיסות וכ ל. יש בה 

חדשניות. יש כאן את כל הערכים שאנחנו יכולים להעניק 

לתלמידות ותלמידי כפר סבא, לנוער הכפר סבאי המצוין, 

מסביבת לימודים טובה, מצוינת, חדשנית,  השייהנכדי 

אני בכיף הייתי מעביר את מעשירה, מהנה. פשוט חוויה. 

ככה איזה יום בשבוע. יושב פה בחצר  הלשכה שלי לכאן,

ששיפצנו, ואיזה חצר מרתקת, גם למורים. אז גם דאגנו 

מהחוויה  ופה לכל הצוותים של ההוראה, כדי שהם ייהנ

עם יציאה מחדר  השל הלימודים. יש להם חצר יפיפיי

המורים, והם יכולים למלא את עצמם, להטעין את עצמם 

בית הספר. ואפשר ולהעניק את כל כולם למען תלמידי 

לסכם שגם שרת וגם שז"ר הם שתי חטיבות היום חדשות, 

מודרניות, מכובדות, שמכבדות את תלמידי העיר. אני 

שמח לבשר שאנחנו חזרנו להיות עיר ירוקה. חווינו 

תקופה מורכבת מאוד. בחודש מרץ, כשהנגיף הזה הגיע 

לישראל בצורה כזאת או אחרת, הייתה ישיבה בעירייה 

. ואנחנו, תחבטנו האם לקיים את העדלאידע או לאשבה ה

הנועזים בינינו אמרו, "אולי נקיים את העדלאידע עם 
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. , ומאז חיינו השתנואיש". החלטנו לבטל אותה 2,000

נגיף מסוכן מאוד. הוא נגיף שלא רואים  הנגיף הזה הוא 

אותו, לא מריחים אותו, לא טועמים אותו, הוא פשוט 

קיים. ואתמול הוזמנתי למפגש עם מפקדי תחנות 

 חים,ת"מהמשטרה החדשים, היו שם צוות רחב של 

אני רוצה  ואמרתי להם, העברתי להם מסר, שהמסר הזה

להעביר לכל תושבות ותושבי העיר. תחשבו שאנחנו 

לחמה הזאת נוחתים טילים , ובמנמצאים במלחמה

, 4,000, 3,000-הרוגים ו 15-20בישראל ובכל יום יש לנו 

פצועים, והציבור כולו נדרש להיות בבתים,  7,000

להישמר, כי בכל רגע יכולה להיות אזעקה, אזעקת אמת. 

מאוד והנגיף הזה הוא אזעקת אמת.  אז זה הנגיף הזה.

ו קצת חשוב, גם כשכפר סבא ירוקה וגם כשאני עכשי

גני השעשועים, את מתקני הספורט, אנחנו  משחרר את 

מאפשרים לציבור לנשום, כי מאוד מאוד חשוב לי, 

בריאים  נהיה שאנחנו ,לכולנו, שהתקופה הזאת תעבור

גם פיזית וגם נפשית. יש פה גם ילדים ויש פה גם נוער, 

פה משפחות צעירות ומשפחות מבוגרות, יש פה את יש 

חנו מנסים לעשות את כל מה שאנחנו הגיל השלישי, ואנ

יכולים כדי להנעים ולהעביר את התקופה הזאת בצורה 

תרבות, וזה טובה מאוד. גם בחגים עשינו פה פעילות 

הזמן להגיד תודה לעדי ולכל הצוות שטרח ועמל. 

הסתובבנו פה בין תושבי העיר, גרמנו לכם קצת הנאה 

 back of mind-הזמן, בוחדווה בתקופה הזאת. אבל, כל 

שאנחנו נמצאים בתקופה לא  צריכים להבין, שלנו

פשוטה, והיא לא תסתיים בתשפ"א, והיא גם תימשך 

וזו שגרת החיים שלנו. ולכן המסר שלי,  לתשפ"ב. 
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באהבה, לכל מי שרואה אותנו כאן עכשיו, שזאת שגרת 

כך צריך לחיות. להבין את זה, לקבל את זה, . החיים

ס למרה שחורה ולדכדוך לזרום עם זה, ולא להיכנ

ולכעסים, אלא לסגל את עצמנו, לסגל לעצמנו את 

המציאות החדשה ולחיות על פיה. אנחנו בעירייה 

ולחשוב מחוץ  משתדלים לעשות את כל מה שאפשר

כדי להיות יצירתיים. יש כמה דברים שאנחנו  ,לקופסה

עליהם כדי לעבור את התקופה בצורה טובה כרגע עומלים 

וב פעם, כל מה שנעשה זה אך ורק מתוך יותר. אבל ש

שמירת הבריאות. ואני הזכרתי שבערך מספר ימים לפני 

פתיחת שנת הלימודים היה דיון קפסולות, כן קפסולות, 

ואמיתי. וכשאני  לא. והדיון היה ממקום כואב ואכפתי

באתי להורים ואמרתי, "חבר'ה, תקשיבו, הבעיה היא 

נחנו כרגע עיר ירוקה כרגע שהדבר הזה שנקרא קורונה, א

אבל זה", בצורה כזאת ישבתי עם קברניט מחיל האוויר, 

, "זה נסיקה. זה, בשבוע, עשרה מאל על, אז הוא אמר לי

 400-חולים הפכנו ל 90-ימים, אנחנו המראנו למעלה. מ

ומשהו". אז אני רוצה גם להודות לכל תושבות ותושבי 

י מאוד העיר על המשמעת, על השמירה על ההנחיות. אנ

גם במקומות שיש בהם  .מבקש, תימנעו מהתקהלויות

בפארק, באצטדיון האתלטיקה, . עכשיו, מקומות ספורט

באצטדיון האתלטיקה כאן בחטיבת בן צבי, כצנלסון 

אנחנו לא  ,הישן, בספורטק העירוני. אני ממש מבקש

. אנחנו לא צריכים לשלוח צריכים להיות חתול ועכבר

עת ואחריות של כל אחת ואחד פיקוח ואכיפה. זה משמ

מכם, קודם כל למען בריאותכם, בריאות ילדיכם, והכי 

חשוב למען בריאות ההורים שלנו. אני רוצה להודות לכל 
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מאות המתנדבים שיש, לכל העובדים על שיתוף הפעולה 

נוער צעירים  הפורה יחד עם חיילי פיקוד העורף לאגף 

בירו, חידדו וקהילה, שעברו בין התושבים והעסקים, הס

ענינו על  את הנהלים, עשו פה ממש עבודת קודש. אנחנו

. חילקנו פה אלפי מנות מזון לפני החג, כל הצרכים

שיכים לשנע ספרים, תרופות. כל מה שניתן. ואנחנו ממ

גם, כמעט כל בקשה שמגיעה לעירייה אנחנו מטפלים בה. 

אני קצת אקצר. את החודש הזה פתחנו בשני תאריכים. 

לאומי וחודש המודעות לסרטן -אחד, יום הקשיש הבין

השד. במסגרת יום הקשיש, בנות ובני הנוער שעברו 

הגיעו לבתים  .ושימחו את בני הגיל השלישי ברחבי העיר

יור המוגן, ונתנו לכל הגמלאים י הדשלהם, בת

והגמלאיות כאן בעיר את ההרגשה כמה הם חשובים לנו 

בעיקר בתקופה הזו שגם הם  ,ואנחנו רוצים אותם באהבה

אנחנו, כחלק מהפעילות  מאוד מנותקים מבני המשפחות.

להעלאת המודעות לסרטן השד, הארנו את העירייה, את 

הסברה עירוני הקורא מגדל המים בוורוד. יצאנו בקמפיין 

כי גילוי מקדים, לנשים ללכת להיבדק. ותלכו להיבדק. 

בסוף מונע מצבים יותר קשים. ואנחנו עובדים בשיתוף 

עם קופות החולים. ותזכרו, עוד פעם, השנה הזאת פעולה 

היא שנה שיש בה מורכבות, אז גם אם יש קורונה, לא 

להזניח את הדברים האחרים. אחת הבעיות שאנשים 

מתעסקים בקורונה ומשום מה הם שוכחים שיש גם את 

מחלת הסרטן הארורה. אז אני ממש מפציר ומבקש מכל 

השבוע היה לנו מי שראה אותי כאן, תלכי, תלכו להיבדק. 

חנכנו את  .ביקור של אלוף פיקוד העורף אורי גורדין

מרכז ההפעלה העירוני החדש, החמ"ל העירוני. זה ממש 
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, כן? שלא רק הרבה יותר קטן, ווירכמו בור של חייל הא

נעוף על עצמנו. הוא ערוך לתת מענה גם בשגרה וגם 

-בחירום, עם כל האמצעים החדישים. התוכנית הייתה ש

, אנחנו קיבלנו תקציב ושדרגנו את מרכז ההפעלה החדש, 

ופיקוד העורף יקבל את מרכז ההפעלה הישן, ואז יש לנו 

ירייה תתפעל אותו, פה גם בשעת חירום מרכז הפעלה שהע

וגם צה"ל ופיקוד העורף יהיו כאן אצלנו בעיר, ברחוב 

לשם והצגנו את כל  המשכנוסוקולוב, וזה מאוד חשוב. 

 וחמ"ל הפעילויות שיחידות המתנדבים לחירום

אין המתנדבים בעיר עושים, ויש פה יכולות גבוהות. 

אלא  ,דברים כאלה במדינת ישראל. ולא אני אמרתי

השקנו השבוע גם את זירת הפיקוד עצמו. אנחנו 

ההתנדבות העירונית. יש לנו פה עשרות אלפי מתנדבים, 

וכל מי שרוצה להתנדב בכל נושא, בכל תחום בנושא של 

, מתנדבים 20,000-עזרה לזולת, מוזמן. יש בעיר למעלה מ

ותמיד אנחנו רוצים ומעוניינים שיתנדבו עוד, בכל נושא. 

זמנים גם לזירת ההתנדבות. כמו שאתם אז אתם מו

רואים, בתקופה הזאת אנחנו המשכנו בעבודות שדרוג 

משמעותיות בעיר. יש פערים מאוד גדולים של הזנחת 

אנחנו סיימנו את ושלאורך שנים לא טופלו.  ,תשתיות

רחוב שילר בשכונת עלייה, ואנחנו עושים עבודות מאוד 

, וגם עכשיו וברחוב הכרמל משמעותיות ברחבי ויצמן

העבודה , הכל ךנכנסו לרחוב המייסדים. אבל בס

ניקוז ענק  מובלהמשמעותית כרגע שמתבצעת זה החלפת 

ברחוב ויצמן, ולכן עשינו קצת סגירת נתיב תחבורה אחד. 

 כי העבודה הזאת זה עבודה שהייתה צריכה להתבצע כבר

. היא נדחתה 90-שנים, אי שם בשנות ה 25-לפני למעלה מ
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ונדחתה, ולכן בהזדמנות שעושים את מהיר  ונדחתה

לעיר, אנחנו גם מחליפים את כל התשתיות. וזאת הייתה 

האם אנחנו עושים רק מלמעלה או נכנסים לעומק  דילמה

ומחליפים את התשתיות הרטובות. ואני פשוט רוצה 

המרכזי הזה הוא חשוב.  שהמובללבשר לתושבי כפר סבא 

העיר, שהיא לא הייתה  של זהוא יחבר את כל צנרת הניקו

ייכנסו לעבודות החלפת צנרת המים  מחוברת, ולאחר מכן 

יש שתי גינות חדשות, גן הזיכרון, ה תשודרג. והעיר עצמ

גן גלר הוותיק. התחדשנו  ילדי העיר מוזמנים לשם, וגם 

במתקנים חדשים, במשטחי גומי והצללות. ואנחנו גם, 

זהו. לפני כמו שאמרתי, כאן, בחטיבת הביניים שז"ר. 

יעל ינוביץ'.  אתשאני פותח את הישיבה אני רוצה להזמין 

את יעל אני מכיר הרבה מאוד שנים. עוד מהגלגולים 

הקודמים שלנו. כשאני הייתי מנכ"ל עיריית הוד השרון 

מנהלת בית הספר הממלכתי, נכון? ממלכתי  היא הייתה

. אז גם שם השלמתי את המשימה ועכשיו גם הגשמתי  א'

יש לך שם מיקרופון. יעל כאן לך עוד חלום. אז בבקשה. 

 שנה, שלישית? 

 רביעית.  נוביץ':ויעל י

 רביעית כבר?  ראש העיר:

 כן.  ':ץיונובייעל 

 יאללה.  ראש העיר:

נהלת את רביעית. ערב טוב לכולם. אז אני יעל, מכן, שנה  ':ץיונובייעל 

חטיבת שז"ר באהבה גדולה, ומארחת אתכם כאן בשמחה 

שביום  תכשאני הגעתי לחטיבת שז"ר, אני חושבובאהבה. 

ם תשבו הגשתי מועמדות במכרז, ישבתי בדיוק איפה שא

זאת הייתה מסיבת הסיום של הבן שלי האמצעי.  .יושבים
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הם רקדו כאן על הבמה. ישבתי כאן, הסתכלתי למעלה, 

מי שמכיר את ממלכתי א' בהוד  ,"אמרתי לבעלי, "שיואו

אמרתי לו, "לזה אני  .השרון, זה בית ספר חדש לגמרי

נכנסת?". זו בערך הייתה, זו התמונה הראשונה. אבל 

כובע של אמא י, כי החזקתי הבנתי, גם ידעתמהר מאוד 

, שחטיבת שז"ר היא הרבה מעבר למבנה. ובאמת ככה פה

 1-אמרתי קודם גם לדני, שבכל הביקורים עד ה

שהיו כאן בחטיבת שז"ר בשלוש השנים שאני , ספטמברב

, למרות -מנהלת אותה, תמיד הביקורים הסתכמו ב

מי יודע מה, יש נשמה יתרה בבית המבנה שלא נראה 

. יש משהו באווירה. ובחדרי חדרים, כשכבר הספר הזה

יצאנו לשיפוץ, שיתפתי ואמרתי, "אני מקווה שזה לא 

יעלם עם השיפוץ. כי אולי יש משהו בקרמיקה הישנה, או 

כי באמת יש כאן  .בלוח הרעוע הזה". אז זה לא ייגמר

מסור, והנושא של נשמה מאוד גדולה. צוות בית הספר 

גיה, באמת, זו המהות וזה פדגו-פדגוגיה ואולי הפסיכו

את השיפוץ לא התחלנו מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. 

במאי האחרון כשנכנסו לכאן הדחפורים והטרקטורים 

והצוותים הגדולים, העצומים. השיפוץ הזה הוא שיפוץ 

של ארבעה חודשים וחצי, אם אני מדייקת, איפה שהוא 

בכל באמצע אפריל. ממש כשחזרנו מחופשת פסח. ובאמת 

הכוח נכנסו. אבל הוא החל הרבה לפני. הוא החל במאי 

, אם אני מדייקת, שככה כבר הגיע לכאן האדריכל, 19

ורפי, באמת היה כאן איזשהו סיור מקדים, ואמר לי, 

אמרתי לו, "אוקי, אני "אני מרשה לך, תחלמי בגדול". 

לוקחת". כי איזה כיף, זה הזדמנות חד פעמית לחלום 

ולעשות דברים  ורא להרחיב מסדרונותבגדול. רציתי נ
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כאלה, אמרו לי, "לא, לא, רגע, רגע. לא". אבל אז, בדיוק, 

מסדרונות אי אפשר להרחיב. אמרתי, "מה, אי אפשר 

", אמרו לי לא. אז אמרתי, "אוקי, בלוחות? ...למתוח? 

אז אנחנו נחשוב על אופציות אחרות". כי שיפוץ, 

ביניים, זה הרבה מעבר להחליף מבחינתי, של חטיבת 

קרמיקה ואלומיניום וחלונות וצבעים יפים על הקירות. 

יש לנו כאן הזדמנות פז לדבר על פדגוגיה חדשנית. בית 

 50, 40של לפני הספר הותאם, כשהוא נבנה, לפדגוגיה 

שנה. היום אנחנו מדברים על משהו אחר. ואני רוצה 

שהמבנה של להוציא את הילדים מהכיתות. אני רוצה 

הכיתה אומנם יהיה, אבל הוא יהיה אופציה לעוד למידה. 

 .ואני רוצה עוד מרחבים ורוצה חללים ורוצה חצרות

בחשיבה משותפת, ובאמת עם איזשהו חופש  ,ובאמת

שקיבלתי מהצד הזה של השולחנות, באמת הקמנו כאן 

הרבה מאוד מרחבים וחדרים וחללים, שיאפשרו לילדים, 

, ללמוד אחרת. זאת אומרת, ת הספרכשהם יגיעו לבי

אפשר אולי להתחיל את השיעור בכיתה בהקניה קצרה, 

אבל לאחר מכן יש המון המון מקומות, ואגב, אתם 

מוזמנים, הכל ככה ערוך ומוכן גם שתציצו בחדרים 

עצמם, כדי לאפשר באמת למידה אחרת. יש חדרים שאין 

החצר  בהם בכלל שולחנות. שיש בהם פופים או יש ספות.

הזו היא חצר שעדיין הפיתוח החיצוני כאן עוד, מחר 

פיתוח כאן בחוץ. יש חצר , עוד בבבוקר יתחיל כאן

החצר . באווירה של פיקניק ,אחורית מאוד מאוד מזמינה

המזרחית היא מדברת יותר באווירה של ספורט עם דשא 

סינטטי ומגרשי, ומתקני ספורט. המועדון למעלה, יצרנו 

ל מי שנכנס אומר לי, "וואו, את יכולה ענק, שכמרחב 
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לעשות פה אירועים", עם מרפסת מאוד גדולה. באמת 

הקמנו ויצרנו המון חללים בתוך בית ספר. לא יצאנו 

מהגבולות, מעבר לחדר אחד. זאת אומרת, לקחנו את מה 

שיש, אבל הפכנו אותו. הייתה לנו כאן הזדמנות, היה לנו 

משהו אחר. ואנחנו  זמן והיה כאן מעוף לייצר באמת

מאוד מאוד גאים ואוהבים את הדבר הנפלא הזה שנוצר 

פה. עכשיו אנחנו רק מחכים לילדים שיגיעו. פרט שולי. 

, על -ה זהו. אז באמת תודה גדולה על ההזדמנות ועל

ההזדמנות לתת לילדים שלנו משהו אחר, ואנחנו רק 

 מחכים שהם יגיעו. 

אני ככה בעיניי רוחי רציתי לעשות את  תודה רבה ליעל. ראש העיר:

הפתיחה הזאת אחרת. עם תלמידים, עם מורים, משהו 

, הרבה יותר משמעותי, עם תושבים. אבל ברוח הקורונה

זה קצת מעציב אותי, אבל כמו שאמרתי, זאת המציאות 

ואנחנו לאט לאט נשנה אותה. אני רוצה לאחל לכל 

ותמשיכו תושבות ותושבי כפר סבא בריאות איתנה, 

לשמור על ההנחיות. אנחנו פותחים את הישיבה באופן 

 רשמי.

ברשותך, אני חושב שאנחנו, במעמד הזה, כל מי שרואה  עו"ד אהוד יובל לוי:

אותנו מהבית, הרבה אנשים מתוסכלים שהעסקים היום 

שהם לא יכולים לצאת מהבית. אנשים דתיים  סגורים,

שרוצים לצאת לתפילה, אנשים שרוצים לראות את 

הנכדים שלהם. כל מי שהיום שואל את עצמו ומבין 

ח ובגלל רשהישיבה פה היום מתקיימת מטעמים של כו

שאין אפשרות אחרת. שהיה הרבה יותר פשוט, הרבה 

ם להגיע יותר בריא, וכולנו, חברי המועצה, היינו שמחי

לישיבה הזאת בזום ולא לצאת מהבית ולא להסתכן. אז 
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או  שחלילה אף אחד לא יחשוב שיש פה איזושהי כוונה

משהו אחר. אנחנו מאמצים את האיסורים, אנחנו נוהגים 

לפי האיסורים, אנחנו חושבים שהנהגת ציבור צריכה 

לנהוג לפי האיסורים. ולמרות זאת, בגלל שיש את 

לוקח את  ,רשים על סדר היום, מי שיכלהעניינים שהם נד

ומי שמאיתנו הסיכון גדול מידי בשבילו, הוא , הסיכון

 נשאר בבית ואנחנו מבינים את זה. 

 . אנחנו נפתח את ישיבת המועצה.נכון. אז תודה ליובל ראש העיר:

יש פה מספר נושאים. אבל כמו שיובל אמר, זו תקופה 

מורכבת, תקופה קשה מאוד גם לבעלי עסקים, גם לכל 

תושבות ותושבי העיר והמדינה. תתאזרו בסבלנות. אנחנו 

גם בהפגנות, גם בתפילות,  צריכים להבין שאנחנו ביחד

גם בכל הדברים. בסוף בסוף אנחנו עם אחד וזה המסר 

לכל תושבות  ,אן מחברי המועצהשצריך לעבור גם כ

 ותושבי כפר סבא. 

 

 : שאילתות .1

 

עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים  . א

 ."הציבוריים ובבתים המשותפים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת

 

 הטוב, הנושא הראשון על סדר היום, יש פה שאילת ראש העיר:

לתוספת  /א36לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 

פקודת העיריות, עידוד ויצירת תשתיות בכפר השנייה ל

בתים בסבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים הציבוריים ו

  המשותפים. המנכ"ל ייתן את התשובה.

 ראש העיר, אפשר שאלה רגע לפני? לפני התשובה.  סנת ספורטה:וד"ר א
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 כן.  ראש העיר:

מה הדין לגבי שאילתות, הצעות לסדר שהסיעה שהגישה  סנת ספורטה:וד"ר א

 לא נוכחת? 

 היועץ המשפטי.  ראש העיר:

השאילתות הוגשו וצריך לענות להן. אז לא תהיה להם  עו"ד אלון בן זקן:

הזכות אולי להגיש שאלת המשך, אבל זה חלק  את

מהפרוטוקול, חלק מסדר היום. צריך להשיב עליהן והם 

 יקבלו ביטוי בפרוטוקול של הישיבה. 

 ולגבי הצעות לסדר?  סנת ספורטה:וד"ר א

, הם צריכים להציג הצעות לסדר הם צריכים להגיש אותן עו"ד אלון בן זקן:

 אותן. 

לכן אני שואלת מה הדין. הן אמורות לעבור לישיבה אז  סנת ספורטה:וד"ר א

 הבאה, 

 לא, הן לא אמורות לעבור לישיבת מועצה הבאה.  עו"ד אלון בן זקן:

 ם מעלים אותן? אותן פעם נוספת? ה שאפשר להגי סנת ספורטה:וד"ר א

אם הם ירצו, יוכלו להגיש. השאלה, עוד פעם, אם יהיה  עו"ד אלון בן זקן:

ניתן  פה דיון ויקבלו החלטה בהצעה לסדר, לא יהיה 

להגיש אותה בשלושה חודשים הבאים. יש אפשרות לא 

 לדון בהן בכלל. 

שיציג אותן? זה  שאין מיויש, זאת אומרת, יש חשיבות  סנת ספורטה:וד"ר א

בסדר היום זה אחד, השאלה אם נדרש  שהן כתובות

 מישהו שיציג אותן. 

אני חושב שצריך להציג אותן. אפשר גם להצביע על הצעת  עו"ד אלון בן זקן:

 ההחלטה כפי שהיא. 

 הבנתי, אוקי. תודה.  סנת ספורטה:וד"ר א

 אלון.  בה,אסנת, תודה ר ,,תודה רבה ראש העיר:

אם שאילתות נשאלו, רק  ,לדעתי בקדנציה הקודמת אורן כהן:
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צירפו את התשובות לפרוטוקול ולא נגעו בהן. לדעתי זה 

 מה שצריך לעשות. 

.  עו"ד אלון בן זקן:  לא, לא, אנחנו מקריאים אותן

נקריא אותן תשובה קצרה. זה למען הציבור גם. אני מצר  ראש העיר:

. הישיבה היא בטוחה ובהתאם על זה שבחרו לא להגיע

הכללים והחוקים, ומי שבחר לא להגיע זה בחירה  לכל

שלו. אנחנו בסך הכל מכבדים את זה מאוד. ואני חושב 

שזה נכון לתת להם תשובה גם מכאן. ונקריא את התשובה 

 באופן מלא. כן. 

נאמר שרבים מהמקלטים העירוניים  לשאילתהכמענה  איתי צחר:

ם מושכרים כיום לעמותות ולגופים שונים אשר מפעילי

בהם פעילות לרווחת הקהילה. אין כיום מרכזי תעסוקה 

במרכזים אלו, ואנו גם לא סבורים שמדובר במהלך נדרש 

ובשים לב תועלת, -לגבי מקלטים ציבוריים במונחי עלות

השקעות הנדרשות לשם כך לעומת הפתרון שזה מספק. ל

בנוגע למקלטים פרטיים, במסגרת פעילות מתואמת מול 

ה להתבצע פעילות בנושא כשירות ידפיקוד העורף, עת

המקלטים הפרטיים לחירום, ולשיקול דעת כל בניין 

 ובניין אופן השימוש בו על פי צרכי דיירי הבניין. 

הבאה בנוגע לשדרוג וטיפול  השאילתהאוקי, תודה רבה.  ראש העיר:

 כן, תשובה, מנכ"ל.בחורשת קפלן. 

 

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

 

נאמר שהעירייה מטפחת את היער  לשאילתהכמענה  איתי צחר:

כאתר טבע עירוני באופן שוטף. אין בכוונת העירייה 

בשלב זה לבצע פעולות להכשרת המקום ללינה מוסדרת 
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. ראוי לציין כי העירייה  כפי שהוצע, או כפי שנשאלנו

בקול קורא של  ,לראשונה מזה מספר שנים ,ניגשה וזכתה

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, במסגרתו מתוכננת 

ולא רחוק  מזרחיתהקמת שלולית חורף ושבילי הליכה 

מיער קפלן, ואנו נמצאים בשלב התכנון לכן. הפעילויות 

גף קיימות ביער קפלן מבוצעות על ידי המוזיאון, על ידי א

 וחדשנות ועל ידי מערכת החינוך. 

דיווח פעילות אשכול אוקי, תודה רבה. הצעות לסדר.  ראש העיר:

 השרון.

 

  הצעות לסדר. .2

 

  ."דיווח פעילות אשכול השרון מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת . א

 

יוצג אשכול בישיבת מועצת העיר "הצעת החלטה,  :איתי צחר הבאה 

תוכנית עבודה לשנה השרון, תוכנית פעולה לטווח ארוך, 

זו ותחומי פעילות, תקציב האשכול, מקורות המימון. 

בישיבה יציגו חברי המועצה את דעתם לגבי פעילויות 

אפשרויות של האשכול". כמענה נאמר שאשכול השרון 

 הקמה, אכןכאשר לתקופת ה .נמצא בהקמה מזה תקופה

הוא יו"ר האשכול. לצערנו, מנכ"ל  אניכתב, כפי שנ

האשכול הודיע על סיום עבודתו מספר חודשים לאחר 

גיוס מנכ"ל חדש אשר מובל  כניסתו לתפקיד, והליך 

ומנוהל תחת רגולציה של משרד הפנים, נמשך מזה מספר 

ועדת אגב, חודשים, בין השאר לאור מגבלות הקורונה. 

להתכנס מחר. עוד  המכרזים לבחירת מנכ"ל חדש עתידה

ראוי לציין כי מבחינה פורמלית חלק ניכר מהרשויות 
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על ידי מגיש ההצעה לסדר כלל לא אושרו שצוינו 

והנושא מצוי  ,פורמלית על ידי שר הפנים מזה כשנה

בתהליך ארוך ומתמשך במשרד הפנים. גם כן, זאת גם על 

מכל האמור מעלה וכפי שכבר נאמר רקע משבר הקורונה. 

בעבר, תהליך ההקמה עוד לא  השאילתהלמגיש ונמסר 

קש בישיבת ונמשך ואיננו רואים כל טעם לבצע את המב

, ונבצע הצגה זו לחברי מועצה אשר המועצה הקרובה

לפי י שנאמר בעבר, במסגרת דיון נפרד. פכ, יחפצו בכך

 כך, ראש העיר, מוצע להוריד את ההצעה מסדר היום. 

 אפשר לקבל את זה פה אחד? תודה רבה לכולם.  ראש העיר:

פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה מטעם מאשרים  :322מס'  החלטה

 דיווח פעילות אשכול השרון. -ת"קדמסיעת "כפר סבא מת

 

 

 .11.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .3

 .2020לשנת  3העברות תקציב רגיל מספר  . א

 .2020לשנת  4מספר העברות תברים  . ב

  אישור מחיקת חובות. . ג

 .9-10/2020מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים  . ד

 

 . 11.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  ראש העיר:

החלטה, מאשרים את המלצות ועדת הכספים  הצעת איתי צחר:

 2020לאוקטובר  11כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

לשנת  3בנושאים כדלקמן, א', העברות תקציב רגיל מספר 

ג', אישור 2020לשנת  4. ב', העברות תב"רים מספר 2020  .

מחיקת חובות. ד', מדיניות הנחות לברי רשות במתקני 

. האם אפשר 2020ואוקטובר העירייה בחודשים ספטמבר 
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 לאשר פה אחד? 

 תודה רבה.  ראש העיר:

כמפורט את המלצות ועדת הכספים מאשרים פה אחד  :332מס'  החלטה

 :בנושאים כדלקמן 11.10.2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

 .2020לשנת  3העברות תקציב רגיל מספר א.  

 .2020לשנת  4העברות תב"רים מספר . ב 

 מחיקת חובות.אישור . ג 

 מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים .ד 

 9-10/2020. 

 

 

 .70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל  .4

 

הנושא הבא, אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל  :איתי צחר

של עובדי  70מעבר לגיל  . מאשרים הארכת שירותם70

 ..בוקרהדינגר יוסף, יא :העירייה הבאים

  צריך להקריא את השמות? אני חושב שלא. ראש העיר:

 לפי דעתי לא.לא, לא,  :סנת ספורטהוד"ר א

שאלה או  השמות צורפו לסדר היום. אז אם יש למישהו עו"ד אלון בן זקן:

 התייחסות, יכול להתייחס. אבל אם לא, אפשר להצביע. 

 אין בעיה.  ראש העיר:

  .בשירות העירייהנברך אותם באריכות ימים  :עו"ד אהוד יובל לוי

 חלק מתפיסה,  וכן, אנחנ ראש העיר:

לגבי כל אחד מהם, המנהל הישיר  יש לי רק שאלה. סנת ספורטה:וד"ר א

 המליץ? 

כמובן. וגם אישור רופא תעסוקתי וגם נחיצות המשרה  איתי צחר:

וכיסוי תקציבי. יש פרוצדורה שעובר כל אחד שמוארך 
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 מעבר לגיל פנסיה. 

 תודה.  סנת ספורטה:וד"ר א

 ? חבר'ה, תודה רבה. אפשר לאשר את זה פה אחד ראש העיר:

,של עובדי  70מאשרים הארכת שירותם, מעבר לגיל  :423מס'  החלטה

 העירייה הבאים:

 .30/4/2021אידינגר יוסף, סגן מנהל מחלקת נוער, עד לתאריך  .1 

, מזכירת מחלקת החינוך היסודי באגף (מימי)בוקרה ימימה  .2 

 .30/06/2021 החינוך, עד לתאריך

 .31/12/2020געיסלר יפים, פקח עירוני, עד לתאריך  .3 

זהר עופר, שליח דואר באגף לשירותים חברתיים, עד לתאריך  .4 

31/8/2021. 

 .31/8/2021כהן שרה, ספרנית באגף התרבות, עד לתאריך  .5 

ממליה שמשון, מנהל המחלקה למורשת ישראל, עד לתאריך  .6 

31/8/2021. 

סבירסקי שניאור, אב בית באולם ספורט אופירה נבון, עד  .7 

 .31/12/2020לתאריך 

ספוזניקוב דוד, רכז נוער ואחראי פעילות חדר כושר במרכז  .8 

 .31/8/2021עציון, עד לתאריך 

פלטי ברכה, מורה במרכז להשכלת מבוגרים, עד לתאריך  .9 

28/2/2021. 

, עד לתאריך הרצל יעקובי, עובד משק באגף התרבות .10 

30/6/2021. 

 .30/6/2021יוסף מדמון, עובד מחסן באגף הבטחון, עד לתאריך  .11 

מיכאל זגלסקי, מאמן אתלטיקה ברשות הספורט, עד לתאריך  .12 

31/8/2021. 

 .31/8/2021רחל קורנמן, גננת יול"א באגף החינוך, עד לתאריך  .13 

 .31/12/2021אריך בוריס סטקלרוב, שומר בקריית ספיר, עד לת .14 
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עכשיו ראש העיר מבקש שתעביר, ראש העיר נדרש לצאת  איתי צחר:

 , -ולהעביר את ניהול הישיבה ל

.  ראש העיר:  איתן צנעני

 לאיתן צנעני.  איתי צחר:

  **ראש העיר יצא מהישיבה.

 

 ".אישור מינוי דירקטור בתאגיד הביוב "פלגי השרון .5

 

לבדיקת דברי הסבר, הוועדה לבדיקת מינויים, הוועדה  איתי צחר:

נציין לפרוטוקול שראש העיר יצא מניהול הישיבה 

והעביר את הניהול למ"מ איתן צנעני. כדברי הסבר נאמר 

ממשלתיות, הפועלות  שהוועדה לבדיקת מינויים בחברות

.ב לחוק החברות הממשלתיות והתאגידים 18מכוח סעיף 

יוב, מבקשת למען הסדר הציבוריים ותאגידי המים והב

רפי , הטוב כי מועצת העיר תאשר את מינוי ראש העיר

כנציג מועצת העיר כפר סבא, חבר דירקטוריון  ,סער

תאגיד הביוב, כאשר הוא אינו נוכח בעת ההצבעה. לפיכך 

מובא הנושא להצבעה. הצעת ההחלטה אומרת, מאשרים 

ר למנות את ראש העיר, רפי סער, כנציג מועצת העיר כפ

  סבא, חבר דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון".

 אפשר לאשר פה אחד? אוקי, מאושר פה אחד.  איתן צנעני:עו"ד 

 תודה.  איתי צחר:

למנות את ראש העיר, רפי סער, כנציג מאשרים פה אחד  :523מס'  החלטה

מועצת העיר כפר סבא, חבר דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי 

 השרון".
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וראש העיר, נציין לפרוטוקול, חוזר, וחוזר לנהל את  צחר:איתי 

  הישיבה.

  ישיבה.ל**ראש העיר הצטרף 

 

 .אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים .6

 

הבא, אישור מינוי חברי מועצה  תודה רבה. הנושא ראש העיר:

 לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים. מנכ"ל. 

לאור הודעת מנהל אגף החינוך, ד"ר אורי ארבל, על סיום  איתי צחר:

, נדרש מינוי מנהל, 2020לדצמבר  31תפקידו החל מיום 

מנהלת, או מנהלת אגף חינוך לעיריית כפר סבא. בהתאם 

העיריות, נדרש לכנס ועדת לפקודת ( 2ב)ב()169לסעיף 

אשר הרכבה קבוע , מכרזים לבחירת עובדים בכירים

בחוק. ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש 

כיו"ר ועדת המרזים לבחירת עובדים בכירים. שני חברי 

, אשר לפחות אחד מהם נציג הבחרו על ידישיהמועצה 

ת סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה. ואם כל הסיעו

מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר 

. בוועדת ההנהלה. שלוש, המנהל הכללי של העירייה

ארבע, נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל 

 בעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז. הצעת החלטה,

מאשרים למנות את חברי המועצה, עו"ד איתן צנעני וד"ר 

המכרזים לבחירת  סנת ספורטה, כחברים בוועדתוא

 ,למינוי מנהלת או מנהל אגף חינוך עובדים בכירים

 נוסח חדש.  ,( לפקודת העיריות2ב)ב()169בהתאם לסעיף 

 אפשר לאשר פה אחד? פה אחד. תודה רבה, בהצלחה. ראש העיר:
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למנות את חברי המועצה, עו"ד איתן צנעני  פה אחדמאשרים  :623מס'  החלטה

סנת ספורטה, כחברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים ווד"ר א

בכירים למינוי מנהלת או מנהל אגף חינוך, בהתאם לסעיף 

 ( לפקודת העיריות, נוסח חדש.2ב)ב()169

 
 

 

 .עדכון זכויות החתימה בעירייה .7

 

עם כניסת הגזבר החדש, זכויות חתימה בעירייה.  עדכון ראש העיר:

צביקה, ואנחנו מאחלים לו בהצלחה, אנחנו דורשים 

לעדכן את בעלי זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא 

מאשרים את זכויות "בהעדרו. הצעת ההחלטה היא, 

החתימה בשם עיריית כפר סבא על מסמכים כספיים 

צירוף בסער,  כדלקמן, חתימתו של ראש העיר, מר רפי

, על מסמכים חתימתו של גזבר העיר, מר צביקה דוידי

כספיים ובצירוף חותמת העירייה, המחייב את העירייה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי רו"ח צבי אפרת או 

מוסמכים, כל אחד בנפרד, לחתום  דנאי-גנדלרו"ח אורית 

דה . מי בעד? פה אחד. תו"במקום גזבר העירייה בהיעדרו

רבה. חברים, אנחנו מסיימים את הישיבה. תודה רבה 

 והמשך ערב מוצלח. תודה. 
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 ריכוז החלטות 

  הצעות לסדר. .2

 

  ."דיווח פעילות אשכול השרון מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת . א

 

פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה מטעם מאשרים  :322מס'  החלטה

 דיווח פעילות אשכול השרון. -ת"קדמסיעת "כפר סבא מת

 

 .11.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .3

 .2020לשנת  3העברות תקציב רגיל מספר  . א

 .2020לשנת  4העברות תברים מספר  . ב

  אישור מחיקת חובות. . ג

 .9-10/2020מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים  . ד

 

כמפורט את המלצות ועדת הכספים מאשרים פה אחד  :233מס'  החלטה

 :בנושאים כדלקמן 11.10.2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

 .2020לשנת  3תקציב רגיל מספר א. העברות  

 .2020לשנת  4העברות תב"רים מספר . ב 

 אישור מחיקת חובות.. ג 

 מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים .ד 

 9-10/2020. 
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 .70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל  .4

 

עובדי ,של  70מאשרים הארכת שירותם, מעבר לגיל  :234מס'  החלטה

 העירייה הבאים:

 .30/4/2021אידינגר יוסף, סגן מנהל מחלקת נוער, עד לתאריך  .1 

, מזכירת מחלקת החינוך היסודי באגף (מימי)בוקרה ימימה  .2 

 .30/06/2021 החינוך, עד לתאריך

 .31/12/2020געיסלר יפים, פקח עירוני, עד לתאריך  .3 

זהר עופר, שליח דואר באגף לשירותים חברתיים, עד לתאריך  .4 

31/8/2021. 

 .31/8/2021כהן שרה, ספרנית באגף התרבות, עד לתאריך  .5 

ממליה שמשון, מנהל המחלקה למורשת ישראל, עד לתאריך  .6 

31/8/2021. 

סבירסקי שניאור, אב בית באולם ספורט אופירה נבון, עד  .7 

 .31/12/2020לתאריך 

ספוזניקוב דוד, רכז נוער ואחראי פעילות חדר כושר במרכז  .8 

 .31/8/2021עציון, עד לתאריך 

פלטי ברכה, מורה במרכז להשכלת מבוגרים, עד לתאריך  .9 

28/2/2021. 

הרצל יעקובי, עובד משק באגף התרבות, עד לתאריך  .10 

30/6/2021. 

 .30/6/2021יך יוסף מדמון, עובד מחסן באגף הבטחון, עד לתאר .11 

מיכאל זגלסקי, מאמן אתלטיקה ברשות הספורט, עד לתאריך  .12 

31/8/2021. 

 .31/8/2021רחל קורנמן, גננת יול"א באגף החינוך, עד לתאריך  .13 

 31/12/2021. בוריס סטקלרוב, שומר בקריית ספיר, עד לתאריך 14 

 



   14.10.2020 26 מועצה מן המניין   

 ."אישור מינוי דירקטור בתאגיד הביוב "פלגי השרון .5

 

למנות את ראש העיר, רפי סער, כנציג מאשרים פה אחד  :523מס'  החלטה

מועצת העיר כפר סבא, חבר דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי 

 השרון".

 

 .אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים .6

 

למנות את חברי המועצה, עו"ד איתן צנעני  פה אחדמאשרים  :623מס'  החלטה

סנת ספורטה, כחברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים ווד"ר א

בכירים למינוי מנהלת או מנהל אגף חינוך, בהתאם לסעיף 

 ( לפקודת העיריות, נוסח חדש.2ב)ב()169

 
 

 .עדכון זכויות החתימה בעירייה .7

 

זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא את פה אחד מאשרים  :723 מס' החלטה

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

בצירוף חתימתו של גזבר העיר, מר צביקה דוידי, על מסמכים 

כספיים ובצירוף חותמת העירייה, המחייב את העירייה. מבלי 

-דללגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי רו"ח צבי אפרת או רו"ח אורית גנ

דנאי מוסמכים, כל אחד בנפרד, לחתום במקום גזבר העירייה 

 .בהיעדרו




