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, ערב טוב לתושבות ותושבי כפר סבא ערב טוב לכולם :ראש העיר

אותנו בשידור ישיר בפייסבוק, ערב טוב לכל  שרואים

חברות וחברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה, מנהלים, 

עובדים, ערב טוב לכולם. את הערב הזה אני רוצה 

לפתוח בציון יום העלאת המודעות לשוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלויות שמתקיים מחר. אנחנו כאן 

ת היא לא בעיר טבענו את הסיסמה בכפר סבא מוגבלו

מגבלה. אנחנו לא מדברים רק על סיסמה בלבד, אלא 

אנחנו מתכוונים לדרך חיים. והמדיניות העירונית 

שעל פיה אנו פועלים למען תושבות ותושבים עם או 

בלי מוגבלויות, היא דרך חיים אותה אנו מנחילים 

לדור העתיד שלנו בעיר, כחלק מערכים עליהם 

ו אחרים, כולנו מושתתת הקהילה שלנו, כי כולנ

שונים וכולנו שווים. אני רוצה להזמין עכשיו את 

אביתר ברנוביץ' מחנך, הוא מורה בבית הספר 

אוסישקין, בו ביצענו עבודות הנגשה ואף התקנו 

מעלית. אביתר הוא מוזיקאי מחונן מאוד מוכשר, 

שעובד היום על האלבום השני שלו, כפי שהנכם 

זו אינה מגבלה רואים הוא יושב כאן איתנו, אך 

בעיניו, המוטו שלו הוא לא משנה איזו מגבלה יש לך, 

אתה יכול לעשות כל דבר שאתה תרצה. אז כך אני 

מאמין וכך עלינו לחנך את ילדינו כי רק השמים הם 

הגבול. את המילים לשירו של אביתר כתב המשורר 

 דוד אבידן, לחן של אביתר היקר בבקשה. 

 רבה, זכות גדולה להיות פה.תודה  אביתר ברנוביץ':

  *** שיר ***

תודה רבה, תודה רבה לעיר כפר סבא שמקבלת אותי  אביתר ברנוביץ':
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כמורה כל כך יפה כבר שנתיים. אני זכיתי ללמד פה 

ואני מלמד פה, ואני מחנך ילדים שאני מת עליהם, 

יר עם ילדים מדהימים, שדרכם אפשר וזו אחלה ע

לראות עד כמה העיר הזאתי יפה. אני מוציא באמת 

אלבום, אלבום שני שלי שקוראים לו מרוב שאהבתי 

אותך, אתם מוזמנים לצפות בקליפ החדש ששרתי 

עכשיו. שיהיה לכם יום טוב תודה. הא ותודה לבית 

 ספר אוסישקין כמובן. 

גשת אותנו מאוד. ואביתר תודה רבה לאביתר, רי ראש העיר:

אתה מוזמן לבוא לכפר סבא, נכון? קדימה. נקבל 

במסגרת  אותך באהבה גדולה. טוב, אז אנחנו נמשיך

הפעילות העירונית בנושא, אנחנו נאיר מחר את בניין 

העירייה ואת מגדל המים בסגול. נחתום יחד עם 

נציגי קהילת ההורים המיוחדים בכפר סבא על אמנה 

כולנו מתחייבים להמשיך ולקדם את  מיוחדת, בה

הנושא, לדאוג למיצוי זכויות מקסימלי של אנשים 

עם מוגבלויות, ולהקצות משאבים עירוניים במטרה 

בסטריאוטיפים, ולדאוג  ,להיאבק באמירות פוגעניות

לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה, כי כולנו 

קהילה אחת גדולה ומאוחדת. יהיו גם בהמשך 

צאות וסדנאות והקרנת סרטים, תחרויות החודש הר

בבתי הספר והכול כדי להעביר את המסר בנושא. אני 

מזמין את חברת המועצה ומחזיקת תיק הנגישות 

והמודעות לאנשים עם מוגבלויות לירית שפיר שמש 

 לשאת מספר דברים לרגל היום הזה. לירית בבקשה. 

ערב טוב לכל חברי המועצה לכל הקהל הנכבד, גם זה  לירית שפיר שמש:

פה, גם זה שצופה בנו בבית. אין לי ספק שיום שנמצא 
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מודעות כזה הוא יום שגורם לנפש להתרחב, עם זאת 

חשוב שכולנו נזכור שכולנו נפנים, שכל יום בשנה כל 

השנים צריכים להיות ימים של שוויון זכויות 

 העים הסטטיסטיקלאנשים עם מוגבלויות. אתם יוד

 5מכל  1מדברת על נתון שאולי יפתיע חלק מכם, 

אנשים בארץ הוא אדם עם מוגבלויות, ישנן 

מוגבלויות נראות, ישנן רבות עוד יותר שהן לא 

נראות. לכן ליבנו צריך להיות קשוב לכל הסוגים של 

המוגבלויות, להיות מודע לכל צורך של נגישות. 

לות לא הולכת לצערנו אנחנו גם צריכים לזכור המוגב

לשום מקום, לכן אנחנו צריכים לשמר בתוכנו את 

המודעות לנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות כל 

הזמן ולתחזק אותה לאורך ימים ושנים, עד שתהיה 

חלק מובנה מאיתנו. ואולי לא נזדקק יותר לאותם 

ימים וחודשים מיוחדים. האור מחר יידלק בסגול על 

ם על מגדל המים. האור הזה אומנם בניין העירייה, ג

ייכבה אחרי לילה אחד, אבל האור של המודעות ושל 

הנגישות הוא לא ייכבה, בוודאי לא כאן בעיר שלנו 

כפר סבא. ההיפך הוא אפילו יגדל הוא יתעצם. ואני 

רוצה להזכיר לכולם לקראת הפרויקט המקסים הזה 

של לילה סגול, שיהיה לא רק פה בכפר סבא, אלא 

בערב  20:00-רבה מאוד ערים אחרות, כולנו בבה

היום מוזמנים להאיר את הרשת. תפתחו את 

הפייסבוק תצבעו פוסט בסגול, תכתבו שם של אדם 

אחד, לא שם סליחה, תכתבו על אדם אחד עם 

מוגבלות כמה מילים, הבן שלי, הבת שלי, אולי איזה 

שכן, אולי איזה חבר. והמטרה היא בסופו של דבר 
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כמה אנשים רבים חיים בקרבנו שהם אנשים להראות 

עם מוגבלות, חלק בלתי נפרד מאיתנו והם אנשים 

שלמים, אפילו כשלפי תפיסות מקובלות כביכול הם 

לא מושלמים. הזכירו פה את האירועים, אני רוצה 

שלאירועי הזום המילוליים כולם  לציין בגאווה רבה

י את יונגשו בכתוביות לכבדי שמיעה. אני עצמי בדקת

העניין של הרישום, נרשמתי בעצמי לכמה אירועים, 

הופתעתי לגלות רובריקה שבה אני נשאלת אם אני 

זקוקה לשפת סימנים או לא. בהחלט צעדים 

מבורכים וחדשים, ואגב מי שזקוק להנגשות אחרות 

באתר העירייה יש פרסום כיצד לבקש, אם יש אנשים 

נו יש לא להסס, כי לכול ,לא להתבייש ,שזקוקים

זכות לנגישות. אני מאחלת לכולנו לא רק חודש 

מוצלח, גם שכולנו נצא ממנו אנשים יותר טובים 

יותר ערכיים, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי 

שעושה במלאכה כל השנה כולם בלב רחב בלב אוהב, 

לכולם כוונות מופלאות. אני מאמינה אנשים יקרים 

ון התקדמויות שבשנים הבאות כולנו נראה המון המ

בהתייחסויות כלפי אנשים עם מוגבלויות, שאנחנו 

נהפוך לדוגמא למופת בין ערי ישראל בתחום הזה. 

 וממש תודה רבה לכם, תודה. 

תודה רבה לירית, מגיע לך. אנחנו כעירייה חרטנו על  ראש העיר:

דגלנו את נושא הנגישות,  ומי שמטפלת בנושא הזה 

ן. היא ממונה ראות בבצורה מאוד רצינית זאת אורי

על תחום הנגישות בעירייה, היא מקדמת את 

הפעילות, את איכות החיים של אנשים עם 

, אורית נבחרה מטעם העירייה כעובדת מוגבלויות



  02.12.2020 8   מן המנייןמועצה 

, והיא גם מועמדת לעובדת 2020מצטיינת לשנת 

מצטיינת מטעם ידיעות אחרונות. אז אני רוצה 

ות להזמין אותה לקבלת תעודת הוקרה על הפעיל

שלך, בבקשה אורית, אז מוזמנת. מגיע לך אורית. 

אנחנו נמשיך בעדכונים כי יש לא מעט, היה לנו חודש 

עמוס לעייפה. אז קודם כל עדכון נוסף, השבוע חזרו 

-ללימודים בתי ספר, תלמידות ותלמידי כיתות י"א ו

ימים במוסדות החינוך. הם  3י"ב במתווה מורחב של 

ו', שחזרו לבתי -ה' ו מצטרפים לתלמידות כיתות

הספר בשבוע שעבר, גם הם במתווה לימודים רחב 

ימים בבתי הספר. אנחנו גם עוד טרם  4מאוד של 

חזרת מערכת החינוך לשגרה, קראנו לכל צוותי 

ההוראה וכל צוותי החינוך להיבדק בקורונה, פתחנו 

מוקדים ברחבי העיר,  3-נקודות בדיקה לקורונה ב

ת באצטדיון, וזאת כחלק בנוסף למתחמי הבדיקו

מהמאבק העירוני בנגיף, ושמירה על הישארותה של 

העיר כפר סבא כעיר ירוקה. אנחנו באמת ברוך השם 

מצליחים לשמור על העיר כירוקה. בשבוע האחרון יש 

קצת עלייה בתחלואה, אבל אנחנו עומדים ושולטים 

במצב. אני קורא גם פה לכל תושבות ותושבי העיר 

הנחיות, ולהישמר למען הבריאות של להקפיד על ה

כולנו. כשאתם מסתובבים ברחבי כפר סבא אתם 

תראו מידי יום פעילות הסברה ברחבי העיר כולה של 

חיילי פיקוד העורף, שהם מסתייעים עם בנות ובני 

הנוער המדהימים שלנו, כולם בהתנדבות מלאה למען 

המטרה הזאת. במסגרת החזרה לבתי הספר, הגיע זו 

השנייה השנה שר החינוך יואב גלנט עם כל  הפעם
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הצוות הבכיר של המשרד. הוא התרשם מאוד 

ממערכת החינוך שלנו, הוא בא גם בתחילת ספטמבר 

וגם עכשיו, לקחנו אותו לסיור, הוא למד את המתווה 

כאן בכפר סבא, החמיא למערכת החינוך, לכל צוותי 

ם ההוראה. ציין את טובת כולם. במקביל הגיע לפה ג

יו"ר ארגון המורים רן ארז בשבוע שעבר, שהוא חווה 

את השדרוג של מערכת החינוך של כל בתי הספר וגני 

-הילדים, והוא אמר שהוא לא מאמין שזה קרה רק ב

קדנציות  2-קיצים. הוא אמר לי זה אירוע שקורה ב 2

ונערכנו לחזור  בדרך כלל. בשבוע הבא אנחנו נערכים 

חטיבות הביניים, שהם לבתי הספר גם של תלמידי 

כבר מקיימים פגישות ומפגשים במרחבים הפתוחים, 

בקריית ספיר, בפארק, בגינות ציבוריות, במבני 

חינוך נוספים, מבני ציבור נוספים. אני מאוד לחצתי 

כדי להחזיר את התלמידות ותלמידי בתי הספר 

למערכת, גם בעיקר בגלל ההיבטים החברתיים. 

געת בם מאוד גם נפשית, ישיבה ממושכת בבתים פו

גם רגשית, גם חברתית. ואנחנו כל הזמן עם יד על 

הדופק, ומעניקים תמיכה ודלת פתוחה למשפחות 

שזקוקות לכך. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות 

ולומר תודה רבה למנהל אגף החינוך היוצא ד"ר אורי 

ארבל שמסיים בימים האלה את תפקידו בעירייה, 

מגיע לו. וד הצלחה בהמשך דרכו. ונאחל לו הרבה מא

ואני רוצה לברך את מנהלת אגף החינוך החדשה 

שנים האחרונות את אגף  4-אסנת חכמון, שניהלה ב

החינוך בעיריית כפר יונה, שם הייתה אחראית בין 

ויישום מדיניות החינוך, בניית  היתר על הובלה 
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ויישום של קוד אתי  תכנית עיר אקדמיה, הכנה 

ת מערכת החינוך לאתגרים העתידיים עירוני, התאמ

ועוד. אסנת מביאה עימה ניסיון מקצועי עתיר שנים, 

היא בעלת מיומנויות וכישורים רבים, ואני בטוח 

שהיא תוביל את החינוך בכפר סבא לפסגות 

ולהישגים חדשים. השבוע אנחנו גם מביאים בשורה 

לקהילה הגאה כולה, כפי שהתחייבנו. ולאחר תהליך 

התקיים בהובלת סגן ראש העיר עילאי איתור ש

ופליאה מחזיקת תיק הקהילה, יחד עם פורום גאוות 

כפר סבא באמצעות אגף קהילה וחברה, הוחלט על 

הקצאת מבנה והקמת בית לקהילה הגאה, במבנה 

עירוני ברחוב נחשון. וכך הופכת העיר כפר סבא 

לאחת מחמשת הערים בישראל בהם פועל מרכז 

חללים  2רכז עצמו יופעלו לקהילה הגאה. במ

לפעילות קבוצתית, שתאפשר פעילות של מספר 

קבוצות במקביל. המבנה יעבור שיפוץ והפעילות 

הראשונה של הקהילה מתוכננת כבר בשבוע הבא, 

בשיתוף פעולה ייחודי עם עמותת עזרה שפעלה עד כה 

, של איגיבמבנה. בין השאר יפעלו במקום קבוצת 

ארגון הנוער הגאה, להט"בים, זה"ב, פורום עסקים 

של הקהילה, פעילות קהילתית קבועה של הפורום 

ועוד ועוד ועוד. בחודש האחרון גם ציינו את היום 

הבינלאומי להעלאת המודעות והמאבק באלימות נגד 

נשים. שהשיא שלו היה בהארת בניין העירייה ומגדל 

וייחודית המים באדום, ובתערוכה יוצאת ד ופן 

במינה, שפתחנו בעיר במסגרתה נפגשו אומנים 

ואומניות מהעיר עם נשים שחוו אלימות, ויצרו קיר 
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אומנות המבטא את הנושא ומעלה אותו לדיון נוקב. 

כל מי שרוצה, מי שרואה אותנו תושבות ותושבי 

העיר מוזמנים להגיע לתערוכה, שמתקיימת בהתאם 

ויכולים אף לקח ת חלק במיזם לכל ההנחיות, 

ולהדליק נרות לזכר אותן נשים שנרצחו כאן 

בישראל. שעל כל נר נשמה מוטבעת מילה של העצמה 

של תקווה. אנחנו עשינו גם כמה פעילויות במסגרת 

המוקד העירוני, ישנו וידאו צ'ט שבמסגרתו יכולים 

תושבי כפר סבא להתקשר למוקד, וזה חשוב מאוד 

ת תכנית דיגיטציה ולהעביר אותם לווידאו צ'ט, זא

של שירותי תמיכה, בעיקר לאוכלוסייה מבוגרת 

ולאנשים עם מוגבלויות. המערכת הזאת בעצם 

מאפשרת לתושבי העיר לדווח למוקד העירוני על כל 

מפגע אירוע, תוך שידור וידאו מהמקום שנמצאים 

בו, שזה ממש בשורה לתושבי העיר. היה פה גם את 

אתיופית. לצערי חג הסיגד מסורתי של הקהילה ה

להבדיל משנים קודמות לא יכולנו לקיים את  ,הרב

האירוע בבית אברהם מול קהל רב, ואנחנו שידרנו 

את האירוע בפייסבוק בטקס מיוחד ומרגש, עם 

פעילות של כל הגילאים. בהמשך גם שידרנו מופע של 

יום העלייה, תוך הוקרה ואמירת תודה לכל העולות 

מי שלא יודע כפר סבא היא והעולים לישראל. בכלל ל

בין הערים הבודדות במדינה שקלטה עלייה לאורך כל 

ועד הלום. אנחנו ממש  50-השנים, עוד משנות ה

בערבו של חג החנוכה. הכנו לתושבות ותושבי העיר 

עשרות פעילויות, פסטיבל האורות הראשון של כפר 

סבא שיתקיים בהנחה שלא יוטל סגר. פסטיבל שירי 
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. מיזם 29, שישודר בלייב מהגלריה ילדים מיוחד

בניינים מאירים, כל מי שרואה אותנו תושבות 

ותושבים, יש מיזם להאיר את הבניינים, אז תאירו 

אותם כדי שנחווה פה בעיר את רוח החג, סדנאות, 

. אתם מוזמנים להיכנס לאתר העירייה  יצירות וכו'

ולהשתתף בפעילויות. אנחנו גם שולחים את מנהלת 

יה את מיכל גאולה לייצג את כפר סבא הספרי

ס ספרנים נבדובאי, יש לנו שליחה בדובאי בכ

בינלאומי במיוחד, אז אנחנו תורמים את תרומתנו 

גם לשלום שנוצר בשנה האחרונה, בחודשים 

האחרונים, והיא תפגוש שם נציגים מלבנון ומצריים, 

מאיחוד האמירויות ובטח יהיו שם נציגים נוספים. 

ועצה הקודמת נפרדנו מחבר המועצה בישיבת המ

אמיר סילבר שהחליט לפרוש מתפקידו. והערב אנחנו 

מקבלים בברכה את חברת המועצה החדשה יעל סער, 

שיהיה לך בהצלחה. אני מקווה שדרכך הציבורית 

תצלח. ולסיום דבריי אני רוצה להגיד תודה רבה לכל 

צוותי החינוך וההוראה בעיר, לכל עובדי אגף החינוך 

העירוני, שממשיכים להשקיע שעות רבות, ואתם לא 

יודעים איזו משימה מורכבת זאת לתוך הלילה, 

במטרה לאפשר לתלמידות ותלמידי העיר שלנו 

מהגנים ועד התיכונים למידה בטוחה ובריאה, עם כל 

ההגבלות עם כל המורכבות של כך. אני רוצה להגיד 

ה גם להם תודה גדולה לכל מי ששומע אותי. אני רוצ

להודות לכל המתנדבות והמתנדבים, וכמובן לכל 

עובדות ועובדי העירייה שממשיכים כבר כמעט שנה 

שלמה במרץ בתחושת שליחות אמיתית ובאחריות, 
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למען הקהילה המקסימה שלנו, פעילות הסברה 

וחשיבה מחוץ לקופסא ובשמירה על בריאות כולנו. 

 לסיום אני רוצה רק לעדכן שאנחנו מסיימים את

מלאכת עבודת התקציב העירוני. עד סוף החודש יוגש 

התקציב למועצת העיר בצורה מסודרת. בשבועיים 

הקרובים תתקיים גם ועדת כספים בנושא. התקציב 

השנה הוא תקציב אחד המורכבים והקשים ביותר 

שהיו לעיר כפר סבא, אם לא המורכב ביותר. זאת לא 

המדינה  שנה רגילה, זאת שנה שבה העולם כולו וגם

חווים חוויה לא פשוטה, שההיבטים שלה הכלכליים 

הם בלתי נתפסים. ואנחנו נדרשים פה קודם כל 

לאחריות גדולה מאוד בהכנת התקציב, המשימה היא 

לא פשוטה, אנחנו קיצצנו בהרבה מאוד פעילויות 

מעבר לדברים שהתקזזו בגלל המצב, שאומרים לי 

ויום העצמאות ופור ים, זה לא אתה יודע אירועים 

הכסף הגדול. יש פה נפילה גדולה בהכנסות, ואנחנו 

צריכים פה להתמודד עם תקציב מורכב מאוד. 

התקציב הזה גם כשהוא יוגש לשולחן המועצה ייבחן 

נגיש  השנה מספר פעמים. זאת אומרת זה שאנחנו 

אותו בחודש דצמבר, זה לא אומר שאנחנו נניח את 

ונעבור כל השנה , אנחנו נעשה התקציב כמו שהוא 

הערכות מצב חודשיות ורבעוניות, ומה שצריך לתקן 

יתוקן ויותאם לפי המצב. ולכן בתוך התקציב יהיו 

גם תקציבים מותנים שאנחנו עצרנו פעילויות 

אותם בגובה ההכנסות. ככול שיהיו הכנסות  ווהתנינ

נוכל לשחרר, ולא נצטמצם. אז תודה רבה לכולם על 

 ההקשבה.  
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 ונים של חברת המועצה, הגב' יעל סער.הצהרת אמ .1

 

אנחנו עוברים לשאילתות. שאילתה ראשונה לפי  ראש העיר:

 אגף הנדסה.  GIS)א( מערכת  36סעיף 

 אני צריכת הצהרת אמונים.  יעל סער:

סליחה, סליחה, סליחה. אז יעל סער בבקשה שבועת  ראש העיר:

 אמונים. 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  יעל סער:

 באמונה את שליחותי במועצה. 

 תודה שיהיה בהצלחה.  ראש העיר:

 ברוכה הבאה גברת סער.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אם אפשר להגיד תודה לאמיר.  הדר לביא:

 בבקשה.  ראש העיר:

אמיר זו לא פרידה רשמית, הוא יושב פה בקהל איתנו  הדר לביא:

לפחות לחלק הזה, אני רוצה להגיד לך ממני מהסיעה 

מהתושבים, המון תודה על מה שנתת. אנחנו יודעים 

כמה זה לא פשוט ובהתנדבות וכו', והתקופה הזאת 

נותנת את אותותיה בכולנו בצורה כזו או אחרת, 

שאנחנו לא מאבדים אותך, אתה  ואנחנו יודעים

משנה תפקיד במקום אחר. שמחים מאוד שיעל פה 

איתנו, למרות שמי שלא רואה היא עוד מעט בטח 

תצא לחופשת לידה קצרה, אבל אנחנו נמשיך לעשות 

את זה בצורה, לעבוד עבור תושבי העיר בצורה 

 מסודרת ביחד, והרבה מאוד בזכותך, אז תודה רבה. 

 

 .שאילתות .2
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 אגף ההנדסה.  GISמערכת  א.

 

טוב, אנחנו נכנסים לסדר יום. שאילתה לישיבת  ראש העיר:

אגף הנדסה.  GIS)א( מערכת  36המועצה סעיף 

 מנכ"ל בבקשה. 

שאלה כך: כיצד  GIS-ערב טוב, שאילתה בנושא ה ר:איתי צח

נערכת עיריית כפר סבא לקבלת בעלותך ותחזוקת 

. לא ציינתי, בדברי הרקע נאמר כי GISמערכת 

שמעתם שיש כוונה להעביר את זה להפעלה עצמאית 

ולא במשותף עם מפעל המים. מה העלות הצפויה 

לאחזקת המערכת מידי שנה? וכיצד רשמה העירייה 

ניתנו על ידי בספריה את שירותי אחזקת המערכת ש

מפעל המים. אז כמענה לשאילתה נאמר כי אין כל 

כוונה מצד עיריית כפר סבא להפסיק את שיתוף 

הפעולה בנושא נכון לעכשיו. לא ידועה עלות צפויה, 

שכן הנושא אינו על הפרק. הוצאה זו מופיעה תחת 

סעיף מערכות מידע ועדה לתכנון ובנייה מספר סעיף 

 . 570-שמסתיים ב

 שאלת המשך?  יר:ראש הע

אני אשמח. שאלה קטנה, המערכת עצמה דבר ראשון  יעל סער:

אני רוצה להגיד שהיא שדרוג אמיתי ממה שהיה 

קודם, אז אני לא יודעת מי החליט על הצעד הזה, 

אבל זה צעד נהדר. ראיתי שהספק שנותן את זה, זה 

-טלדור שזו חברה שהיא שונה מרוב הספקיות של ה

GIS מפלוט, ותהיתי אם היא היחידה בארץ שזה קו
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שנותנת תחזוקה למערכת או שיש לה מתחרות לצורך 

העניין, אם ההסכם יפקע או אם יחליטו על עליית 

 מחירים או משהו כזה? 

זאת תשובה שאני מעדיף שנעביר לך במסודר את  איתי צחר:

ההסכם אם תרצי. הספק הוא אכן כמו שציינת, ולגבי 

.. כדי לדייק, נ עביר לך את המסמכים השאלות.

 במסודר. 

 תודה.  יעל סער:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 

 מדיניות לגבי מכפילי חנייה.  ב.

 

 שאילתה הבאה ביצוע חניון ברחוב ירושלים.  ראש העיר:

 לא, מכפילי חנייה לא? מכפילי חנייה.  איתי צחר:

 מכפילי חנייה? מדיניות מכפילי החנייה, כן מנכ"ל.  ראש העיר:

נשאלת שאלה בנושא, האם קיימת מדיניות ברורה  איתי צחר:

 ביחס לאלו מקרים ראוי לאשר הצבת מכפילי חנייה?

מה ההנחיות הנהוגות כדי להקטין את המטרד ביחס 

לו אמצעים ישנם לבעלי הנכסים יא לנכסים צמודים?

ינוי של מקום הצבת בסמוך לדרוש שיפוי או ש

וכיצד העירייה פועלת להקטין חיכוכים  המתקנים?

אפשריים סביב המטרדים, כתוצאה מהתקנה 

אפשרית של מכפילי חנייה. כמענה נאמר כך: מכפילי 

החנייה וחנייה רובוטית הינם אמצעי לתוספת חניות 

בהם יש קושי להוסיף מקומות חנייה, במגרשים, 

אישור מכפילי החנייה  .38כדוגמת פרוייקטי תמ"א 

נעשה בתהליך מובנה בו מעורב מהנדס תנועה מטעם 
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הוועדה, כשתכנון המכפילים נעשה על ידי מהנדסי 

כל מגרש מתוכננת באופן בתנועה מטעם היזם. היות ו

אחר, המותאם לתנאי המגרש והתכנון המבוקש, הרי 

שיש להתאים פתרונות לכל מגרש בנפרד. ככלל 

מדיניות להתחדשות עירונית בנושא המדיניות, ה

שאושרה לא מאפשרת הצמדת חניות לקו מגרש 

קדמי, ומשכך גם לא מכפילי חנייה. לגבי מכפילי 

חנייה הגובלים במגרשי מגורים, הרי שמבוקש לבחון 

מכפילי חנייה מבחינה אקוסטית, לרבות קבלת דו"ח 

אקוסטי שנבחן על ידי היחידה הסביבתית. בדרך כלל 

ינם שקטים מאוד בתפעול שלהם, עקב מכפילי אלו ה

מנגנונים הידראוליים. אך בכל מקרה הוועדה 

דה פיזית, על מנת למנוע פגיעה פיזית רמבקשת הפ

בעת תפעול המתקן. הפרדה שלרוב משמשת או 

מסייעת גם לצורכי הפרדה אקוסטית. בכל פרויקט 

מפורסם על פי חוק דבר הגשת הבקשה  38של תמ"א 

להיתר, כך שכל גובל או אחר החפצים להתייחס 

לבקשה יכולים לעשות כן. עוד יצוין כי בכל בקשה 

בעל ההיתר נותן לוועדה המקומית  38של תמ"א 

שיפוי כנגד תביעות של ירידת ערך. יש לציין כי 

לאחרונה מתרבות הבקשות לחניון רובוטי, אשר 

השפעתו על הסביבה הקרובה הינה מזערית, מאחר 

והרכבים מוחנים מתחת לפני הקרקע. לאור כך, יזמה 

וביצעה, לאור ריבוי הבקשות יזמה וביצעה העירייה 

ברי ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא סיור לח

 מכפילי חנייה בעיריית רמת גן. 

אז אני שמעתי שבאמת היה סיור וסיור היה מוצלח.  ד קרן גרשון חגואל:"עו
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אבל בלי שום קשר, התשובה כאן לא מתייחסת אחד 

לזה שבעצם יש כאן גם נזקים סביבתיים כאלה 

לי ואחרים, וגם התייחסה בעיקר לזה שמדובר במכפי

חנייה תת קרקעיים, ואנחנו יודעים שזה לא בכל 

המקרים רק תת קרקעיים אלא גם עיליים. האם יש 

לזה איזה שהוא פתרון. כלומר האם הוועדה נותנת 

על זה את הדעת? האם יש איזה שהיא מדיניות ברורה 

 בנושא הזה? 

אני אחזור על עיקרי התשובה בהתאמה לשאלות.  איתי צחר:

יות ברורה, התשובה היא כן, כפי האם קיימת מדינ

שפורט יש מדיניות להתחדשות עירונית לרבות 

 חניות. 

לא, איתי לא מדיניות ברורה לגבי מה שכתבתם, אלא  ד קרן גרשון חגואל:"עו

מדיניות ברורה לגבי אחד בנושא הסביבתי, זיהום 

 אוויר וכאלה? 

כן, נדרשת התייחסות של היחידה הסביבתית  איתי צחר:

רית, כמו שציינתי לנושא המפגעים האזו

  -הפוטנציאליים האקוסטיים. יש דרישה להקים

אקוסטיים זה לא סביבתיים שאני מבינה. אני  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שואלת לגבי מפגע זיהום אוויר אחד. ושתיים לגבי 

המתקנים העילאיים ולא רק תת קרקעיים, זאת 

 השאלה. 

שציינתי, יש דו"ח אקוסטי, זה  אז לגבי העיליים כפי איתי צחר:

מנגנון הידראולי, אז אני לא חושב שיש לו איזו 

 פליטת מזהמים, אבל אני יכול לוודא. 

 אבל לרכב יש.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שנייה קרן, לגבי המתקנים העיליים כפי שציינתי על  איתי צחר:
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או תמיד לפי מה שמצוין פה על ידי מהנדסת  פי רוב

העיר, נדרשת הקמת חציצה פיזית, שמסייעת גם בין 

השאר בנושא האקוסטי. ועכשיו מה שצוין לגבי התת 

קרקעי, זה מה שאנחנו מזהים את המגמה, שזה 

הבקשות החדשות בעיקר. אבל לגבי מפגעים יש 

התייחסות של היחידה הסביבתית האזורית. וכמובן 

מדת לכל גובל או לכל בעל עניין, הזכות להתנגד עו

או להגיד תביעה לירידת ערך, ככול והוא נפגע כפי 

 שציינתי. 

.  ראש העיר:  עוד שאלה קרן? תודה רבה קרן

 

ביצוע חניון ברחוב ירושלים שלא בבנייה משמרת מים מטעם סיעת  ג.

 "כפר סבא מתקדמת".

 

 שאילתה הבאה, ביצוע חניון ברחוב ירושלים.  ראש העיר:

השאילתה עוסקת בטענה של ביצוע חניון ברחוב  איתי צחר:

ירושלים, שלא בבנייה משמרת מים. כותב מגיש 

השאילתה: בקול צהלה נפתח החניון ברחוב ירושלים 

ועוד פתיח, ובעצם לגופו של עניין: להפתעתנו החניון 

ת משמרת מים, ברחוב ירושלים לא נעשה עם תשתי

כך נטען. הטיעון הוא שהשיפוע לא מתאים. בחנו 

הנושא עם אנשי מקצוע ואין זה כך. היה צריך להכין 

במקום חנייה משמרת מים, אגב כמתחייב בחוק. אז 

כמענה לשאילתה נאמר כך: בניגוד גמור לנטען 

בשאילתה החניון ברחוב ירושלים הוקם על פי תכנון 

מי הנגר העילי, ועומד בכל משמר מים, למטרת ניצול 

הנחיות התכנון והחוק. מצורף בזאת ובן תואיל 



  02.12.2020 20   מן המנייןמועצה 

בבקשה להקרין את זה על המסך, אישורה של 

מהנדסת העיר לפי החניון עומד בהנחיות התמ"א 

נגר עילי. נשמח אגב  תכנית מתאר ארצית לניצול מי 

לקבל את פרטי אנשי המקצוע, על מנת לשוחח ולהבין 

ות דעתם. מדובר בחניון אשר על מה ביססו את חו

, 5%בחלקו העיקרי נמצא בשיפוע משמעותי מאוד 

בורות  6ולפיכך כבר בשלב תכנון החניון נוספו בו 

חלחול וניקוזים תת קרקעיים, המופנים ישירות 

לערוגות. עקב השיפוע בחניון אין כל תועלת בשימוש 

באבנים מחלחלות ובורות החלחול והניקוזים הם 

מבחינת ניצול הנגר העילי בחניון.  המענה הנדרש

העירייה תמשיך לקדם ולהוביל את נושא ניצול מי 

הנגר העילי כחלק בלתי נפרד ממדיניות הקיימות 

 והשמירה על הסביבה, בה היא נוקטת ומובילה. 

 שאלת המשך.  ראש העיר:

האם יש לכם הערכה, נגיד בגשם האחרון איזה אחוז  פינחס כהנא:

 ל על המגרש הזה הגיע לים? מהנגר, הגשם שנפ

 לא.  איתי צחר:

לא, אין לנו נתון כזה. אבל כפר סבא, אם כבר  ראש העיר:

התייחסת לאירועי הגשם, היא העיר היחידה שלא 

הוצפה בגשמים האחרונים, ועבודות הניקוז שעשינו 

הם לרבות בורות חלחול בלא מעט מקומות בעיר, 

וכך אנחנו להחדרת מי הגשמים לאקוויפר של ההר, 

 בעצם משקמים את מי התהום. טוב, תודה רבה. 

 

שימושים נוספים והצללת כיכר העיר לטובת התחדשות רחוב ויצמן  ד.

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". 
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 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה בנושא הצללת כיכר העיר לטובת התחדשות  איתי צחר:

רחוב ויצמן. כמענה נאמר, המענה לשאילתה נדחה 

בזאת לישיבת המועצה הבאה שמן המניין, לפי סעיף 

 )א( לתוספת השנייה לפקודת העיריות נוסח חדש.  36

 

 ת הקורונה. בתקופשגרת הלימודים בגני הילדים  ה.

 

ימודים בגני הילדים שאילתה הבאה. שגרת הל ראש העיר:

 בתקופת הקורונה. 

שאילתה הבאה בנושא שגרת הלימודים בגני הילדים  איתי צחר:

 3בתקופת הקורונה. ובעצם השאלות, יש כאן 

שאלות, מיד נתייחס לכך. הראשונה מתי אתה 

מתכוון ראש העירייה להחזיר את שגרת שבוע 

. האם אתה עומד 2לימודים המלא בגני הילדים? 

אחורי המחויבות של סייעת שנייה בבוקר עדיין מ

 3-. ו2021והן לשנת  2020ילדים הן לשנת  26מעל 

איזו תמיכה נפשית אתה מציע לילדי הגנים. כמענה 

נאמר כך: המחוקק קבע כללים בנוגע להגשת 

שאילתות למועצת העיר, לרבות לעניין מבנה 

השאילתה, היותה קצרה, וכי עליה לעסוק בעניין 

. למרבה הצער חרף הערות חוזרות עובדתי אחד

ונשנות בנושא זה, עדיין מוגשות שאילתות שאינן 

עומדות בהוראות הדין. בשאילתה הנ"ל נשאלה 

שאלה ביחס להיקף שבוע הלימודים, שאלה נוספת 
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בדבר מתן תמיכה נפשית, ושאלה שלישית בדבר 

הכוונה העתידית לעניין העסקת סייעת שנייה בגנים 

לפיכך יינתן מענה לשאלה הראשונה ילדים.  26מעל 

בלבד. ראש העיר ועובדי העירייה הרלוונטית 

מקיימים קשר רציף עם ועד ההורים העירוני. מערכת 

החינוך בכפר סבא נפתחה ללא תקלות, גם לאחר 

הסגר השני, הודות לעבודה קשה מאומצת ומקצועית 

של כלל גורמי העיר. חשוב מכך, הודות למדיניות 

גני הילדים לפעילות לראש העיר נ ימים,  5-פתחו 

והתוצאה היא שעד אתמול, לצערנו רצינו להגיד 

שבכלל לא, אבל אתמול התגלה חולה ראשון מקרב 

של הילדים בגני הילדים. חשוב לדעת כי חוזי העסקה 

גני הילדים הוא ל ימי עבודה בלבד. ושיטת  5-צוותי 

העבודה בשגרה כמו טרום קורונה, היא שיש סייעת 

-סבב אשר בכל יום ממלאות מקום בגן אחר, כך שב

ימים עוברות מספר גנים למילוי מקום. הימנעות  5

מהיום השישי מאפשרת ככלל עבודה בצוותים 

קבועים, למעט תקלות, מחלות צוות, היעדרות 

מסיבות אישיות וכדומה, אז נדרש מילוי מקום. 

בסיכום עם ועד ההורים הוחלט על חזרה למתווה של 

 . 4.12.2020מים החל מיום שישי הקרוב י 6

 שאלת המשך.  ראש העיר:

אנחנו שמחים שאתם עומדים בהוראות דין, אני  הדר לביא:

 140מבקשת ברוח זה שתעבירו לנו תשובות לסעיפי 

)א( בזמן, ושחוות דעת משפטית שאנחנו מחכים לה 

יישלח בזמן. אגב כששלחתם לנו הערות אנחנו תיקנו 

מראש, אני מצפה שתמשיכו ברוח זה. שאלת ההמשך 



  02.12.2020 23   מן המנייןמועצה 

זאת היא איזו תמיכה נפשית אתה מציע בתקופה ה

  לילדי הגנים?

.  ראש העיר:  אלון

שאילתה צריכה לעסוק בנושא עובדתי אחד. אי  עו"ד אלון בן זקן:

שאלות שונות במסגרת אותה  3אפשר לשאול 

שאילתה. וקיבלתם התייחסות ספציפית גם לעניין 

 הזה. 

 נקבל את המידע בצורה אחרת, חבל על ההתחמקות.  הדר לביא:

הדר, תרשמי לך שלהבא את יכולה להשתמש  עו"ד אהוד יובל לוי:

 בשאילתות שיש לי זכות להגיש. 

 תודה רבה.  הדר לביא:

 תודה רבה.  ראש העיר:

 

.  פתיחת בית ספר יסודי נוסף בדרום העיר.   ו

 

י נוסף בדרום שאילתה הבאה, פתיחת בית ספר יסוד ראש העיר:

 העיר. 

השאלה עוסקת בצורך עתידי בבית ספר באזור דרום  איתי צחר:

מרכז העיר. ונשאלת השאלה: לאור המצב הנוכחי 

והצפי העתידי, האם בכוונת העירייה לבחון פתיחה 

של בית ספר נוסף בדרום מרכז העיר בשנת הלימודים 

תשפ"ב. כמענה לשאילתה נאמר: כלל הנושא נבחן 

 רבות אופציה זו של פתיחת בית ספר באזור. ונלמד ל

זו תשובה שכבר שמענו פעם. הנתונים ידועים לפחות  הדר לביא:

שנים, ההרשמה נפתחת אם אני לא טועה בינואר.  3

מה לוחות הזמנים שקבעתם להבין אם אתם רוצים 

 לפתוח בית ספר חדש או לא? 
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אנחנו עוסקים בזה מסביב לשעון, וחשוב שכולם ידעו  איתי צחר:

נוסף במדינת שמי שמחליט על פתיחת בית ספר 

 ישראל זה משרד החינוך ולא העירייה. 

  -נכון, ואנחנו רוצים הדר לביא:

ולכן אנחנו כפופים להכרה בצורך של משרד החינוך,  איתי צחר:

כמובן שאנחנו פועלים מול משרד החינוך באופן רציף 

ושוטף, כאשר לסבר את האוזן בשנה שעברה היה 

כיתות לימוד במדינת ישראל,  17,500-מחסור של כ

-3,000ומדינת ישראל הצליחה לתקצב סדר גודל של 

. אז זה לא החלטה שרק אם אנחנו רוצים או 4,000

לא. אנחנו עד עכשיו בכל השנים האחרונות הצלחנו 

ר יש לפתוח את שנת הלימודים, כשלכל תלמיד בעי

כיסא, שולחן ומורים, וככה גם יהיה הפעם. בהחלט 

אנחנו מזהים את המגמות הדמוגרפיות, בהחלט כמו 

יתר מדינת ישראל, בהחלט אנחנו פועלים מול משרד 

החינוך, אנחנו תלויים גם בהם ובתקצוביהם. יש לנו 

מספר חלופות שאנחנו בוחנים קונקרטית לגבי 

וף להסכמה המקום הזה, לגבי מרכז העיר, בכפ

ומימון של משרד החינוך אנחנו נקדם אותם, וגם 

השנה הקרובה, אני יכול להגיד את זה לא כנבואה 

אלא כהערכה מקצועית, לא יהיה מחסור לתלמידים 

 בעיר כפר סבא. 

איתי, השאלה היא לא על מחסור, דוחסים שם, יש  הדר לביא:

  -כיתות מלאות 6כמעט 

.  איתי צחר:  נכון

  -השאלה אם מבחינת מדיניות שלנו הדר לביא:

זו המציאות במדינת ישראל, כמו שציינתי עם  איתי צחר:
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  -המספרים שהבאתי, תאמינו לנו

 אני יודעת.  הדר לביא:

שאנחנו מאוד נשמח שמשרד החינוך ומדינת ישראל  איתי צחר:

 תתקצב את כל הצורך. 

אני רק שואלת על הכוונות, כי אנחנו גם הוצאנו  הדר לביא:

מכספנו עשרות מיליוני שקלים השנה בשביל כיתות 

על חשבוננו. אני שואלת האם אנחנו היינו רוצים 

 שיהיה פה בית ספר. 

-אנחנו בוחנים את הנושא מאני אעזור קצת לעניין.  ראש העיר:

היבטים. יש לנו כנראה צורך שבוחנים אותו באזור  2

מערב העיר וגם במרכז העיר. במרכז העיר כידוע לכם 

יש בית ספר אחד סגור ששמו ארן. אנחנו בוחנים את 

הנושא של ארן, ואנחנו נצטרך גם פה במידה ותתקבל 

, החלטה לפי הצורך, גם סיוע של משרד החינוך לעניין

וגם כמובן יש שם משרדי עירייה למצוא להם מקום 

חלופי. זה אופרציה לא פשוטה. במקביל אנחנו 

 4קיבלנו תקציב, אנחנו מתחילים לתכנן תוספת של 

כיתות בבית ספר ברנר, אחרי שהוספנו, כמה כיתות 

בשנתיים האחרונות? הפסקתי לספור, אני לא רוצה 

שהיא לא  להגיד מספר מדויק, אבל הוספנו, הערכה

 20-מדויקת ואל תתפסו אותי במילה, למעלה מ

כיתות באוסישקין הוספנו, וכאן בירוקה הוספנו לא 

מעט כיתות, הוספנו חטיבה נוספת, העיר צמחה 

וגדלה ואנחנו בקשר טוב עם משרד החינוך, וברגע 

שהם יאפשרו לנו אנחנו נקדם גם פתיחה של בית ספר 

גדול מאוד  נוסף במרכז העיר, כי אכן יש לחץ

כיתות רק  4באוסישקין, זה אנחנו יודעים, והוספנו 
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  -בקיץ אשתקד. תודה רבה שאילתה הבאה

תודה, זה דרוש, ומציעה את עזרתי כמובן בכל מה  הדר לביא:

 שיידרש, זו משימה חשובה מאוד. 

 תצטרפי לקואליציה. בבקשה.  ראש העיר:

 לא, הכול צריך לעשות פוליטית.  הדר לביא:

 

 טיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה.   ז.

 

הנושא הבא זה שאילתה בנושא טיפול במפגעי הריח  איתי צחר:

בשכונה הירוקה. שואלים מגישי השאילתה, מה 

עשתה עיריית כפר סבא לאחרונה, כדי לטפל במפגע 

הריח במפעל בראון. מה תוצאות השימוע שנערך על 

המשרד להגנת הסביבה? מה בכוונת העירייה ידי 

לעשות על מנת למנוע את מפגעי הריח? והאם עיריית 

כפר סבא ממשיכה לקבל ליווי ממשרד עורך הדין 

וורניק, אם כן מה העלות של הליווי קמיתר לי

המשפטי? עיריית כפר סבא כפופה להוראות הדין 

ולכללי המשפט המנהלי, זה המענה, ולכללי המשפט 

הלי ומטפל בכל המטרדים בעיר, ובכלל זאת המנ

מטרדי הריח. כידוע העירייה התקשרה עם מומחה 

מוביל בתחום הריחות, וכן עם משרד עורך דין 

המתמחה בתחום מפגעים סביבתיים, כדי להתמודד 

עם גל הריחות. לגוף השאלה: בעיריית כפר סבא 

התקבלו ומתקבלים תלונות רבות על מפגעים 

בראון. מאידך גם המשרד להגנת לכאורה ממפעל 

הסביבה קיבל תלונות רבות, ואף הוא נקט בהליכים. 

מרגע שהמפעל קיבל זימון לשימוע על ידי המשרד 
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להגנת הסביבה, הובלת הטיפול במישור האכיפתי 

עבר לידיו, ובתוך כך הוא גם משגר צוותי מריחים 

מטעמו. יחד עם זאת רשות הרישוי העירונית 

ה הנחושה למיגור מפגעים ברחבי המשיכה בעבודת

העיר, לרבות מפגעי הריח הנטענים באזור השכונה 

הירוקה. בהמשך לכך נשלחו בעת הצורך צוותי 

מריחים מספר פעמים, ובעלי תפקידים נוספים 

לאזורים הרלוונטיים גם בחודשים יולי עד אוקטובר 

, אשר ערכו בדיקות על פי הנוהל ותיעדו אותם 2020

וונטיים. רשות הרישוי ערכה ותמשיך בדו"חות הרל

לערוך ביקורות פתע. באשר לתוצאות השימוע, 

למיטב ידיעתנו טרם פורסם סיכום סופי לשימוע. 

בסיכום הביניים ניתנה למפעל ארכה להגשת 

מסמכים משלימים וחוות דעת. אנו ממתינים 

לפרסום סיכום השימוע הסופי, כדי לקבל וללמוד את 

ות. העירייה במיגור מטרדי מסקנות המשרד הסופי

ריח מטרה עליונה ותפעל בכל הדרכים על פי דין 

למיגור מטרד הריחות. רשות הרישוי תמשיך 

בעבודתה השוטפת למיגור המפגעים, לרבות מפגעי 

הריח באזור השכונה הירוקה, לשלוח צוותי מריחים 

ובעלי תפקיד למקומות הרלוונטיים. בנוסף הרשות 

י", לשדרוגים לאפליקציית "סמעומלת על שיפורים ו

אפליקציה אשר פותחה בהתנדבות על ידי תושב 

וכן  ,העיר, במטרה לייעל את השירות שהיא מציעה

המדווחים באפליקציה יוכלו  להביא לכך שהדיווחים

לשמש כתיעוד תקף מבחינה משפטית לצורך הוכחת 

מפגעי ריח. כמו כן בימים הקרובים ייצא קמפיין 
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" הפונה לתושבים לקחת חלק פעיל דיווחת –"הרחת 

בעניין הדיווחים, אפילו פעיל עוד יותר, כי יש הרבה 

דיווחים גם כך. באשר להמשך ההתקשרות עם משרד 

וורניק, העירייה ממשיכה לקבל קעורכי הדין מיתר לי

שירות מהמשרד בנושא מפעל בראון, כאשר היקף 

שעות עבודה,  150ההתקשרות עומד נכון לעכשיו על 

 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.  87,750בסכום כולל של 

 שאלת המשך.  ראש העיר:

רציתי לשאול האם המערכת, אנחנו לא טובים  פינחס כהנא:

כות הסביבה, לא בבקרות, אנחנו בנושאים של אי

אנחנו אלא כל המערכות גם הארציות. וראה את 

תחנת תדלוק בגז ודברים אחרים. השאלה אם 

במסגרת הפתרונות שלנו יש איזו פעילות כדי להביא 

ליציאת המפעל הזה מהמקום הזה, זה יהיה הפתרון 

היחידי, כי אחרת אנחנו ככה שנים נמשיך במערכות 

ד משפט, ועוד עורך של עוד בקרה, ועוד בקרה, ועו

' וכו'.  וכו  דין 

 אז מה השאלה?  ראש העיר:

שאלתי האם מבין הצעדים שנבחנים מלבד צעדי  פינחס כהנא:

הבקרה האלה, האם נעשית איזו עבודה כדי לגרום 

למפעל להיסגר, לא רק בגלל טענות של איכות 

 סביבה? 

 התשובה היא כן.  ראש העיר:

  -ברור שזה פינחס כהנא:

התשובה היא כן, יש עוד שורה של פעולות שננקטות,  ראש העיר:

ומנסים גם כיוונים נוספים.  שאנחנו בוחנים בודקים

 לא נחים על השמרים. 
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מימון הייצוג המשפטי של ראש העיר וחברי הקואליציה בעניין הבקשה  ח.

 לביטול מינוי הוועד הממונה של מפעל המים. 

 

 טוב, שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה הבאה בנושא מימון הייצוג המשפטי של  איתי צחר:

ראש העיר וחברי הקואליציה, בעניין הבקשה לביטול 

מינוי הוועד הממונה של מפעל המים. מציינים כותבי 

הדיח סגן רשם האגודות  15.2.20השאילתה שביום 

את חברי הוועד המנהל, ובעצם מציינים שיש ייצוג 

העירייה משפטי, ונבקש לקבל את התייחסות ראש 

ביחס לשאלת גובה עבור מקור המימון של הייצוג 

המשפטי בהליך זה. אז כמענה נאמר שהנושא כולו 

נבחן, וכל פעולה תתבצע על פי החוק בלבד. בין 

השאר לרבות שימוש בביטוח לנושאי משרה בכירים, 

שגם זו חלופה שנבחנת וכל שאלת המימון תתבצע רק 

 על פי כל דין ועל פי החוק. 

ממש לא ברור לי למה מנכ"ל העירייה עונה על שאלה  לביא: הדר

של מימון של ראש העיר להליך משפטי שלו. אבל 

אנחנו מבינים מהתשובה הדי מעורפלת שראש העיר 

קיבל שירותים משפטיים מבלי לשלם עליהם מראש, 

ועדיין בודק איך לשלם. אז נשאל בצורה ברורה את 

כאלה מקופת  היועמ"ש, האם ניתן לממן שירותים

 העירייה. היועץ המשפטי שמעת? 

 הנושא נבחן.  ראש העיר:

 ת את השאלה? מעיועץ משפטי ש הדר לביא:

 תחזרי עליה שוב.  עו"ד אלון בן זקן:
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אמרתי שאנחנו מבינים מהתשובה המעורפלת שראש  הדר לביא:

העיר קיבל שירותים משפטיים, מבלי לשלם עליהם 

מראש, ועדיין בודק איך לשלם. אז אנחנו רוצים 

לשאול האם ניתן לממן שירותים כאלה מקופת 

 העירייה. 

קודם כל לא שידוע לי, זה לא עבר דרכי אז אין לי  עו"ד אלון בן זקן:

לא יודע את משרד עורכי הדין  מושג, אני אפילו

שייצג שם. אני לא יודע אם ינסו להפעיל איזה שהיא 

יודע אם זה יהיה  פוליסה של נושאי משרה, אני לא 

בדרך מפעל המים או דרך העירייה. כשזה יגיע לפתחי 

 נבחן את זה. 

 תודה.  ראש העיר:

 

 התקשרות עם יועץ בענייני לשון הרע.  ט.

 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

יועץ בענייני  איתי צחר: שאילתה הבאה בנושא התקשרות עם 

לשון הרע. כותבי השאילתה מביאים ציטטה מתוך 

פסק הדין שניתן כנגד אחד מתושבי העיר בנושא לשון 

הרע. ונוכח עמדת בית המשפט המובאת בציטטה 

מבקשים להבין את העלות תועלת שבעניין טיפול 

ם העירייה, מה היו ההוצאות בנושאי לשון הרע מטע

השנים האחרונות?  4-בגין טיפול בנושא לשון הרע ב

מה היו התקבולים שהתקבלו, ובאילו נושאים טיפל 

היועץ בשנתיים האחרונות? אז קודם כל הציטוט 

שהובא בשאילתה היא חלקי ביותר, כאשר למעשה 

בית המשפט פסק כי באותם מקרים שבהם תושב 
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ברי לשון הרע שלא כדין, העיר חוזר ומפרסם ד

ובעיקר כאשר הפרסומים נעשים באופן אישי כלפי 

עובדי העירייה דאז, או חלקם עד היום, הגשת תביעה 

כמובן " ,הינה אמצעי לגיטימי. וכך אומר פסק הדין

במקרים חריגים כגון כאשר תושב העיר חוזר 

ומפרסם לשון הרע שלא כדין, ובעיקר כאשר 

אישי כלפי עובדי העירייה,  הפרסומים נעשים באופן

פרסומים, הגשת  8-כפי שנמצא במקרה דנא ביחס ל

תביעה הינה אמצעי לגיטימי. אולם אז שומה על 

העירייה לנקוט בזהירות ולהימנע מלהגיש תביעה 

בסכומים כה גבוהים כפי שנעשה במקרה דנא, כאשר 

בחרה העירייה להעמיד את סכום התביעה על סך של 

ן הסר ספק אין בכך כדי להמעיט ₪. למע 500,000

כהוא זה מאיכות הייצוג הגבוהה של העירייה במהלך 

המשפט, מהמתינות שננקטה ביחס לנתבע, שלא היה 

מיוצג לכל אורך הדיונים, ואף מנכונותה הראויה 

במהלך כל השלבים לסיימו בדרך של הסדר, שיכלול 

. זה מתוך פסק הדין "התנצלות בלבד ללא פיצוי כספי

שא. עורך דין ישגב נקדימון מעניק לעירייה בנו

ייעוץ וייצוג משפטיים בסוגיות הנוגעות  שירותי 

לזכויות יוצרים, וכן בסיטואציות בהם מפורסמים 

דברי לשון הרע כנגד העירייה ועובדיה בתקשורת 

ובמדיות החברתיות. בגין הייעוץ המשפטי שניתן 

כי השנים האחרונות, שולם למשרד עור 4-לעירייה ב

₪ כולל מע"מ,  157,000-דין שטר טרחה בסך של כ

 2-₪ מהם שולמו עבור ייצוג העירייה ב 95,000-כש

ן  תביעות אותן הגישה בלית ברירה, בשל דברי לשו
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הרע שפורסמו כנגדה וכנגד עובדי העירייה. אומנם 

בית המשפט נקט במידת הרחמים והשית על 

לויות הנתבעים פיצוי בסכומים שלא כיסו את מלוא ע

העירייה, אך הנהלת העירייה מאמינה כי יש להגן על 

שמה הטוב של עיריית כפר סבא ושל עובדיה, 

 הממלאים תפקידם נאמנה. 

טוב אז אחד לא ראיתי שנתתם התייחסות לגבי מה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

היו התקבולים שהתקבלו בגין התביעות האלה, אז 

אני אשמח שתהיה תשובה לזה. ושתיים אני רואה 

שבעצם, זאת שאלת ההמשך שלי, שציינתם פה שהיה 

₪ שולמו  ₪95,000 מתוכם  157,000שכר טרחה של 

  -תביעות 2-עבור ייצוג העירייה ב

של לשון הרע, יתרת הסכום זה בנושאים אחרים  איתי צחר:

שעורך הדין מייצג שלא על לשון הרע. פשוט השאלה 

הייתה מה היו ההוצאות, סליחה באילו נושאים טיפל 

 היועץ, אז יש פה חלוקה. 

  -אוקיי. ומה לגבי הנושא של ה ד קרן גרשון חגואל:"עו

תקבולים אין לי כאן את המספר המדויק, אני אעביר  איתי צחר:

 לך אותו. 

 מצוין תודה.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 בבקשה.  איתי צחר:

  תודה רבה.  ראש העיר:

 

 צ'קלקה.  –שימוש בהתקן הפצת אור כחול מהבהב ברכב ראש העיר  י.

 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

בהתקן הפצת אור שאילתה הבאה בנושא שימוש  איתי צחר:
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כחול מהבהב ברכב ראש העיר, ושואלים שואלי 

השאילתה: מאחר ועל ראש העירייה לשמש דוגמא 

אישית, נבקש להבין מדוע עשית שימוש במתקן זה 

ללא סמכות, ובניגוד לתקנות התעבורה. כמענה 

לשאילתה נאמר כך: השימוש בפנס הכחול נעשה על 

עיר בנסיבות חריגות ביותר. במקרה ידי ראש ה

המדובר בשעה שנודע על פגיעה בילד בעת קיום 

הפגנה כנגד ראש הממשלה, ובשעה שהיה בשטח יחד 

עם מפקד המשטרה. ראש העיר נהג בדרך זו על מנת 

לבצע את תפקידו תוך קבלת החלטה בשטח בשעת 

חירום. לאור ההערה על כך אנו פועלים להסדיר את 

 הבחינה הרישומית.  הנושא גם מן

שאלת המשך. תודה, שאילתה הבאה. אגב הילד  ראש העיר:

 בסדר. 

 

 שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי שיווק עצמי של ראש העירייה.  יא.

 

שאילתה הבאה בנושא שימוש במשאבי הרשות  איתי צחר:

המקומית לצרכי שיווק עצמי של ראש העירייה. 

שאלה: מהו הנוהל העירוני ומי הגורם המאשר 

פרסומים במימון העירייה הנושאים את שמו או את 

תמונתו של ראש העיר. בפרט נבקש שהתשובה 

תתייחס גם לפרסומים שהופקו במימון עירוני 

ייסבוק הפרטי של ראש העירייה. המופצים בעמוד הפ

מערך הדוברות והסברה אחראי על כל התחום הזה, 

 שהוא פועל כמו כל העירייה ויפעל על פי כל דין. 

 שאלת המשך.  ראש העיר:
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כן, שאלת ההמשך, קודם כל דילגתם על שאילתה, אז  ד קרן גרשון חגואל:"עו

קצת בלבלתם אותי. תקריא שוב פעם את התשובה. 

 אתם תפעלו על פי כל דין. 

שאלת מי אחראי ומה דרך הפעולה. מערך הדוברות  איתי צחר:

על כל תחום זה, פועל ויפעל על פי אחראי וההסברה 

 על איזו שאילתה דילגנו? כל דין. 

 ת המשך? תודה קרן. שאל ראש העיר:

 

 אמת בפרסום.  יב.

 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה הבאה בנושא אמת בפרסום. מתייחסת  איתי צחר:

לפרסום ותגובה מטעם העירייה בנוגע לפרסום שכפר 

יט, רסבא זכתה לראשונה בדירוג דן אנד ברדסט

השאלה היא כיצד תגובת דוברות העירייה עולה 

בקנה אחד עם הפרמטרים של הסקר. אילו 

מהפרמטרים לדעת העירייה אינם מתייחסים לשנת 

כפי שצוין  2020-ו 2019ונסמכו על שנים  2018

בתגובת העירייה. וכמענה נאמר שהתשובה שנמסרה 

על ידי העירייה ניתנה על פי הנתונים שהיו ידועים 

 ת מסירתה. בע

יודעים?  יעל סער:  היום יש נתונים אחרים שאתם 

 כן.  איתי צחר:

 והם?  יעל סער:

כפי שכתוב בתשובה שצורפה לשאילתה שהנתונים  איתי צחר:

מסקרים. מדובר על נתונים שנלקחו מהדו"חות לשנת 

2018 . 
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 תודה.  יעל סער:

 כנראה מגיעה התנצלות לכמה אנשים.  הדר לביא:

כפר סבא נולדה רק בתקופה של הקדנציות  ראש העיר:

 האחרונות, מגיע זכויות ליצחק ולד ולגלר. 

 

 עדכון בעניין הקמת מבנה קבע לפעילות הקהילה הגאה. יג. 

 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה בנושא עדכון בעניין הקמת מבנה קבע  איתי צחר:

לפעילות הקהילה הגאה. שאלה: מדוע מתעכב פרסום 

נושאים אלו. הנושאים זה, שאמרנו במענה  2

 29.9.20בספטמבר בנוגע שנפרסם בקרוב עם תאריך 

סקר צרכים, ובעצם שואלים שואלי  ,שננקב

השאילתה מדוע סקר הצרכים לא פורסם עד מועד 

ה, וכך גם לא מיקום המבנה אשר הגשת השאילת

עתיד לשרת את הקהילה. אז קודם כל לגבי המבנה 

כמו שעודכנתם בדברי הפתיחה, יתחיל בקרוב את 

פעילותו בנכס עירוני ברחוב נחשון, בזמן הקרוב יחלו 

עבודות השיפוץ ועבור באי המרכז, ועל מנת שיותאם 

באופן מלא לצרכים. באשר לסקר, אכן חל עיכוב 

מו וביצועו, עקב הקושי לקיים שולחנות בפרסו

עגולים ומפגשים פרונטליים בעת הקורונה, וזאת על 

פי המתווה שרצה לקיים הגורם אשר עמד לקיים את 

הסקר. ובכל מקרה נתחיל בו בקרוב, ונסיים אותו 

בדיוק באותה רצינות שבה אנחנו מטפלים בכל 

 הנושא הזה ובנושאים אחרים. 

 . שאלת המשך ראש העיר:
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לא שאלת המשך, אני באמת מאוד שמחה על המהלך  ד קרן גרשון חגואל:"עו

הזה, ואני מבקשת אם אפשר שנתכנן איזה שהיא 

 ישיבת מועצה גם במבנה של הקהילה הגאה. 

 ירימו את הכפפה, תודה רבה.  ראש העיר:

 

 התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים. יד.

 

 שאילתה הבאה.  ראש העיר:

שאילתה הבאה בנושא התקנת אמצעי עזר בכיתות  איתי צחר:

הלימוד להעברת שיעורים מקוונים. מציינים פה 

מגישי השאילתה שבחודש ספטמבר הוגשה והוסרה 

הצעה לסדר בעניין התקנת מצלמות בכיתות לימוד, 

לפי שואלי השאילתה פרסם משרד  15.11.20וביום 

החינוך הנחיות להעברת שיעור המתקיים בכיתה 

ידים הלומדים מרחוק בתקופת הקורונה לתלמ

למידה משולבת, שמאפשרות התקנת אמצעי עזר. 

עיריית כפר סבא לבצע והשאלה היא, האם בכוונת 

התקנת אמצעי עזר לשידור שיעורים בכיתות 

הלימוד, ואם כן באיזה היקף? באילו בתי ספר? ומהם 

לוחות הזמנים? אז קודם כל נדייק, כמענה נאמר כך: 

יום וכפי שכבר הוסבר במענה לשאילתה נכון לה

מישיבת המועצה בחודש ספטמבר השנה, האיסור 

להצבת מצלמות בכיתות על פי חוזר מנכ"ל משרד 

החינוך עדיין בתוקף, גם נכון לרגע זה. בנוסף, עקב 

הפרסום בתקשורת, הביעו הסתדרות המורים וארגון 

המורים התנגדות חריפה לקידום היוזמה. בעקבות 

ה, בעקבות חוזר מנכ"ל שאוסר את זה גם כרגע, זה פנ
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בוצעה פנייה של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי 

. ומכתבו 11.11.20למנכ"ל משרד החינוך ביום 

מסתיים במילים אלה: "על אף הנחיצות והפעולות 

נו יתוהמואצות לתקשוב בתי הספר, ולמרות פני

הרבות ופניות הורים, טרם הוסדר השימוש 

די משרדך. לא תוקן חוזר המנכ"ל ולא במצלמות על י

יצאה הוראת מנהל המתירה שימוש זה. לא יעלה על 

הדעת, שהשקעה של מיליארדי שקלים בהתאמת 

התשתיות והדרכת המורים לשימוש בהם תרד 

לטמיון, אך ורק בגלל שלא הוסדרו הנהלים. 

תלמידים רבים נפגעים מכך, כמו גם מלאכת התכנון 

ם משאבי ההוראה הנדרשים." לארגון הלמידה ואיגו

עכשיו אנחנו לא רוצים להיות אלה מאלה שמשקיעים 

ויורדים לטמיון כמו שציין מנכ"ל מרכז השלטון 

לדעתי הוא קצת הפריז,  ,המקומי, מיליארדי שקלים

אבל בכל מקרה אנחנו קיימנו פיילוט טכנולוגי, 

בתי ספר בחטיבת ביניים אלון  2-התקנו מערכות ב

יים בר לב, אנחנו ערוכים עם שינוי ובחטיבת בינ

ההנחיות והחקיקה או התקנות, כמובן שנהיה יותר 

משמחים לעשות את זה. נכון לרגע זה גם הסתדרות 

המורים וגם ארגון המורים, שמתנגדים בתוקף 

לאמירות, וחוזר מנכ"ל עדיין אוסר את זה. צרפנו 

 את המכתב שחלקו או הסיפא שלו הוזכרה בדבריי. 

אני רוצה להגיד מילה, אחד אני בעד שיתקינו  רן גרשון חגואל:ד ק"עו

מערכות כאלה. אבל התשובה שלכם לא מסתדרת, כי 

מצד אחד אתם אומרים אנחנו לא נעבור על החוק 

ואסור לנו להתקין, מצד שני אתם מספרים שעשיתם 
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איזה שהוא פיילוט. אז או שאנחנו מחליטים ככה או 

 ככה. 

קרן, לא  ,עשינו פיילוט טכנולוגי, כמו שציינתי איתי צחר:

פיילוט עם צילום כיתה, שזה כרגע אסור. עשינו 

פיילוט טכנולוגי לבדוק, לאפיין מערכת טכנולוגית. 

לכשיותר נדע איזה דגם, איזה אמצעים, איזה 

וכים לכך. אבל לקנות עכשיו תשתית נדרשת ונהיה ער

ולצייד את כל הכיתות, ושזה יעמוד כמו פיל לבן, כי 

החוק אוסר, זה נראה לנו פחות נכון ברגע זה. ברגע 

 שזה יהיה מותר, אנחנו מיד נצייד את הכיתות. 

אוקיי, ועדיין בכל זאת אני רגע עוד חידוד. אצלנו  ד קרן גרשון חגואל:"עו

יש כיתות מקוונות  במספר חטיבות שאני מכירה

בתוך מערכת המשוב ודברים אחרים. אנחנו יכולים 

בהחלט למנף את כל הדבר הזה, ולהקים את 

-התשתיות האלה גם בבתי ספר אחרים. כיתות ה' ו

ו' יכולות להשתמש במערכות האלה. אנחנו ממש 

 מפגרים לעומת עיריות אחרות. 

 ממש לא.  ראש העיר:

 ט. בהחל ד קרן גרשון חגואל:"עו

ממש לא. תסתובבו בבתי הספר ותראו איזה היקפים  ראש העיר:

של הכנסת מערכות טכנולוגיות היו בתקופות 

האחרונות, הכול ברמה הכי גבוהה, עם טכנולוגיות 

הכי מתקדמות, עם ציוד הכי מתקדם. אבל יש לנו 

הגבלה וחוקית, ומה לעשות כפופים לחוק לצערי. 

אמת לעשות סיור טוב, שאילתה הבאה. אני מציע ב

 קצת בבתי הספר תראו. תודה על ההערות. 
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טיפול ביתושים והשתתפות עיריית כפר סבא באיגוד ערים השרון  טו.

 לתברואה )הדברת יתושים(.

 

שאילתה הבאה בנושא טיפול ביתושים והשתתפות  איתי צחר:

כפר סבא באיגוד ערים השרון לתברואה עיריית 

הדברת יתושים. מציינים כותבי השאילתה שלפני 

מספר שבועות פורסמה ידיעה על ריבוי תלונות 

תושבים, ביחס למטרדי יתושים בעיר וזבובים. אולם 

לאחרונה נודע לנו, כי בכוונת עיריית כפר סבא לפרוש 

ה מאיגוד ערים השרון הדברת יתושים, וכי היא עיכב

את העברת חלקה בתקציב האיגוד על אף כי זה אושר 

במסגרת תקציב העירייה. לפיכך נודה על מענה 

לשאלה: האם עיריית כפר סבא ביקשה ממשרד 

הפנים לפרוש מאיגוד ערים השרון להדברת יתושים? 

האם התקבל אישור ממשרד הפנים? מדוע העירייה 

מבקשת להתנתק מאיגוד הערים וכיצד העירייה 

וונת לספק את השירותים אשר ניתנו על ידי מתכ

האיגוד? ומדוע מועצת העיר לא עודכנה בדבר? 

כמענה לשאילתה נאמר כך: קודם כל מבחינת רקע, 

, (הדברת יתושים)איגוד ערים אזור השרון לתברואה 

הוקם לפני עשרות שנים במטרה לטפל באזורים אשר 

ע מהווים תפר בין רשויות, לייעל את הטיפול במפג

יתושים. עלות ההשתתפות של עיריית כפר סבא 

₪ בשנה. להבנתנו המקצועית,  150,000-עמדה על כ

האיגוד אינו משרת כלל את טובת תושבי העיר, 

ומדובר בהוצאה שמבזבזת כספי ציבור. במהלך 
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השנה החולפת, מתוך מטרה לשפר את הטיפול 

בנושא, ומתוך מטרה לחסוך כספי ציבור, שונתה 

לה ואגף חזות העיר מטפל באופן שוטף שיטת הפעו

גם בתעלות שמסביב לעיר. בנוסף, ראוי לציין שחוץ 

מאיתנו, אפילו קדמו לנו, עיריית פתח תקווה אשר 

הודיעה, שהיא העירייה הגדולה באיגוד, הודיעה על 

כוונתה לפרוש מהאיגוד מסיבות דומות ככול הנראה. 

שכול מרבית הרשויות החברות באיגוד חברות גם בא

רשויות השרון, ואיננו רואים כל טעם בכפילות זו, 

אשר עליה משלמת הרשות פעמיים, וכי ניתן לשקול 

לטפל בנושא זה במידה ויהיה צורך באשכול, ולא רק 

באמצעות הרשות שלנו. בנושא זה התקיימה שיחה 

הרשויות הנוספת, שאינן חברות  2עם מנכ"לי 

ש העין, אשר באשכול ובאיגוד, שזה גני תקווה ורא

יבחנו בחיוב הצטרפות לפעולה אזורית שלא תחת 

האיגוד במידת הצורך, ובכך בעצם לחסוך עוד גוף 

ועוד ארגון עם עוד תקציב ועוד שכר, שהוא בכפילות. 

לאור כל האמור לעיל בוצעה פנייה לשר הפנים 

בבקשה להפסיק את השתתפות העירייה באיגוד, 

ם נענתה. בנוגע פנייה זו לצערנו עד לרגע זה טר

לטענה לריבוי קריאות, או איזה שהוא ניסיון למצוא 

זיקה בין ההפסקה לבין מפגע יתושים החמור, 

שמציק לכולנו, יש פה על הלוח לפניכם את ארבעת 

  -השנים האחרונות, וכפי שניתן לראות

 למה הדו"ח הפוך?  מהקהל:

 יש על המסך. ראש העיר:

 המסך הפוך.  מהקהל:
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לא, בצד ההוא מסך, אז אפשר קצת לסובב אותו.  העיר:ראש 

-אבל בעקרון אני אקריא לכם את המספרים. יש מ

שהייתה איזו סוג של  2019ועד הלום, מלבד  2017

 1,118פניות,  1,100היו  2017-ירידה, המספרים הם ב

-וב 2019-ב 834, 2018-ב 2,065אני אהיה מדויק, 

יש של בדרך כלל . בעקרון רוב הפניות 1,102 2020

יתוש אחד מעצבן ומציק, שמו הנמר האסיאתי. 

דוברת העירייה נמצאת כאן, אנחנו נעשה פעילות 

הסברתית בעיקר החל מסוף החורף, כי היתוש הזה 

הוא יתוש שיכול לגדול בפקק, ומתחת לעציץ 

שיש שם מים שמצטברים, ולכן הפעילות  קקטנצ'י

הבית עצמם. צריכה להיות גם של בעלי הבתים בתוך 

הוא יתוש שיכול לגדול בכל מקום, והעקיצה שלו 

מאוד מאוד לא נעימה, אז זה המפגע הראשון. המפגע 

השני זה אותם זבובים שהם מגיעים לכאן אחרי 

שבעיקר בשטחים החקלאיים מוסיפים כל מיני 

תוספות חקלאיות כאלה או אחרות, מזבלים את 

 האדמה. טוב, שאילתה הבאה. 

 אפשר שאלת המשך?  יעל סער:

 כן בטח.  ראש העיר:

אז ככה, ראשית לא ברור לי מה העלות של העירייה,  יעל סער:

אחרי שהיא לקחה על עצמה את הטיפול באופן אישי 

₪, כלומר מה  150,000-באגף חזות העיר, במקום ה

החיסכון שהיה השנה, אחד. שתיים, לא יודעת קצת 

שהייתה , כ18%מציק להגיד שהייתה ירידה של 

, אבל לא משנה. 2020-ל 2019בין  30%עלייה של 

  -ודבר אחרון
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לא נאמר שיש ירידה, רק למען הדיוק. אם תיקחי את  איתי צחר:

 כל מה שנאמר, אז זה לא מצחיק. 

 בכמות הקריאות.  18%לא, לא, רשום ירידה של  יעל סער:

 ממה?  איתי צחר:

 מהממוצע.  יעל סער:

 . 2017-2019נת הרב שנתי לש איתי צחר:

בסדר, אבל הייתה גם עלייה משנה לפני, לא משנה.  יעל סער:

והשאלה החשובה בעיקר, האם מותר לנו בכלל 

לפרוש, להפסיק לשלם בלי לקבל הסכמת השר, או 

שמותר? כאילו מותר לנו לעשות את זה, לא היינו 

 אמורים לחכות? 

 כמה שאלות, אלון.  ראש העיר:

על, אני יכול לענות לך על השאלה האחרונה, אבל י עו"ד אלון בן זקן:

בזה נסכם את הדיון, כי מגיעה לך שאלת המשך אחת. 

ופנינו, ציינו את  כן, צריך לקבל את האישור של השר 

 זה בתשובה. 

 אבל הפסקתם לשלם.  יעל סער:

 לא הפסקנו לשלם.  :דני הרוש

להם הפסקנו, לא העברנו עדיין את התשלום, הודענו  איתי צחר:

על כך, אנחנו בהתנהלות מולם. לא נראה לי שתושבי 

כפר סבא צריכים לבזבז כספי ציבור יקרים שלהם, 

לאותו דבר. והעלות  3, 2, 1על כפילות של מנגנון 

השולית הנוספת על הקבלן תברואה מקומי היא 

אפסית, ביחס להוצאה מנופחת שלא ראינו, בדקנו 

  -חקרנו

  -אני קצת ראש העיר:

 וראינו את התוצרת.  איתי צחר:
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ההחלטה הזאת צריכה להיות של ועדת כספים,  :הדר לביא

 ..  במיוחד.

אני אתן קצת יותר פירוט, מכיוון שיעל פה היום  ראש העיר:

בישיבה ראשונה, בעיקרון האיגודים האלה הוקמו 

לפני הרבה מאוד שנים, שהיו בעיות ממש 

קטסטרופליות באזור. בעיקר בעיקר מנחלים שלא 

טופלו כראוי, באזורים שבפאתי המגזר, אזורים 

שהיו צמודים מאוד לקלקיליה, שנגעו בהרבה מאוד 

ים שהיה שם מפגעים גדולים מאוד, ולכן הוקם יישוב

תאגיד אזורי. עכשיו יש לנו אשכול רשויות, במסגרת 

אשכול הרשויות, שיתוף הפעולה הוא הרבה יותר 

מוצלח. ומצד שני אפשר לתת פתרונות שמאוד 

ממוקדים בבעיות שקיימות. באזור שלנו אין בעיות 

דרמטיות, האזורים היום הרבה יותר נקיים, 

דעות גם גדלה מאוד, הנחלים פחות או יותר, היו המו

פה תהליכים של השבת מים החל מהמט"ש המשותף 

שלנו עם הוד השרון. המט"ש הזה הוא מט"ש שמספק 

היום מים שלישוניים, שהם מזרימים מים נקיים לכל 

האזור, וגם המפגעים ברגע שהמים זורמים והם 

יקרית נקיים, אז זה פחות מפגעי יתושים. הבעיה הע

של המדינה כרגע זה אותו יתושון קטן של הנמר 

  -האסיאתי. ולהשקיע כל כך הרבה כספים

  -זה לא קשור לתעלות, הנמר האסיאתי איתי צחר:

 עם נקודה לבנה.  זה לא קשור לתעלות זה נמר קטן ראש העיר:

אני חושבת שכולם מברכים על ההתייעלות, כולם  יעל סער:

שוט מנסים קצת להבין מברכים על ההתייעלות, פ

 למה המועצה לא עודכנה, זה הכול. 
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לא, אנחנו מעדכנים. תראו, במסגרת דיוני התקציב,  ראש העיר:

בקרוב יתחילו, תהיה ועדת כספים, אתם תראו כמו 

שאמרתי בתחילת דבריי, יש המון פעולות שאנחנו 

עושים כדי לחשוב איפה אפשר להתייעל ולחסוך 

מקום אנחנו עכשיו בודקים  כספים לאור המצב. בכל

עלות מול תועלת, בודקים כמה עולה לתושבי כפר 

סבא אותו שירות, ובוחנים אותו בקפידה. זאת 

 אומרת האם יש ערך לתשלום הזה או לא. 

זה מעולה התייעלות רק שזה כספים שכבר אישרנו  הדר לביא:

זה משהו אחר. התייעלות צריכה  2021. 2020-ל

  לעבור עם מדיניות.

  -בהמשך לאמירה איתי צחר:

 הם צריכים ביחד.  הדר לביא:

תודה רבה. הייתי יותר מידי נדיב היום, בבקשה  ראש העיר:

 שאילתה הבאה. 

זה ממש גם לא החלטה של ועדה כספים, זו החלטה  איתי צחר:

 מקצועית. 

 כן, החלטה מקצועית.  ראש העיר:

 

 סוגי עבירות הנאכפות על ידי אמצעים אלקטרוניים ברחבי העיר.  טז.

 

שאילתה לישיבת המועצה בנושא סוגי עבירות  איתי צחר:

הנאכפות על ידי אמצעים אלקטרוניים ברחבי העיר. 

בתחילת השנה הוצבו אמצעי אכיפה אלקטרוניים, על 

מנת לקדם את פרויקט תחנת אקספרס. בבדיקה 

מציינים שואלי השאילתה, כי שערכנו בחודש יולי, 

עולה כי רק כמחצית מהעבירות הנאכפות הם של 
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חניה מעבר לזמן המותר. האם העירייה ידעה שהיא 

מבצעת אכיפה, גם ביחס לעבירות נוספות מעבר 

לאכיפת משך הזמן המותר בחנית אקספרס? מה 

תהיה מדיניות העירייה ביחס לעבירות אלו 

כמענה נאמר כך: באמצעים האלקטרוניים בהמשך? 

מערך חניית אקספרס הביא לבשורה של ממש עבור 

בעלי עסקים קטנים ברחוב ויצמן. שיטה זו מאפשרת, 

עכשיו כבר אפשר להגיד את זה באופן מוכח, תחלופת 

בתי עסקים ברחוב וסביבתו, ובכך כלי רכב בקרבת 

הגדלת כמות הלקוחות, אשר יכולים להגיע בנוחות 

ומשמעותי בפעולות העירייה  לרחוב. זהו צעד נוסף

לשפר את מצב העסקים במרכז העיר. המצלמות 

הוצבו באזורי ביקוש, אשר אופיינו מחד בהעדר 

במקומות חנייה, אשר אפשרו הגעת לקוחות, ומאידך 

בחניות כפולות, חסימות נתיבים, חנייה בקרבת 

צמתים ועוד. המערך הטכנולוגי שהוקם נועד לשרת 

ן את כל התושבים ובאי העיר, את בעלי העסקים, וכ

ושמירה על בטיחותם ועל איכות החיים. על מנת 

להשיג מטרות אלו מתבצעת אכיפה על ידי פקח, לא 

על ידי מצלמה, על ידי פקח שיושב רואה צילומים 

ונעזר במצלמות המותקנות לאכיפת   2ממצלמות, 

סוגי העבירות. אחד זמן קצוב בחניית האקספרס, 

ייה בקרבת מקום, וזאת לאחר שתיים איסורי חנ

הפעלת שיקול דעת של פקח בן אנוש, אשר צופה 

במתרחש ופועל בהתאם למדיניות האכיפה העירונית 

בדיוק. חשוב מאוד להדגיש כי תמרור איסור חנייה 

אדום לבן, מוצב פעמים רבות במקומות בהם חנייה 
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תסכן את הציבור. אם בקרבת מעבר חצייה, צומת, 

לול להוות סכנה או הפרעה או מקום אשר ע

למשתמשי הדרך. לאור הצלחת פרויקט חניות 

אקספרס ושביעות רצון בעלי עסקים מהנושא, 

העירייה הרחיבה את כמות מקומות החנייה קצרות 

מקומות חנייה נוספים, כך שכיום  87-הטווח בעיר ב

מקומות חנייה קצרת טווח בעיר. השימוש  113ישנם 

כיפה בין השאר הינו מגמה באמצעים טכנולוגיים לא

אשר תלך ותתעצם, והיא אף זו אשר מאפשרת את 

קיום מפרצי חניית האקספרס. עם זאת המדיניות 

נקבעת בנפרד, וחשוב שלא לבלבל בין השניים. גם 

במקרה התלונות אשר התפרסמו ברשתות 

החברתיות, וגם בכל יתר המקרים, האכיפה מתבצעת 

ר מאפשרת מחד לפי מדיניות אחידה, סבלנית אש

קיום חיי המסחר, ומאידך שמירה על שלום ובטיחות 

עלה כי חלק מן  הציבור. בבחינת המקרים המדוברים

המלינים חנו באדום לבן למשך למעלה מחצי שעה 

דקות, תוך סיכון והפרעה מתמשכת  40אפילו 

למשתמשי הדרך. בנוגע למדיניות החנייה, כבכול 

דידה של תהליך חדש אנו מבצעים הערכה ומ

תוצאותיו, וככול שיידרש אנו כדרג מקצועי נמליץ 

 למקבלי ההחלטות על שינוי במדיניות בהמשך. 

 שאלת המשך?  ראש העיר:

שאלת ההמשך היא, האם אתם עיריית כפר סבא  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -ידעתם

 קרן, את חונה באדום לבן?  ראש העיר:

  -אני חושבת שכולנו כאן ניתמם, וכן גם אני לפעמים ד קרן גרשון חגואל:"עו
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 אני לא חונה באדום לבן.  ראש העיר:

אני בטוחה שכל אחד מאיתנו לפעמים עוצר, כדי  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -לקנות משהו מהיר. אוקיי, אז מי שלא

  -בשביל זה יש היום כתום לבן ראש העיר:

  -אבל רוב הציבורמי שלא אז לא.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -חניית האקספרס אני רוצה רק שתדעו ראש העיר:

  -יש הרבה אנשים וגם אני וגם אתה וגם ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -חניית האקספרס ראש העיר:

 -עוד הרבה אנשים פה בקהל חונים ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -זה לא עניין של קהל ראש העיר:

 אוקיי.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -חניות אקספרס בעיר, שהיום מספקות 117יש  ראש העיר:

 אני משתמשת בחניות אקספרס.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

חנייה. זאת אומרת במהלך היום  מופעי 700-קרוב ל ראש העיר:

-ל 7לכל חניית אקספרס כתום לבן, יש תחלופה בין 

מקומות במהלך היום, מה שלא היה. זאת אומרת  8

חניות. נוסיף  8או פי  7אנחנו לא השלשנו, אלא פי 

לזה שהייתה פה שאילתה על מי הגשמים של חניון, 

חניות נוספות ברחוב  44בנינו פה חניון שנוסף עוד 

רושלים. אנחנו בקרוב נכנס לעבודה נוספת ברחוב י

המייסדים, שגם שם נוסיף חניות. ולכן אם אני אראה 

מקרים מאוד  2לכם סרטון של אותו אדום לבן, של 

מאוד ברורים, אני חושב שכל אחד שייראה את זה 

יבין שהמערכת פה היא סובלנית מאוד מאוד מאוד. 

ך העניין. זה לא משנה אם זה מצלמה או פקח לצור

המקומות שאתם תראו, יש לך את הסרטון מנכ"ל 

 העירייה? 
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  -אנחנו דרך אגב קיבלנו הרבה תלונות על זה ש ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -אני ביקשתי מהמנכ"ל, אני ביקשתי מהמנכ"ל ראש העיר:

  -אנחנו קיבלנו הרבה תלונות על זה שהיו אנשים ד קרן גרשון חגואל:"עו

ביקשתי מהמנכ"ל קרן, ככה בחיוך ולא בעקיצה  אני ראש העיר:

או בהתרסה, לשים פה קובייה קטנה עם סרטון של 

דקות  48רכב שחנה וחסם נתיב פנייה ימינה, במשך 

  -שניות 32-ו

 אנחנו לא מדברים על מקרה הקיצון הזה.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

ורציתי לשים את זה כאן, כדי שאנחנו נראה כמה זמן  ראש העיר:

הוא חונה במשך כל ישיבת המועצה. ואותו אחד שלח 

דקות, שלידו  48מכתבים וכעס מאוד, אבל הוא עמד 

פעמים  10או  9-מטר מאחוריו, קרוב ל 20מרחק של 

התחלפו רכבים. זאת אומרת הוא יכל לנסוע קצת 

ה עבירה על רוורס או לעשות, לא רוורס סליחה ז

החוק, לחזור לעשות סיבוב ולמצוא חנייה. אז אני 

חושב שהמדיניות פה היא טובה מאוד, יש כאן הרבה 

מאוד סבלנות. מצד שני גם על מה שפנו אליי באופן 

אישי הסוחרים, גם את זה אנחנו בודקים, שוב פעם 

ממקום מאוד סובלני, מכיל, אבל במקומות שיש 

והיא ממש מסכנת, אז עבירה ברורה שהיא מסכנת 

 פה חד וחלק, אנחנו נשלח לך את הסרטון שתראי. 

גם אני בעד שתאכפו עבירות שמסכנות, בטח אם בן  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -דקות 40אדם עומד 

 . 48 ראש העיר:

  -באדום לבן, אין הכוונה לעבירות האלה ד קרן גרשון חגואל:"עו

 דקות.  17גם  ראש העיר:

אנחנו מדברים על עבירות שהם כנראה ברמת עצימות  שון חגואל:ד קרן גר"עו



  02.12.2020 49   מן המנייןמועצה 

יותר נמוכה. שאלת ההמשך שלי, אני רוצה לדעת 

האם עיריית כפר סבא ידעה שהיא אוכפת את 

 העבירות הנוספות?

שוב, עיריית כפר סבא, את שואלת עירייה, אז זה  איתי צחר:

  -מושג רחב, מבחינתי

 זה הנהלת העיר, זאת השאלה. עירייה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -מבחינת מענה לשאלה איתי צחר:

אם השאלה שלך מכוונת לחברי הקואליציה אנחנו  עו"ד אהוד יובל לוי:

ות אזרח, אף אחד לא יאכוף משהו וילזכנאמנים 

מעבר למדיניות או למה שמותר. המדיניות הזאת של 

 .אכיפה מעבר לכתום לבן לא הייתה ידועה

 לך. העיר:ראש 

ואם לא פורסמה אז אין לה בסיס. אני בטוח שבדיון  עו"ד אהוד יובל לוי:

שלנו שנעשה בקואליציה שייעשו צעדים כדי למנוע 

את הפגיעה במי שלא היה צריך לפגוע בו, גם אם הוא 

סיכן חיי אדם וחנה באדום לבן, כדי לשמור על 

לאכיפה  גבולות של זכויות אזרח. אנחנו לא ניתן יד

שהיא מנוגדת למדיניות שפורסמה, ואני מניח שגם 

בישיבה הזאתי אפשר לראות מעין פרסום נגד מי 

שמתכנן להיות עבריין להבא. אבל הסדר צריך להיות 

נכון והוא צודק, גם אנשים שחטאו אבל לא היה 

פרסום של מדיניות, ימצאו את הדרך להקל איתם, 

 כי זה החוק. 

 -שמחה לשמוע זה גם עמדת ראש העיר כאןאני  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 אני יכול להגיב איתי?  עו"ד אלון בן זקן:

 כן, היועץ המשפטי של העירייה, מה החוק אומר? ראש העיר:

יש חוזר של מנכ"ל משרד הפנים, לגבי נוהל שימוש  עו"ד אלון בן זקן:
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במצלמות. לפי הנוהל הזה המצלמות אכן נועדו 

להתמודד עם עבריינות של חנייה. מה שדורש הנוהל 

זה שהרשות המקומית תפרסם לציבור באתר 

האינטרנט שלה, את הכוונה להציב מצלמות, ואם 

תסתכלו באתר השקיפות של העירייה, אתם תראו 

את הפירוט של גם מצלמות אכיפה וגם מצלמות 

בי מפה, לרבות הכתובת שלהם והמקום ביטחון על ג

  -המדויק שלהם

  -אלון, האם אפשר לראות בישיבה הזאת שמשודרת עו"ד אהוד יובל לוי:

 סליחה, סליחה יובל.  עו"ד אלון בן זקן:

 באינטרנט לגבי העיר?  עו"ד אהוד יובל לוי:

המצלמות האלה מופעלות על ידי פקח, יש על גבי  עו"ד אלון בן זקן:

השלט ליד כל מצלמה את העובדה שהאזור הזה 

 מצולם, והעבירות בו נאכפות באמצעות מצלמה. 

 בכל שלט כזה רשום שזה אכיפה של שעה.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

.  עו"ד אלון בן זקן:  כך שההוראות של הנוהל מבוצעות במלואן

לא נכון, לא נכון מה שאתה אומר אלון, זה לא נכון.  אל:ד קרן גרשון חגו"עו

אני אראה לך את השלט, יש לנו צילום, ולכל אחד 

  -שילך ברחוב, אתה לא מדייק. העובדה היא

 ראיתי את השלט, הוא מופיע בהצעה לסדר שלך.  עו"ד אלון בן זקן:

קרן, מה את מציעה פה? שאנשים יעברו עבירות  מאיר מנדלוביץ':

.. בטיח  ות.

 לא, זה ממש לא הנטייה.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 ולא נאכוף אותם?  מאיר מנדלוביץ':

זאת לא הכוונה, ואל תגררו אותי לדיון הזה, כי זה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

נגיע להצעה לסדר  ממש לא נכון. אני בסך הכול, ותכף 

הזו, אני בסך הכול מבקשת שתהיה שקיפות בנוהל 
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אנחנו משנים את הנוהל שלנו באכיפה האכיפה. אם 

מסוימת לגבי עבירות מסוימות, בכאלה היקפים 

 גדולים, מן הראוי שנודיע לציבור. 

כפי שנאמר על ידי בצורה מפורשת, לא שונה הנוהל,  איתי צחר:

  -לא שונתה המדיניות. יש מדיניות

 העובדה היא שלא היו מצלמות.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

תני לי בבקשה ברשותך קרן להשלים. יש מדיניות  צחר:איתי 

עירונית לאכיפה. ואם עומד שם פקח או יושב פקח 

ומסתכל על מסך מחשב, אותה מדיניות קובעת. אם 

מישהו רק עוצר לרגע, כמו שניסית להגיד מקודם, 

שאת עוצרת רק לשנייה, במקרה כזה אדם לא יקבל 

  -דו"ח

 גם למספר דקות.  ראש העיר:

וזה לא המקרים. עכשיו לגבי סוגית הפרסום, אני רק  יתי צחר:א

אוסיף עוד נדבך למה שאמר היועץ המשפטי. הרשות 

להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פנתה אלינו 

לעיריית כפר סבא, מכל הרשויות בישראל, וביקשה 

מאיתנו ועשתה איתנו פרויקט להנגשת המידע בנושא 

ט יחיד בתוך כל המצלמות במרחב הציבורי, פרויק

רשויות מדינת ישראל. אפשר להביא אותם לכאן 

ציין היועמ"ש שיציגו אותו, הציון של מה שאלון 

באתר העירוני, זה אין את זה באף רשות בישראל, 

כולל טבלה שהם אפיינו אותה, לפי דרישותיהם של 

הרשות להגנת הפרטיות, עם כל מצלמה מה הייעוד 

האם היא לא אוגרת שלה, האם היא אוגרת מידע, 

מידע, האם יש בה זיהוי פנים, אין בה זיהוי פנים, 

מה תכליתה ומה מטרתה. המצלמות האלה 
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מפורסמות שם, על השילוט כתוב אכיפה באמצעים 

אלקטרוניים, כמו שאתם צרפתם בתמונה, וכפי 

שנאמר בתכלית המצלמות, היא אחת לשמור על כלל 

ם זאת כמו האינטרס הציבורי במרחב הציבורי, וע

שציין ראש העיר כל מדיניות כל שינוי וכל תהליך 

מחייב הערכה מחודשת כל העת, וגם במקרה זה חדש 

 כמו ביתר המקרים כך ייעשה. 

  -אז אם אנחנו צפויים נקבל עדכון לגבי ה ד קרן גרשון חגואל:"עו

 

 הצעות לסדר. .3

 

 אכיפת עבירות איסורי חנייה על ידי מצלמות ברחוב ויצמן.  א.

 

 יש הצעה לסדר, אז בואי נעבור להצבעה לסדר?  ראש העיר:

 אוקיי.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

בסדר? אז השאילתה הסתיימה ואנחנו נעבור להצעה  ראש העיר:

 סדר. יש לך רשות דיבור. 

יא בעצם בדיוק בנושא הזה. כן, אז ההצעה לסדר ה ד קרן גרשון חגואל:"עו

אנחנו מדברים על כך שבתחילת השנה השיקה 

העירייה פיילוט חניית אקספרס פלוס, שאני מבינה 

ורואה וגם נהנית ממנה בעצמי, וזה פיילוט מצוין. זה 

כבר לא פיילוט, זה ממש שגרה בוויצמן. מדובר 

בחנייה של מקסימום שעה ללא צורך באמצעי 

צעת באמצעות מצלמות תשלום. כשהאכיפה מבו

נייחות, שמודדות את משך זמן החנייה. לאחרונה 

כמו שאתם יודעים פנו אלינו, ושמענו דרך הפייסבוק 
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על תושבים שהופתעו לגלות שהם מקבלים דו"חות 

לגבי עבירות תנועה שונות ממשך זמן החנייה. בין 

היתר דאבל פארקינג ועצירה באדום לבן או בחניית 

יות האכיפה של העירייה היא אוטובוסים. מדינ

הנחייה מנהלית, והעירייה חייבת לדעתנו בפרסום 

קיבלנו נתונים, חלק של ההנחיות האלה ברבים. 

-מהדו"חות שניתנו ב 1/3מהנתונים מראים שבעצם 

חודשים האחרונים, היו בגין עבירת משך הזמן של  3

נוספים היו על עבירות אחרות.  2/3חניית האקספרס, 

חודשים עבור  3-₪ ב 380,000רואים שבערך כשאנחנו 

אותם דו"חות, זאת אכיפה מאוד מסיבית. כמו 

שאמרתי קודם אין לי שום כוונה לבוא לעודד או 

לאפשר הפרעה לציבור, להתנהלות הציבורית או 

לעודד עבירות תנועה, זאת בכלל לא הכוונה. אני בסך 

הכול חושבת שברגע שאתה משנה את מדיניות 

לך, אתה יכול גם לפרסם אותה. ומכיוון האכיפה ש

שאנחנו גם ככה שמים את השלטים ברחבי העיר, אז 

מצופה שנוסיף גם את האמירה הזאתי לגבי העבירות 

הנוספות. שכחתי שבעצם יש כאן גם סוחרים שבאו 

ורוצים זה, אני אחלוק איתם את משך ההצגה של 

 הדברים.

אורקסטרה. אתה לא ורנר, תיקח שרביט של מנצח  עו"ד אהוד יובל לוי:

  יכול ככה בשקט.

שנים בערך, יהודה  5שנים,  7ערב טוב לכולם, לפני  גיא:

בן חמו שם מצלמות בוויצמן. בדיוק את מצלמות 

האכיפה האלה שנועדו בעצם לעצור את עבירות 

התנועה באדום לבן, דאבל פארקינג וכל אלה. לאחר 
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ליהודה, והוא ביטל את  יומיים של עבודה פנו

המצלמות, מסיבה אחת פשוטה, היה פה לבעלי 

בעסק. עכשיו בואו לא  50%עסקים ירידה של כמעט 

ניתמם, אין פה אחד, אחד באולם הזה שלא עצר 

י  באדום לבן, כולל אני, כולל בעלה של סקופ לפנ

יומיים, כולל אלון כהן, כולל ראש העיר בעצמו, כולל 

שאני לא מכיר בשמות והם עוד כמה אנשים פה 

עוצרים, גם אני. וזה נכון שעוצרים לדקה שתיים זה 

דקות זה לא  45בסדר, כשעוצרים לרבע שעה או 

בסדר, אין ספק בזה. אבל אנחנו בעידן קורונה, 

והיום שמסעדות, בתי קפה, פלאפלים למיניהם, גם 

הקיוסק שלי ושל חבריי פה, שאנשים עוצרים לדקה 

חנייה ואין כתום לבן, וגם הכתום  שתיים ואין לנו

לבן שהוא מבורך דרך אגב, והיינו בעד זה, הוא מלא, 

ואין איפה לעצור, אז אנשים עוצרים לדקה שתיים 

, או 2-2אנשים לחנות, נכנסים  5ושלוש, ולא נכנסים 

, תלוי בגודל של העסק. וזה קשה, קשה לשרוד 1-1

ה את התקופה הזאתי, אנחנו לא מקבלים שום הנח

מאף אחד, לא במיסים ולא בארנונה ולא בהיטלים, 

ובתי קפה שהיום אין להם מקומות ישיבה, ואנשים 

אווי, אז כן אז עוצרים באדום -באים לקחת טייק

לבן, אין מה לעשות, אין מספיק חנייה לכולם כדי 

איש ביחד ולקחת את הקפה. אז רגע  20שיצאו עכשיו 

, תחשבו על לפני שאתם מצביעים ומרימים את היד

בעלי העסקים האלה, זו הפרנסה שלנו, זה העסק 

שלנו, אף אחד לא ציפה לזה, אנחנו לא מצפים שיהיו 

פה עברייני תנועה, אנחנו לא תל אביב, ואנחנו לא 
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ירושלים שיש לך פה כל היום, ויצמן מפוצצת 

מכוניות ואי אפשר לעצור ועבירות תנועה והכול. יש 

ירים אותם אישית, לנו את הפקחים שאנחנו מכ

וכשפקח בא אלינו ורואה את הבן אדם, אז הוא יודע 

דקות תקנה ותיסע. אני  2להגיד לו: אחי, יש לך 

בספק רב אם במצלמה יש את זה. נכון שעומד בן אדם 

מאחורי המצלמה, הוא לא מכיר אותנו אישית, הוא 

לא מכיר את בעלי העסקים, אין לו שום סנטימנטים 

שבו עלינו רגע לפני שאתם , באמת תחאלינו

מצביעים, אפשר לדחות את זה בעוד שנה בעוד 

שנתיים שתעבור לפחות הקורונה, ולתת לנו לנשום 

את האוויר הזה, זה חשוב לנו, ובשביל זה אנחנו פה, 

 תודה. 

טוב, אני רוצה ככה להתייחס למה שנאמר, וגם למה  ראש העיר:

ערים ומודעים לתקופה  שגיא אמר. תראו, אנחנו

שהיא מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שכמות 

ההקלות שהעירייה עושה במסגרת היכולת שלה, כי 

גם אנחנו כפופים למדינה ולהחלטות ולכל מיני 

רגולציות, אבל בסך הכול כמו שאמרתי נתחיל דווקא 

מהסוף, הפיילוט של חניות אקספרס בעיר עובד, 

יש ביקוש ופונים סוחרים, ועובד מעולה. בכל מקום ש

ויש פניות רבות, אנחנו מרחיבים את זה. כמו 

חניות, אז זה תוספת של מאות חניות  117שאמרנו 

ברחבי ויצמן. זאת אומרת היום אפשר למצוא חנייה 

בוויצמן, מה שלא היה בעבר. הדבר השני בתוך כל 

העניין הזה, ואני אומר את זה ככה בהרבה מאוד 

למות שאגב זה לא על כל העיר, זה זהירות, אותם מצ
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רק במקומות שיש כתום לבן, לא מפעילות שום 

פעולה בדקות הראשונות. אם זה עניין של דקה, 

שתיים, שלוש, חמש דקות המצלמה לא פועלת. היא 

מתחילה לפעול רק אחרי זמן שהוא כבר לא סביר. 

והפקח, המנכ"ל פה עוד מוסיף שזה הפקח בסופו של 

רת כשהפקח רואה לאחר זמן שהוא דבר, זאת אומ

כבר לא הגיוני, שזה לא דקה, שתיים, שלוש, אז זה 

נכנס לפעולה. זאת אומרת אני מעריך שהממוצע 

דקות  8או  7-שהמצלמה נכנסת לפעילות זה סביב ה

ומעלה. וגם פה אני אומר לכם, זה גם עם הרבה מאוד 

סבלנות, אז לא שבאו פה עם מצ'טה ואנחנו הורגים 

מסחר, ממש לא, יש פה מדיניות של הרבה מאוד את ה

הבנה ואמפטיה. אני חושב שאתם מרגישים את זה 

בכל מקום בעיר, עושים את כל מה שאפשר, א' בלי 

שום קשר לתקופה לבוא לקראתכם, כי אני לא חי רק 

את הקורונה, אני כבר יום אחרי הקורונה, ואנחנו 

יעבוד. חושבים איך ויצמן והסטריט מול הזה יחיה ו

אתם רואים שכל סוף שבוע בימי שישי אנחנו הופכים 

את ויצמן לחוויית קנייה. וכל מי שמסתובב היום 

בעיר רואה שבסך הכול גם אחר הצהריים ויצמן היה 

שוקק חיים, מה שהוא לא היה הרבה זמן. אז 

העירייה עושה את כל מה שהיא יכולה במסגרת 

הזה של  האפשרויות וההשתדלות שלה, כולל הנושא

החניות. בדקות הראשונות המצלמות לא מפעילות, 

או הפקח לא נותן שום אכיפה. אנחנו בדקנו את זה, 

דקות לא נותנים  6-8וממש בדקות הראשונות 

 דו"חות.



  02.12.2020 57   מן המנייןמועצה 

  -דקות? בוא 8או  6 ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -בואי תקשיבי, אני אגיד לך משהו בעברית ראש העיר:

דקות, אני  6אבל רפי אתה לא יכול לתת לאחד אחרי  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -לא אומרת

תקשיבי קרן, קרן, את עורכת דין, קרן את עורכת  ראש העיר:

  -דין

בגלל זה אני שואלת. כי אחר כך אנחנו נהיה בדיוק  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  בבעיה הזו.

  -קרן, את עורכת דין אני חושב שפקח שיושב ראש העיר:

 רפי זה לגיטימי לבקש לדעת מתי נותנים.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -לא, אני רוצה שתביני ראש העיר:

 בואו נחליט החלטה עניינית.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -בואי תקשיבי, תקשיבי, חבל שהמנכ"ל לא שם ראש העיר:

 אני יכול לענות?  הנדין:-עילאי הרסגור

  -חבל שהמנכ"ל לא שם פה את הסרטון של רכב שחנה ראש העיר:

זה לא זה, אנחנו לא מדברים על זה, ואני ואתה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

דקות האלה, אני גם  48-ב מסכימים, אתה סתם נדחף

 לא בעד. 

 גם מעבר.  48לא, לא,  ראש העיר:

 אבל נתת את הדוגמא הזו, אנחנו לא שם.  חגואל:ד קרן גרשון "עו

  -תראי, חבל שנכנסנו לוויכוח ראש העיר:

  -ברשותו של ראש העיר הנדין:-עילאי הרסגור

 ... ואני מעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 2ברשותו של ראש העיר רק משפט אחרון, עצירה של  הנדין:-עילאי הרסגור

דקות, אני יכול להראות לך מה קורה ברחוב חיותה 

דקות ממררת  2ויוסף בוסל, תושבים שעצירה של 

 להם את החיים כי הם לא יכולים לצאת מהרחוב. 
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גם לי ממרר את החיים כשעוצרים לי ליד החטיבה,  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -אז מה

  -ולמרות זאת הנדין:-רסגורעילאי ה

 נותנים לכל האנשים האלה דו"חות? בחייאת.  ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -ולמרות זאת הנדין:-עילאי הרסגור

  -אז זה אומר שכל העיר צריכה לחטוף דו"חות ד קרן גרשון חגואל:"עו

למרות זאת אנחנו מרחמים מאוד ואנחנו לא נטפלים  הנדין:-עילאי הרסגור

 סתם, כי אנחנו מבינים מה קורה. לאנשים 

אני מבקש עוד משהו אחד ככה בתוך כל העניין הזה,  ראש העיר:

אין פה ויכוח. ובסך הכול כולם מבינים את המצב 

ואת המצוקה של הסוחרים, שנמצאים כאן. אנחנו 

מבינים את המצב. אני גם אומר את זה עוד יותר 

ממה שאמרתי, שפתחתי בדברי הפתיחה, אתם 

צריכים להבין שהמצב של עסקים בכפר סבא הוא 

ך, הוא קצת יותר טוב מאשר במדינה, אבל הוא בער

לא טוב. ואנחנו עושים השתדלות גדולה מאוד כדי 

לסייע לכל מי שנמצא כאן היום, והם יודעים את זה, 

כל אחד ואחד מהם יודע את זה, לבוא לקראת, 

לסייע, לעשות קמפיין גדול שכפר סבאים קונים 

בכפר סבא, אני חושב שבסך הכול המהלך הזה די 

מסייע לכל אנשי העסקים פה ולבעלי העסקים בכפר 

סבא. ובתוך זה נכנס הסדר הציבורי, ופה צריך 

למצוא איזונים. במסגרת האיזונים צריך לראות עד 

כמה אפשר למתוח, ואיפה המקומות שיש בהם 

עבירות, שהם עבירות מורכבות מאוד ובעייתיות. 

ואני סומך על הצוות המקצועי ועל הפקחים, 

יה היא ברורה, לא לבוא ולתת, דווקא שההנח
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בתקופה הזאת על אחת כמה וכמה, רק שתדעו 

שאנחנו העיר היחידה, אני אומר את זה פה 

לסוחרים, שבמהלך הסגר לא נתנה דו"חות חנייה, 

 -העיר היחידה. תבדקו

 איך אתה יודע שאנחנו היחידים?  הדר לביא:

  -אנחנו בדקנו, בדקתי ברשויות אחרות ראש העיר:

 ערים.  250יש  איך אתה יודע שאנחנו היחידים? הדר לביא:

אבל תראו הבעיה היא הסדר הציבורי, ואני בזה  ראש העיר:

מסיים. הבעיה היא הסדר הציבורי, כי ברגע שיש 

עבריינות בכביש, ואנשים חוסמים נתיב, אתה לא 

יש מקומות מאוד יכול להגיד לכם חבר'ה תמשיכו, ו

מסוכנים בעיר, שאין אלא ברירה לבצע אכיפה. לא 

 אנחנו המצאנו את זה, זה נמצא בכל העולם. 

 אז תשימו שלט.  הדר לביא:

 יש שלטים.  ראש העיר:

  -רפי ברשותך, בישיבת קואליציה עו"ד אהוד יובל לוי:

  -חבר'ה אני ראש העיר:

 שנייה רפי ברשותך.  עו"ד אהוד יובל לוי:

יובל.  ראש העיר:  כן, 

בישיבת הקואליציה ביקשתי מסגן ראש העיר עילאי  עו"ד אהוד יובל לוי:

שאחראי, לשקול לבדוק גם אם לזמן קצר, כי אנחנו 

יודעים שעכשיו בפרויקט הנת"צ כל המדרכות 

יוחלפו, דברים ישתנו. אבל הזמן הקצר או עד שיגיע 

  -זמן, להוסיף עוד כתום לבן במרכז העיר

 אנחנו מוסיפים.  ש העיר:רא

אנחנו רואים שבהשוואה לקניונים שלצערנו גם  עו"ד אהוד יובל לוי:

סגורים היום, קשה מאוד להגיע לעסקים במרכז 
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העיר, והם הולכים לספוג עוד הרבה יותר מכות, אני 

מבין שבגבולות האפשר בסיכון, כי אדום לבן זה 

להוסיף דברים שהם פשוט סכנת חיים, אבל ננסה 

כמה שיותר חניות כתום לבן, ולמנוע ממך או 

מאחרים מכל מי שפה אמר שהוא חונה באדום לבן, 

, ננסה להוסיף כתום את הצורך להחנות באדום לבן

לחנייה קצרה במרכז העיר ברחובות הסמוכים, ואת 

 תוכלי לבדוק את זה. 

  -טוב תודה רבה, אני רוצה ראש העיר:

  -יליםמ 2אם אפשר רק  יעל סער:

 אנחנו בדיון כבר.  הדר לביא:

.  ראש העיר:  אנחנו לא בדיון

 היו פה חילופי דברים, באיזה אופן זה לא דיון?  הדר לביא:

אני אפשרתי, אני אפשרתי קצת, אמרתי לכם היום  ראש העיר:

יש פה חברת מועצה חדשה, אנחנו היום נמצאים 

באווירה טובה. ואני מבקש להסיר את ההצעה מסדר 

 יום. ה

אבל אם אפשר רק כמה מילים קטנות. אני רוצה  יעל סער:

  -להגיד

 יאללה יעל קדימה, אני אתן לך היום.  ראש העיר:

דקות אנחנו פה, אני אישית עוד לא הבנתי  20תודה.  יעל סער:

 6דקות,  3דקות,  5מה המדיניות, לא הבנתי אם זה 

דקות. ואני רואה את עצמי בתור אדם שמבין דברים 

 יפה. 

אל תעצרי באדום לבן, ואל תחני באדום לבן, הכי  ראש העיר:

 פשוט. 

אוקיי, אבל השאלה באמת, למה לא פשוט תופיע  יעל סער:
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דקות תופעל אכיפה  5ורה קטנה על השלט, אחרי ש

  -גם מסביב או בהתאם

  -כי אנחנו לא רוצים עודד אנשים איתי צחר:

  -את יודעת ראש העיר:

 לעבור על החוק.  איתי צחר:

את יודעת כשעושים תיאוריה אז כתוב אדום לבן מה  ראש העיר:

המשמעות שלו, אנחנו לא מעל החוק. כן אנחנו 

מבינים את צורך השעה, ולכן אנחנו באים במדיניות 

מקלה, כשבאים הפקחים הם מסתכלים במקרים 

שהם קצת יותר פשוטים, אז הם מאפשרים כמה 

דקות והוא נסע.  2-3-דקות, מבינים שבן אדם עצר ל

אבל אם יש רכב שהוא נמצא על ציר תנועה בפנייה 

ותו דקות, גם לזה יש סרטון. אז א 14ימינה, וחונה 

אדם שקיבל את הדו"ח, שאני מכיר אותו באופן 

אישי, ומאוד כעס, הראיתי לו את הסרטון והוא 

חניות פנויות  6היו  ודקות שממש מאחורי 14הבין. 

 שהתפנו.

  -אני לא חושבת שמישהו לוקח יעל סער:

עיריית תל אביב לדוגמא יודעת להגיד שחלק משעות  ד קרן גרשון חגואל:"עו

פשרת, היא מאפשרת חנייה בכחול היממה היא מא

  -לבן

קרן, עיריית תל אביב באה ללמוד מכפר סבא. אני  ראש העיר:

יכול להגיד לכם שהפרויקט של חניות אקספרס שאני 

התחייבתי עליו, הוא מתבצע הלכה למעשה, באים 

מכל מדינת ישראל ללמוד עליו, כולל עיריית תל 

  -יבאביב. הייתה פה הסגנית של עיריית תל אב

 כולל חיפה או שהם עשו את זה קודם? הדר לביא:
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  -מיטל להבי, ועיריית רעננה ראש העיר:

 חיפה עשו את זה קודם, מספיק עם ההשוואות בסדר?  הדר לביא:

  -ועיריית הוד השרון, ועיריית נתניה ראש העיר:

די עם ההשוואות, אתה מחויב לתושבים פה, לא  הדר לביא:

 לתושבי תל אביב. 

 טוב, בואי נו, הכול פה לא בסדר.  ש העיר:רא

  -אנשים צופים בנו בבית עכשיו יעל סער:

 קרן תודה, אני מעלה את ההצבעה.  ראש העיר:

אנשים צופים בנו בבית עכשיו, מה הם אמורים  יעל סער:

 לדעת? 

 מנכ"ל הצבעה בבקשה.  ראש העיר:

  -מחר הם באים ועוצרים לדקה יעל סער:

 מנכ"ל הצבעה, תודה.  ראש העיר:

  -הם יקבלו דו"ח יעל סער:

 לא לעבור על החוק. לא לעבור על החוק.  הנדין:-עילאי הרסגור

 כן מנכ"ל, תעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

, ולמטה 50זה כמו לשים תמרור המהירות המותרת  איתי צחר:

 . 60ע כתוב בקטן זה בסדר אם תיס

לא, זה לא אותו דבר, ויש מדיניות אכיפה לכל מיני  הדר לביא:

 דברים. 

  )מדברים יחד(

ראש העיר העלה את זה להצבעה, מי בעד להסיר את  איתי צחר:

 ההצעה מסדר היום? 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  ראש העיר:

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

ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר. מי מתנגד 

להסיר את ההצעה מסדר היום? יעל, פינחס, הדר 
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 וקרן. מי נמנע? יובל. 

 תודה רבה.  ראש העיר:

 היית כל כך בעד, למה אתה נמנע?  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 הצעה לסדר הבאה.  ראש העיר:

 למה?  ד קרן גרשון חגואל:"עו

יש פה הבטחה להוסיף כתום לבן ולעזור לתושבי  יובל לוי:עו"ד אהוד 

העיר. גם הצעה טובה מתקבלת לפעמים בפועל גם 

בלי שהיא תעבור במועצת העיר. הזיקה שלכם 

 והקשר שלכם לנושא הוא לא לשווא, העניין יטופל.  

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:  :249החלטה מס' 

 אכיפת עבירות איסורי חנייה על ידי מצלמות ברחוב ויצמן. 

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

 .אירפליאה, לירית ומ

 .יעל, פינחס, הדר וקרן -נגד 

 יובל.  -נמנע 

 

 

לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי מאת חבר המועצה קביעת תהליך  ב.

 פנחס כהנא.

 

ההצעה לסדר הבאה היא בנושא קביעת ההליך  איתי צחר:

 פיסול המרחב הציבורי, בבקשה. לאישור ובחירת 

ההצעה לסדר הבאה היא עוסקת בקביעת ההליך  פינחס כהנא:

לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי. במרחב 

הציבורי מציבים מידי פעם פסלים. עמדנו כבר בעבר 
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על כך שלא היה מידע היכן ממוקמים הפסלים, וחלק 

מהפסלים לא היה ידוע מי האומן, הפסלים לא 

העיר נצבת בפני שינויים מאוד מטופלים ועוד. 

עותיים פיזיים, הן במסגרת ההתחדשות משמ

העירונית, הן במסגרת הקמת אלפי יחידות דיור 

חדשות, הקמת אזורי תעשייה, שדרוג אזורי תעשייה 

קיימים, וקיימת גם מדיניות של עירוב שימושים. 

העיר מחויבת לתת איכות גבוהה במרחב הציבורי. 

במסגרת זו אנחנו מקווים יכללו גם פסלים במרחבים 

יבוריים החדשים והקיימים ומופעי אומנות הצ

אחרים. בתל אביב קיימת ועדה עירונית להצבת 

פסלים בעיר, ולשילוב אומנות בבנייה. הוועדה דנה 

בהצבת יצירות אומנות ברחבי העיר לטווחים קצרים 

ארוכים, יוזמת פרויקטים חדשים ברחבי העיר 

בתחום האומנות החזותית, יש נוהל מאוד מפורט 

א באתר של העירייה איך מגישים בקשה, איזה שנמצ

' וכו'. הוועדה היא כוללת בין השאר  וכו טפסים למלא 

נוף ועוד אנשי מקצוע. תהליך  אומנים, אדריכלי 

ההחלטות ומעורבות אומנים ואנשי מקצוע בעיר 

לוקה בחסר ולא שקוף. למעשה האומנים לא 

ן  מעורבים בהחלטות. המדיניות לא ברורה. מגוו

ים הפועלים קטן, תהליך הבחירה לא ברור, האומנ

לא ברור מי מקבל את ההחלטה, אין תקציב מעוגן 

לנושא, אין מכרז או דרך ברורה לבחירה. ולכן אנחנו 

מציעים דבר פשוט, שתוקם ועדה שתכלול אומנים, 

אנשי מקצוע, אשר תגבש מדיניות בנושא קבלת 

הפסל או מעשה אומנות  ,החלטות לבחירת הפסל
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זו  אחר, אשר יוצב במרחב הציבורי. המלצות ועדות 

לגיבוש הנהלים יובאו לאישור המועצה. ונמצא 

שביקש להגיד כמה  ראו-איתנו אומן אורי בית

 מילים, ואני ביקשתי לאפשר לו לדבר. 

 )ממה שיינפיין נכנס לישיבה(

 ערב טוב אורי, יש לך פה מיקרופון.  ראש העיר:

, אני כמעט בן רערב טוב לכולנו, שמי אורי בית או :ראו-אורי בית

משנת  5כפר סבא, הגעתי לכאן מהיותי קרוב לגיל 

שנה,  50-. אחר כך עשיתי הפסקה קטנה של כ1939

שנים לכפר  14-הייתי חבר קיבוץ בנגב, וחזרתי לפני כ

כל השנים עוסק מולדתי או כפר ילדותי. אני 

בתפקידים ציבוריים מוניציפאליים ובנושאים של 

שנים היועץ  7-אומנות, בין השאר הייתי קרוב ל

האומנותי ומהפרויקטור של מפעל הפיס לפרויקטים 

שעניינם אומנות וקהילה. זה מקצת מהדברים שאני 

יכול לספר על עצמי. אני יכול להתגאות בעוד דבר 

שובי לכפר סבא, הקמתי אחד, חצי שנה לאחר בואי 

את העמותה שנקראת היום אומן בעירו, שמונה היום 

חברים. וזו העמותה שנחשבת לעמותה פעילה  70-כ

ביותר והמגוונת ביותר בפעילותיה בישראל, ואפילו 

מחוץ לארץ פנו אלינו וביקשו הדרכה לגבי נושאים 

שונים. העיקרון הראשון שהנחה אותנו זה קודם כל 

לרשות המקומית זמן קצר אחרי שאנחנו  לתת. ופנינו

התחלנו לפעול, והצענו סדרה שלמה של פעילויות, 

ומאז אנחנו נאבקים ברשות המקומית ברמות שונות, 

כדי לקדם את נושא אומנות בקהילה ואומנים 

הנושאים האלה לצערנו הרב נמצאים  2בקהילה. 
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בנסיגה או בקיפאון מזה שנים רבות, וזהו הפסד נטו 

שאחראיים לקהילה הכפר סבאית ולקהילה  של מי

עצמה. משום כך ביוזמתו של אומן בעל מוניטין 

בר שהוא גם אדריכל ידוע, -בינלאומי ושמו אורי דה

פנינו וביקשנו שהרשות המקומית תושב כפר סבא, 

תמצא את הדרך לשנות את המצב מהקצה אל הקצה. 

וכך אנחנו מציעים להקים לא ועדה אלא רשות, 

ויינתנו לה אמצעים, כדי לטפל  שתינתן לה הסמכות 

בכל הנושאים והתחומים שנקראים אומנות בכפר 

סבא. אומנות זה לא רק ציור ולא רק פיסול ולא רק 

צילום ולא רק מובי, זה גם יצירה במילים וגם 

 . במוסיקה וגם במחול וגם באדריכלות וכו' וכו'

ואנחנו מציעים שכל הדברים האלה יכונסו תחת 

ניירות שהכנתי,  2-כנפיים, ותקום רשות. ב אותם

וביקשתי מפינחס להעביר את זה בין החברים, לחלק 

בין החברים, האחת מציינת כמה מהפעילויות 

שאנחנו עושים באופן שוטף בכפר סבא, והשנייה 

מציעה סקיצה ראשונית להקמת אותה רשות. אני 

יכול עוד להוסיף ולומר שהפעילויות היותר מוכרות 

ו בכפר סבא, הן התערוכות הרבות הפתוחות שלנ

לקהל, שיחי הגלריה שמושכים אליהם תושבים רבים 

מקרב שוחרי האומנות והסקרנים. המבצע הפרויקט 

היפה שנקרא צבע בעיר, שמתקיים בבית האומנים על 

ידי העמותה אומן בעירו, ואליה הגיעו בפעם 

 3תושבים במשך כמעט  1,000-האחרונה למעלה מ

ויכולים היו לבוא עוד, אילו היינו זוכים  ימים,

לשיתוף פעולה יותר אקטיבי של הרשות המקומית. 
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אני יודע שאתם עסוקים בדברים דחופים, אני מבקש 

את התייחסותכם ואת פועלכם החיובי גם לדברים 

 חשובים. 

 תודה רבה.    ראש העיר:

 להתייחס.ראש העיר ברשותך אני ארצה  עו"ד עדי לוי סקופ:

. :ראש העיר  מי? עדי? חיפשתי אותך. עם מסיכה לא זיהיתי

 רגע, פתחנו לדיון?  הדר לביא:

 לא, היא עונה, מחזיקת התיק.  ראש העיר:

אני משיבה כמחזיקת תיק התרבות. ראשית לא  עו"ד עדי לוי סקופ:

הבנתי את ההצעה, הצעה אחת מדברת על ועדה 

אבל אני אשיב  והצעה שנייה מדברת על הקמת רשות.

לעניין ההצעה המקורית, כפי שמנוסחת בהצעה 

לסדר עצמה. ראשית יצוין שהתערוכה שמוצגת כיום 

ניצן אבידור,  בכפר סבא, היא תערוכה של האמן 

הצבת תערוכה נודדת וזמנית למספר חודשים. תהליך 

הפסלים של האמן נקבע לאחר התייעצות עם אוצרת 

רבות, אדריכלית הגלריה העירונית, מנהלת אגף ת

העיר, חזות העיר, דוברות, אגפים שונים בעירייה, 

לשכת ראש העיר ואנוכי כמחזיקת תיק התרבות. 

הוועדה הזו הייתה פעילה בבחירת הפסלים 

הרלוונטיים של ניצן אבידור, וגם בהמשך הוועדה 

תהיה פעילה, והיא זו שתפעל, וככול שיעלה  הזאת

צרוף אומנים או הצורך כמובן שהוועדה תחליט על 

אומניות, ואף פנייה בקול קורא לאמני ואמניות העיר 

ו/או ביצוע סקר עירוני נרחב בקרב תושבי ותושבות 

העיר. עכשיו לעניין הדברים שנאמרו על ידי אורי, 

 שכבר תוך כדי הדברים קיבלתי הודעה שלא מייצג
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אמן בעירו. אני אציין תשובות לכמה הערות  את

שניתנו. אחד, לא עמותת אמן בעירו ולא אף אחת 

מהעמותות נמצאת במאבק עם עיריית כפר סבא, 

להיפך. עיריית כפר סבא בשנתיים האחרונות קיימה 

אין סוף פגישות ופעולות, פעילויות ותוכניות לקידום 

אמני ואמניות העיר. למעשה האומנות במרחב 

הציבורי בכפר סבא נרחבת ביותר, ורק בימים אלו 

יש לנו את קיר האומנות, מחאת האומנות הגדול 

ביותר בארץ, לרגל חודש המאבק למניעת אלימות 

כנגד נשים, בהשתתפות האמנים והאמניות של אמן 

ועירו ומכל כפר סבא. מעבר לזה כפר סבא היא אחת 

ן את הערים הבודדות שהפעילו לאורך כל התקופה, ה

בית האומנים והן את הגלריה העירונית, ורק לפני 

יומיים אנחנו ערכנו פתיחה של תערוכה מחט ערומה 

בגלריה העירונית, וכבר בימים הקרובים עוד פתיחת 

תערוכה בבית האומנים, למעשה גם הגלריה וגם בית 

האומנים, אנחנו כמעט הרשות הבודדת במדינת 

א האומנות, על ישראל שהמשיכה להפעיל את כל נוש

אף המגבלות ועל אף משבר הקורונה, וקיבלנו 

אישורים מיוחדים לבצע את הפעילויות האלה. 

בנוסף גם את שיח הגלריה, גם בתקשור לכל 

התושבים והתושבות בעיר, אז הטענות האלה הם 

טענות שנטענות בעלמא ומופרחות לחלל האוויר, 

ה, לא ואין להם שום סימוכין ואין להם גם שום תמיכ

מחברי וחברות עמותת אמן ועירו ולא מאומנים 

אחרים. אני אציין, ביחס לקידום אומנים ואומניות, 

שוב דיברת כאן על הקמת רשות, אבל זה לא מופיע 
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בבקשה שלכם. עיריית כפר סבא יצאה בחצי שנה 

אחרונה בתוכנית מיוחדת לקידום אמני ואמניות 

איחוד  העיר. התוכנית הזאתי כוללת הקמת ועד,

  -אומנים ואומניות של העיר

 העירייה יזמה את הקמת הוועד?  הדר לביא:

  -העירייה לא יזמה את הקמת הוועד, העירייה תמכה עו"ד עדי לוי סקופ:

.  הדר לביא:  חשוב לעדכן

ותמכה וסייעה, מסייעת לאיחוד הזה, היא לא יזמה  עו"ד עדי לוי סקופ:

  -בהם את הקמת האיחוד, אבל אנחנו תומכים

 וגם אם העירייה יזמה זה גם בסדר, זה לא פסול.  ראש העיר:

 לא, אני רק מציינת עובדה.  עו"ד עדי לוי סקופ:

.  ראש העיר:  נכון

 אנחנו לא יזמנו את זה, ואנחנו תומכים בהם.  עו"ד עדי לוי סקופ:

 תושבים רצוי שעירייה לא תתערב. וועד ב הדר לביא:

הם פונים אלינו בבקשות, אז אני אציין איך אנחנו  עו"ד עדי לוי סקופ:

תומכים ומסייעים להם, כמו שתומכים ומסייעים 

  -לכל

 לא, עם התומכים אין לי בעיה.  הדר לביא:

לכל ועד ואיחוד. יש להם צרכים ובקשות, האומנים  עו"ד עדי לוי סקופ:

מופיעים כמעט בכל יום שישי בוויצמן, אנחנו 

מות, בכל פעילות שאנחנו תומכים בהם גם בקדי

עושים אנחנו נותנים קדימות לאמנים ולאומניות 

העיר. לדוגמא עכשיו יהיו לנו פעילויות כלשהם 

בחנוכה, יש לנו קדימות לאמנים ולאמניות העיר. 

וכשאנחנו מדברים על אומנת אנחנו מדברים על 

אומנות פלסטית, על מחול, על מוסיקה, על ספרות, 

וכים באומנות, לא רק על על כל התחומים שכר
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האומנות שלנו במרחב הציבורי אומנות פלסטית. 

היא לאורך תקופת הקורונה, בכל ההיבטים, בכל 

המרחבים, גם הקונסרבטוריון שלנו שעושה את כל 

החזרות שלו במרחב הציבורי, ומאפשרים לבודדים 

לעמוד ולצפות, שוב לפי המגבלות של הקורונה, אבל 

ל הפעילות וגם את האומנות, שוב אנחנו הוצאנו את כ

אני חוזרת למה שאורי אמר, וגם את האומנות 

החוצה למרחב הציבורי, את כל התערוכות שלנו, את 

כל הפתיחות שלנו, את כל ההצבה של אומנות 

וגם בפארק כפר סבא, אנחנו  80במרחבים גם בפארק 

הוצאנו תערוכת חוצות, שזכתה גם למימון, אמן 

-מותה שלה אתה שייך, משתתפת בבעירו בעצמו, הע

הפארקים, שהתחלפה כבר  2-תערוכות חוצות ב 2

פעמיים. בנוסף לזה קיר האומנות, בנוסף לזה 

התערוכה, אז על מה מדובר פה, מעולם כפר סבא 

האומנות לא הייתה נרחבת, בכל מופע ומופע במרחב 

הציבורי בכפר סבא. אז אלה הפעילויות שכפר סבא 

אנחנו גם פתחנו תכנית מנטורינג עושה. מעבר לזה 

טורינג נלאומנים ואומניות העיר. במסגרת תכנית המ

אנחנו צרפנו מאמנות, זוג מאמנות שמאמנות את 

 2קהילת העסקים של כפר סבא שתלווה אותם, ועוד 

אומנים שפרצו דרך במהלך תקופת הקורונה, בשביל 

לאמן אותם ולסייע להם בכל הצרכים שלהם. כך 

שעיריית כפר סבא עושה מעל ומעבר, בשביל לתמוך 

לעשות את זה, באומני ואומניות העיר, אנחנו נמשיך 

אנחנו כמובן פתוחים לכל יוזמה, אנחנו מקבלים כל 

יום בקשות ויוזמות ונענים ממש, ונענות לרובן 
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המכריע, ונמשיך לתמוך באומני ואומניות העיר, זו 

תקופה קשה מאוד, התרבות בארץ בקריסה, התרבות 

גוססת, אבל אנחנו פה בעיריית כפר סבא באמת 

מוך באומנים עושים מעל ומעבר בשביל לת

ובאומניות שלנו, ועל כן הבקשה לאור כל מה 

שאמרתי, הבקשה שלנו זה להסיר את ההצעה מסדר 

 היום. 

זה לא יכול להיות שעולה הצעה לסדר ספציפית, ואת  פינחס כהנא:

נותנת הרצאה על האומנות והתרבות בכפר סבא. לא 

זה היה הנושא. הנושא היה מאוד מדויק, מאוד 

 מדויק. 

 למה אתה צועק פינחס?  :הרושדני 

 -מאוד מדויק. האם יש היום נוהלים פינחס כהנא:

 -פינחס, פינחס ראש העיר:

  -האם אני נכנס לאתר העירייה אני אראה נוהלים פינחס כהנא:

  -אבל פינחס שאלה ראש העיר:

 האם יש ועדה שמפורסמת באתר?  פינחס כהנא:

  -רגע פינחס ראש העיר:

 דבר. שום  פינחס כהנא:

  -דברי חכמים ראש העיר:

על מה את מדברת? מישהו ביקש ממך לתת סקירה  פינחס כהנא:

  -על התרבות

יודע אומרים פינחס ראש העיר:   -אתה 

 בכפר סבא?  פינחס כהנא:

פינחס כהנא, דברי חכמים בנועם נשמעים, למה אתה  ראש העיר:

 כועס? 

 שמציעים פה. למה הכעס? כי יש זילות מוחלטת במה  הדר לביא:
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 אין פה שום זילות.  ראש העיר:

  -שאלנו שאלה הדר לביא:

 טוב.  ראש העיר:

הצענו הצעה, מקבלים הרצאה יחצנית שקיבלנו  הדר לביא:

  -מספיק

  -היא פרסה בפניכם את כל ראש העיר:

 תודה, זו לא השאלה.  הדר לביא:

 אוקיי תודה.  ראש העיר:

  -תעשו זמן במהלך הישיבה הדר לביא:

 את לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

 להצעת יחצנות על האומנות.  הדר לביא:

טוב, מכיוון שאת לא בזכות דיבור, ואת יכולה  ראש העיר:

 להוריד את המיקרופון תודה. 

  -אני אעשה מה שאני רוצה אם המיקרופון הדר לביא:

 אז את לא בזכות דיבור, תודה.  ראש העיר:

 אתה תיתן לי את הזכות לדבר.  הדר לביא:

 . את לא בזכות דיבור ראש העיר:

  -אגב ההרצאה של מחזיקת תיק התרבות הדר לביא:

את לא בזכות דיבור, או שנמשיך להתנהג בצורה  ראש העיר:

 מתורבתת, את לא בזכות דיבור. 

 המכובד זה להגיב לעניין.  הדר לביא:

 טוב.  ראש העיר:

 בין השאר.  הדר לביא:

אני חושב שהתגובה של מחזיקת תיק התרבות הייתה  ראש העיר:

עניינית מאוד. נתנה פה פריסה מקיפה, גם אם זה לא 

  -יכם על כל העשייה שנעשית בעירמוצא חן בעינ

 מה ההצעה לסדר ראש העיר?  הדר לביא:
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  -על כל מה שנעשה בעיר ראש העיר:

 קראתם אותה?  הדר לביא:

 היא ענתה לכם בצורה מפורטת.  ראש העיר:

היא לא ענתה, היא לא התייחסה. הצענו נוהל של  הדר לביא:

 ועדה שתגבש מדיניות להצבת פיסול. 

  -ובט ראש העיר:

 מה זה קשור למה קורה במרחב הציבורי היום?  הדר לביא:

.  ראש העיר: .  אני אסכם את.

 זו זילות.  הדר לביא:

 עדי בבקשה, אמרו שיש לך זילות.  ראש העיר:

  -טוב. צר לי עו"ד עדי לוי סקופ:

.  הדר לביא: .  אז אנחנו כן בדיון עכשיו, רק כדי.

 לא, אנחנו לא בדיון.  ראש העיר:

 לא בדיון? אז רק היא יכולה לענות?  הדר לביא:

  -... השבתי בתחילת דבריי, השבתי בתחילת דבריי עו"ד עדי לוי סקופ:

  -רפי עו"ד אהוד יובל לוי:

אני לא בזכות דיבור, ועדי כן בזכות דיבור, רק  הדר לביא:

 לוודא. 

 רצית להרחיב את הצוות שמקבל החלטות רפי?  עו"ד אהוד יובל לוי:

אני מדייקת לך שהשבתי בתחילת דבריי, ולאחר מכן  עו"ד עדי לוי סקופ:

השבתי לדבריו של אורי, שהציע הקמת רשות. זה 

 הכול. 

 רפי, רצית להרחיב את הצוות שמקבל החלטות?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 סליחה?  ראש העיר:

ראשון שקלת להרחיב את הצוות, הצעת  ביום עו"ד אהוד יובל לוי:

 להרחיב את הצוות שמקבל החלטות. 

זה לא עניין של מועצת העיר. ראש העיר יש לו  ראש העיר:
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סמכות. אנחנו נסכם את העניין הזה. קודם כל 

התערוכה שהגיעה לעיר כפר סבא היא תערוכה 

מבורכת. בא אמן והציע הצעה יפה מאוד, היא נבחנה 

ידי צוות, כמו שהסבירה מחזיקת בכובד ראש על 

התיק. אנחנו מבינים את הערך של הפיסול הסביבתי 

ושל האומנות, הוא ערך עליון אגב בחיי קהילה, יש 

לזה דברים שהם בסופו של דבר קצת נמצאים 

במקומות הרבה יותר גבוהים ורוחניים, ועל זה נאמר 

קנאת סופרים מרבה חוכמה. וקנאת סופרים במובן 

שמבין קצת בעניין הזה, ממקום טוב.  הזה, למי

דווקא אנחנו מדברים על זה שככול שרואים אנשי 

רוח, אז אנחנו מושכים את אנשי הרוח האחרים 

למקומות גבוהים יותר. אז אני א' רוצה לברך שאתה 

נמצא כאן, העיר כפר סבא מחבקת את אומני העיר, 

אנחנו נבחן ובוחנים כל הזמן את ההצעות שמגיעות. 

י רוצה להגיד לכם בצער, לא היו הרבה הצעות אנ

כאלה, וההצעה הזאת שהגיעה לפתחנו היא הצעה 

באמת שבאה בתזמון מושלם, דווקא בגלל הקורונה 

וזה שהציבור היום נמצא במרחב הציבורי, הוא 

מסתובב ברחובות העיר וזה העשיר לו את חווית 

ההליכה, הסביבה הפכה להיות קצת יותר נעימה, עם 

ים יפים ומרשימים, חלקם גם עוררו קצת שיח, דבר

וזה טבעה של אומנות. ולכן מוצע להסיר את ההצעה 

מסדר היום. אגב כל הצעה שתגיע תיבחן, ויש כאן 

את מחזיקת תיק התרבות שמרכזת את כל הנושא 

כולל אנשי המקצוע. אז מי בעד להסיר את ההצעה 

 מסדר היום? 
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אורן, עדי, רפי, אמיר לה, תהי)מיקרופון לא עבד(  איתי צחר:

 לירית קולמן, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה,

 מי נגד? יעל, פינחס, הדר וקרן.  .וממה מאיר, יובל

 תודה רבה.  ראש העיר:

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:  :250החלטה מס' 

קביעת תהליך לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי מאת חבר 

 המועצה פנחס כהנא.

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

 וממה.  יובלאיר, מלירית,  פליאה,

  .יעל, פינחס, הדר וקרן -נגד 

 

 

 סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב.  ג.

 

הצעה לסדר הבאה, סידור חברתי וכלכלי של ריהוט  ראש העיר:

 הרחוב בבקשה. 

דיברנו פה היום ובישיבות המועצה הקודמת על כל  הדר לביא:

מיני דברים שאנחנו עושים, עבור תושבי העיר 

בתקופה הזאת. אני חושבת שכולנו מבינים שהיא 

הולכת להימשך איתנו זמן רב, וכשמדברים עם 

תושבים, אז מקבלים הרבה רעיונות מה באמת הם 

צריכים ומה ניתן לתת להם. ואחד הדברים שעלה 

, ובעיקר בעיקר אצל חבר'ה מבוגרים, זה מהשטח

הצורך במקומות ישיבה במרחב הציבורי. המרחב 

הציבורי תמיד משמש אותנו, אבל ביתר שאת 

בתקופה הזאת, כמו שאנחנו יושבים עכשיו באולם 
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כל כך רחב, אנשים נדרשים לזה בשביל הבריאות, 

בשביל השפיות, ובשביל התקשורת אחד עם השני. 

מה תושבים בעיר, שאמרו לי: אני פגשתי כמה וכ

מסתובבת ברחובות אבל אין לי איפה לשבת עם 

חברים כמו שהייתי עושה בעבר. אנשים בצדק 

נזהרים מאוד על בריאותם, ואני חושבת שאנחנו 

כעיר יכולים לעזור ולאפשר להם את זה בצורה יותר 

טובה. לא רק זה הצבה של ריהוט רחוב בצורה נכונה, 

את מצבם של העסקים בעיר, שגם  היא גם משפרת

דיברנו על הרצון שלנו לעשות את זה. בתל אביב 

כשהציבו את הריהוט הזה ליד עסקים, אנשים יכלו 

בצורה מאוד טבעית לרכוש דבר מאכל ולשבת לידו, 

לא  קבמקום שלאו דווקא היה. ואם חושבים גם רחו

יודעת לשנה הקרובה, יכול להיות שאם נתכנן נכון 

האלה יאפשרו לנו למידה לבתי הספר גם  המתחמים

בחוץ. כמובן שהצבת ריהוט רחוב היא לא דבר זול, 

אבל אפשר לעשות את זה בצורות יצירתיות, כשעלה 

לי הרעיון שוחחתי עם חברה מסחרית גדולה, כדי 

להבין האם הם יכולים לקחת חלק, כמובן לפי כל 

הנהלים, בתרומה כזאת לחברה. הם בהחלט אמרו 

יכולים לבחון את זה. להבנתי גם נפגשו איתך שהם 

ראש העיר בנושא. יש הרבה דרכים לתת את המענה 

הזה, והאמת שגם אם זה יקר אני חושבת שמעטים 

הדברים שהם נכונים מאוד לעשות בתקופה הזאת, 

הצעת החלטה כדי לשפר את מצבם של תושבי העיר. 

זה שהעירייה תמצא מענה זמני לתקופת הקורונה 

ומות ישיבה במרחבים הציבוריים. כמובן למק
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שהמיקום, התצורה של ריהוט הרחוב יתבצע 

בהמלצת צוות מקצועי, שצריך לבחון שבאמת ייתן 

 מענה לצורך.

  טוב. ראש העיר:

העירייה פועלת רבות, כמו שנאמר כאן לקיום  איתי צחר:

פעילויות רבות במרחב הציבורי, וכתוצאה מהקורונה 

ביתר שאת. כתוצאה מכך אלפי תושבי גם אפילו 

יותר מתמיד מהמרחב הציבורי המשובח  העיר נהנים

שיש בכפר סבא ושיש לכפר סבא להציע לתושבים. 

למשל קיום פעילויות לגיל השלישי בחוצות העיר, 

עידוד הליכה ופעילות ספורטיבית, קיום חזרות של 

הקונסרבטוריון במרחב הפתוח, אומני רחוב, מועדון 

חת הערב שגם מחזק את הכלכלה המקומית, וגם ארו

נותן לאנשים אפשרות להתאוורר, ובהחלט לשבת 

בגינות הציבוריות, במרחבים הפתוחים, עם ריהוט 

זמני שנפרד שנפרס ויחד עם תפאורה נעימה 

לתושבים, וגם הנושא קונקרטית, כפי שאפילו ציינת 

בסוף דבריך נבחן, קיימתי פגישה בנושא הזה גם עם 

נכ"ל של חברה מסחרית בין השאר, ועוד דברים מ

אחרות שנבחנות. כמובן הכול בצורה סדורה ולפי 

חוק, זה בעבודה זה ייקרה בקרוב. הנושא סוכם 

עקרונית, לא נבשר בפרטים, ולא נפרסם כרגע, אבל 

בהחלט נעדכן את הציבור לאחר השלמת כל התהליך, 

נפרס יש לזה משמעויות גם של תקינה מבחינת ציוד ש

לשימוש הציבור, חייב לעמוד בדרישות של תקנים 

, וגם כמובן הצד של התקשרות עם גורם  ובטיחות וכו'

מסחרי. בנושא ריהוט רחוב באופן כללי, אנחנו 
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מטפלים בהרבה מאוד קריאות, משנים מיקומים, 

מוסיפים ספסלים, זה קורה באופן שוטף כחלק 

מבקש  מעבודת העירייה. כל תושב שפונה ומציע או

או מציין שנדרש ריהוט רחוב נוסף, כמובן במסגרת 

התקציב והרלוונטיות של הבקשה, אנחנו מציבים 

עוד ריהוט, מתגברים את הריהוט, ועושים את זה לפי 

 צורך, וגם משנים מיקומים. עד כאן המענה. 

 כלומר זה בעבודה כבר?  הדר לביא:

ת אליו, אז בהחלט, כמו שאת ציינת אפילו כשהתקשר איתי צחר:

 נאמר לך שכבר פגשנו אותו אז בהחלט. 

לא, לא, כשאני התקשרתי אליו הוא אמר: 'רעיון  הדר לביא:

 .  מצוין', ואז הייתה ישיבה והוא אמר..

נורא.  איתי צחר:  לא, לא, ממש לא, אבל בסדר, לא 

מה ממש לא? אני יודעת מתי התקשרתי אליו ומה  הדר לביא:

 הוא אמר. 

זה נאמר קנאת סופרים מרבה חוכמה פעם שנייה  על ראש העיר:

 היום, נכון? 

 מה הקשר?  הדר לביא:

יש רעיונות נפלאים  ,הכול בסדר, ויש רעיונות ראש העיר:

ומחשבות, וגם אם יש לך רעיונות את יכולה לפנות 

למנכ"ל ולהציע. אנחנו נמצאים כל היום בעשייה 

  -יצירתית וחשיבה מחוץ לקופסה

.  אף הדר לביא:  אחד לא אמר שאתם לא, אבל יש פה ממש..

לא, לא, אנחנו לא נמצאים פה בוויכוח, אני החמאתי  ראש העיר:

לך. ובעניין הזה אני חושב שבסופו של דבר רואים 

את העשייה שמתבצעת על ידי צוותי העירייה כל 

הזמן, אנחנו בתקופת הקורונה ממרץ, אני רק חושב 
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'אוי אני שרציתי רק לבטל את העדלאידע,  ואמרתי: 

ייגמר.' אבל לא אמרתי  מקווה שעד יום העצמאות זה 

איזו שנה. לאור כך אנחנו מציעים להסיר את ההצעה 

 מסדר היום. אני מעלה את זה להצבעה. 

  -מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? תהילה איתי צחר:

  -בגלל שהעבודה נעשית עכשיו ממה שיינפיין:

.  ראש העיר:  נעשית נכון

 אפשר להסיר את ההצעה.  ממה שיינפיין:

.  ראש העיר:  נכון

 ... פה אחד.  ממה שיינפיין:

 .זה תירוציםממה,  הדר לביא:

העבודה זה שיקול, זה שיקול של מגישת ההצעה.  ראש העיר:

 מתבצעת כל הזמן. 

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

ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, יובל וממה. 

מי מתנגד להסיר את ההצעה מסדר היום? קרן, הדר, 

 פינחס ויעל. 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:  :251החלטה מס' 

 סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב. 

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

 איר, יובל וממה. מלירית,  פליאה,

  .יעל, פינחס, הדר וקרן -נגד 

 

 . 25.11.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .4

 תקציב רגיל.  5העברות מסעיף לסעיף מספר  א. 

 בלתי רגיל.תקציב  6העברות מסעיף לסעיף מספר  ב. 
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טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, אישור המלצות  ראש העיר:

 . 25.11.2020ועדת כספים מיום 

ועדת כספים מיום מצורף בזאת פרוטוקול  איתי צחר:

בצירוף חומרים נלווים. הצעת החלטה:  25.11.2020

מאשרים את המלצות ועדות הכספים כמפורט 

בנושאים  25.11.2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

בתקציב  5כדלקמן: א. העברות מסעיף לסעיף מספר 

בתקציב  6הרגיל. ב. העברות מסעיף לסעיף מספר 

 בלתי רגיל. אפשר לאשר פה אחד? 

 אושר פה אחד, תודה רבה.  ראש העיר:

 

את המלצות ועדות הכספים כמפורט מאשרים פה אחד  :252החלטה מס' 

בנושאים כדלקמן: א.  25.11.2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

בתקציב הרגיל. ב. העברות מסעיף  5העברות מסעיף לסעיף מספר 

 בתקציב בלתי רגיל. 6לסעיף מספר 

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה.  .5

 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.  ראש העיר:

. מאשרים למנות את חברת המועצה 1הצעת החלטה:  איתי צחר:

הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת למיגור אלימות, 

. מאשרים 2במקומו של חבר המועצה אמיר סילבר. 

למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה 

בוועדה לקידום מעמד הילד, במקומו של חבר 

. מאשרים למנות את 3המועצה היוצא אמיר סילבר. 

רת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת חב
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נגישות, במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר 

. מאשרים למנות את חברת המועצה יעל 4סילבר. 

סער כחברה בוועדת ספורט, במקומו של חבר 

. מאשרים להסיר 5המועצה היוצא אמיר סילבר. 

מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה 

. 6יגת סיעת "כפר סבא מתקדמת". יונית צוק כנצ

מאשרים להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את 

חברת הוועדה הדס אמילי ליברמן כנציגת סיעת 

. מאשרים להסיר מוועדת 7"כפר סבא מתקדמת". 

עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה טליה 

. 8קליין פרז כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

ת חברת המועצה הנכנסת יעל סער מאשרים למנות א

כחברה בוועדה לקידום עסקים קטנים ובינוניים 

. מאשרים 9כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת". 

למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת 

מקומו של חבר המועצה של חבר המועצה פינחס 

. מאשרים 10לתכנון ובנייה.  כהנא בוועדת המשנה

צה הנכנסת יעל סער כממלאת למנות את חברת המוע

מקומה של חברת המועצה הדר לביא בוועדת חינוך. 

. מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל 11

סער כממלאת מקומו של חבר המועצה פינחס כהנא 

. מאשרים למנות את טלי 12בוועדת שימור אתרים. 

בסר כחברה בוועדת חינוך במקומה של -שוורצשטיין

 ם אפשר לאשר פה אחד? מירי וקסמן. הא

  מהישיבה( ויצאחגואל -ועו"ד קרן גרשון)פינחס כהנא 

רגע יש לי שאלות בנושא. אנחנו ביקשנו בין השאר  הדר לביא:

להוסיף את חברת המועצה יעל סער לוועדת כספים. 
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ועדת כספים היא ועדה שכמות החברים בה לא 

שיהיה ייצוג סיעתי שצריכים קבועה, ומצוין בחוק 

חברי  7הולם ככול שניתן לייצוג במועצה. כיום יש 

ו 1מועצה,  מהם  6-מהם מהאופוזיציה זו אני, 

מהקואליציה. א' זה לא עובד בשום הגיון וייצוג, 

כיוון שאפשר להגדיל את ועדת כספים, ואני כמובן 

פונה אליך היועץ המשפטי, אני אשמח להבין מה 

 הבעיה בהוספה של חברה. 

רק אני רוצה לתקן את דבריה פעם עשירית בערך  רו"ח תהילה מימון:

  -בחצי שנה האחרונה

 , שנייה תהילה. לא שמעתי ראש העיר:

שאני רק רוצה לתקן את דבריה של הדר בפעם  רו"ח תהילה מימון:

העשירית בחצי שנה האחרונה, אני לא חברת 

קואליציה, את בוחרת לקרוא לי לא חברת 

 אופוזיציה, אבל אני לא חברת קואליציה. 

אני חושבת שהגיע הזמן שנסדיר את המקום הזה  הדר לביא:

א פה. כי אני לא חושבת שזה שהוא לכאורה לא פה ול

 מקום משפטי או ערכי נכון. 

 מצוין, אבל זו לא בחירה שלך.  רו"ח תהילה מימון:

אבל זו פחות הסוגיה. בכל אופן אין ייצוג  הדר לביא:

לאופוזיציה בהתאם לייצוג הסיעתי, אפשר לדבר על 

חברי סיעת יחיד בוועדת כספים, שזה גם  3ייצוג של 

לא מייצג את מיקומם, אבל אני אשמח להבין קודם 

  -למה אי אפשר להוסיף

על  היועץ המשפטי יחזיר לך תשובה בכתב, זה לא ראש העיר:

 של ישיבת המועצה. ם סדר היו

  -הדר קיבלה תשובה בכתב עו"ד אלון בן זקן:
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 אני רוצה לקבל אותה פה.  הדר לביא:

 הא ענית לה בכתב.  ראש העיר:

 אני מניחה שזה מעניין גם את הציבור.  הדר לביא:

 הא ענית לה בכתב.  ראש העיר:

 קיבלה תשובה בכתב כן.  עו"ד אלון בן זקן:

 הא אוקיי.  ראש העיר:

 סליחה, סליחה אני לא שומעת.  הדר לביא:

 אז ענה לך בכתב.  ראש העיר:

סליחה, קודם כל ראש העיר שתדע שיש הרבה דברים  הדר לביא:

שמחכים למענה בכתב ולא הגיעו, אם חשוב לך 

 המענה שלנו. 

לכם שירות אני חושב שהמערכת העירונית עושה  ראש העיר:

 נפלא מדהים. 

 סליחה?  הדר לביא:

  -אתם מקבלים את כל החומרים ראש העיר:

  -לא הדר לביא:

 יש הרבה מאוד בקשות.  ראש העיר:

  -אני מסבירה לך הדר לביא:

מנכ"ל העירייה אני אבקש שתציג את כל הבקשות של  ראש העיר:

חברי האופוזיציה בישיבה הבאה, בסדר? כל בקשות 

  -מתחילת הקדנציה. והזמן שהם קיבלו...המידע, 

  -מה שנאמר לך הדר לביא:

נעשית על ידי שהציבור יראה איזו עבודה מצוינת  ראש העיר:

 העירייה. 

  -זה שחוות דעת בכתב לא נשלחו לנו הדר לביא:

  -טוב, מי בעד ראש העיר:

  -סליחה, אני בזכות דיבור, ויש לנו פה הדר לביא:
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 את לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

 הנושא לדיון.  הדר לביא:

 את לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

 אני מבקשת לשאול שאלה.  הדר לביא:

 אבל את לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

נותן לי לדון, אנחנו בדיון.  הדר לביא:  אתה לא 

  -בדיון, יש פה הצעת החלטהלא, אנחנו לא  ראש העיר:

  -דקות בדיון 10דקות,  5לדעתי מגיע לי  הדר לביא:

אנחנו רוצים להצביע ליעל, את מפריעה לחברה שלך  ראש העיר:

 להיבחר. 

 -אני לא מפריעה לאף אחד לדבר הדר לביא:

 את מפריע לסדר היום.  ראש העיר:

 אתה מפריע לשאול שאלות ענייניות על הנושא לעיל.  הדר לביא:

  -פעם ראשונה אני מודיע לך ראש העיר:

 דקות יש לי.  5 הדר לביא:

 את לא בזכות דיבור.  ראש העיר:

 יש לי זכות דיבור, אנחנו בדיון.  הדר לביא:

  )הפרעה מהקהל(

 מי שמפריע ייצא החוצה.  ראש העיר:

 אבל אתה טועה.  מהקהל:

אבל אתה טועה, אתה תצא החוצה, פעם שנייה ופעם  ראש העיר:

 שלישית אני אוציא אותך החוצה. 

 רפי, יש דיון.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 פעם שלישית אני מוציא אותך החוצה.  ראש העיר:

 רפי, יש דיון.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 אז בבקשה להוציא אותו החוצה.  ראש העיר:

על נושא כספי יש דיון, אני לא מבין את הוויכוח  אהוד יובל לוי: עו"ד
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 בכלל. 

 אין פה דיון.  ראש העיר:

.  הדר לביא:  הנושא בדיון

 על נושא אישור המלצות ועדת כספים, זה דיון.  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -יובל ראש העיר:

 רפי, אתה טועה עובדתית תעצור.  עו"ד אהוד יובל לוי:

אני לא טועה עובדתית. יש פה הצעת החלטה, צריך  ראש העיר:

 להצביע. 

.  הדר לביא:  הצעת החלטה עם נושא לדיון

.  עו"ד אהוד יובל לוי:  זה דיון

 היא יכולה לקבל זכות דיבור.  איתי צחר:

 טוב.  ראש העיר:

רף את חברת כאמור שאלתי שאלה, למה אי אפשר לצ הדר לביא:

 המועצה לוועדת כספים? 

 טוב אז אני אקריא לך את התשובה שאני שלחתי לך.  עו"ד אלון בן זקן:

 אני רוצה שהציבור יבין.  הדר לביא:

)א( לפקודת  150"בקשר לייצוג בוועדת כספים סעיף  עו"ד אלון בן זקן:

העיריות קובע: כי ההרכב הסיעתי של חברי מועצה 

בכל אחת מוועדות החובה יהיה תואם ככול שניתן 

את הרכב הסיעתי של המועצה, ובלבד שבכל ועדת 

חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה. לפיכך 

עצה, ועל מנת ליתן ייצוג הולם לכל סיעות המו

הוחלט כי ההרכב הסיעתי של המועצה ייבחן ביחס 

למספר הכולל של המקומות המיועדים לחברי 

המועצה בכל ועדות החובה גם יחד. כך שכל סיעה 

תזכה לייצוג הולם על פי המפתח הסיעתי של המועצה 

בכלל הוועדות גם יחד." מה שאת מבקשת והסברתי 
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אחד לך את זה, זה לאפשר ייצוג של יותר מחבר 

מאותה סיעה בוועדת כספים, זה לא אפשרי, כיוון 

)א(,  150שהוא סותר על פניו את הכלל שקבוע בסעיף 

שההרכב הסיעתי של חברי המועצה בכל אחת 

מוועדות החובה, אמור להיות תואם ככול שניתן 

מה שאת מבקשת זה להרכב הסיעתי של המועצה. 

 -למנות

 כן, אבל יש לסעיף הזה המשך.  :יעל סער

חברי  8מתוך  2שנייה עוד לא סיימתי, לא ניתן למנות  עו"ד אלון בן זקן:

ועדת כספים מאותה סיעה, זאת אומרת רבע, 

. קיבלתם את 1/7כשהכוח שלה במועצה הוא 

  -המקומות

  -)ב( אומר ש 150סעיף  יעל סער:

ות ביחס לכלל שנייה, קיבלתם את מספר המקומ עו"ד אלון בן זקן:

הוועדות לפי המפתח הסיעתי והכוח שלכם במועצה, 

  -ומה שאתם מבקשים עכשיו זה להפר אותו

 לא בדיוק, לא בדיוק.  הדר לביא:

 אתם מבקשים להפר אותו בוועדת כספים.  עו"ד אלון בן זקן:

.  150יש את סעיף  יעל סער: )ב( קובע שאם סיעת אחרת  150)ב(

ספת באופוזיציה מבקשת לצורך העניין, סיעה נו

למנות נציג מסיעה אחרת, זו זכותה, זה מה שאומר 

 .  סעיף ב'

 אני לא ראיתי פנייה כזו.  עו"ד אלון בן זקן:

 הבנו, נתקן את הפנייה, תודה.  הדר לביא:

 אפשר לאשר את הצעת ההחלטה פה אחד?  איתי צחר:

 יעל סער שיהיה בהצלחה. הסעיף הבא.  ראש העיר:

 תודה.  יעל סער:
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 מאשרים פה אחד:  :253החלטה מס' 

 בוועדת חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברהלמנות את . 1 

 למיגור אלימות, במקומו של חבר המועצה אמיר סילבר.  

  בוועדה מנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברהל. 2 

לקידום מעמד הילד, במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר  

 סילבר.  

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת 3 

 נגישות, במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.  

. למנות את חברת המועצה יעל סער כחברה בוועדת ספורט, 4 

 במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.  

יונית 5  . להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה 

 צוק כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".  

. להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה הדס 6 

 ברמן כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת". אמילי לי 

. להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה 7 

 טליה קליין פרז כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".  

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדה 8 

לקידום עסקים קטנים ובינוניים כנציגת סיעת "כפר סבא  

 מתקדמת".  

למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומו של . 9 

חבר המועצה של חבר המועצה פינחס כהנא בוועדת המשנה  

 לתכנון ובנייה.  

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומה 10 

 של חברת המועצה הדר לביא בוועדת חינוך.    

כממלאת מקומו של . למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער 11 

 חבר המועצה פינחס כהנא בוועדת שימור אתרים.    
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 בסר כחברה בוועדת חינוך-. למנות את טלי שוורצשטיין12 

     .  במקומה של מירי וקסמן

 

 מינוי נציג מועצת העיר לוועדת הבחירות לרב העיר כפר סבא.  .6

 

לוועדת הבחירות לרב העיר  מינוי נציג מועצת העיר ר:איתי צח

כפר סבא. הצעת החלטה: בהתאם לתקנות שירותי 

, 2007 –הדת היהודיים )בחירות רבני עיר( תשס"ז 

מועצת העיר ממנה בזאת את עובד העירייה מר 

שמשון ממליה, לשמש כנציג המועצה בוועדת 

הבחירות לרב העיר כפר סבא. האם אפשר לאשר זאת 

 פה אחד? 

אנחנו מאשרים גם את המינוי של היו"ר לוועדה או  לוי: עו"ד אהוד יובל

  -רק את מינוי

 היו"ר הוא מינוי של השר.  ראש העיר:

 ואנחנו מאשרים היום גם את מינוי יו"ר לוועדה?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 כרגע רק את שמשון ממליה.  ראש העיר:

לא, אני לא מבין, אנחנו מאשרים מינוי לפני  עו"ד אהוד יובל לוי:

 שאישרנו את היו"ר? 

המועצה מאשרת רק את הנציג שלה בהרכב של ועדת  עו"ד איתן צנעני:

 הבחירות. 

 ומה עם מינוי היו"ר? היינו צריכים לאשר את זה.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 יו"ר על פי החוק מתמנה על ידי השר בהסכמת ראש עו"ד איתן צנעני:

 העיר. לא קשור למועצת העיר. 

 ראש העיר הסכים למינוי של היו"ר?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 את זה אתה צריך לבדוק עם ראש העיר.  עו"ד איתן צנעני:

 הביע את עמדתו. טרם ראש העיר  ראש העיר:
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לא, לא, אני לא מבין סליחה, קודם כל אני לא מקבל  עו"ד אהוד יובל לוי:

את זה שממנים פה נציג, זה דבר שלא דיברנו עליו, 

עם כל הכבוד לשמשון ממליה שיש לי המון כבוד 

אליו, אני לא מבין איך אנחנו ממנים נציג לפני 

שאישרנו את היו"ר לוועדה. איך קמה ועדה 

  -ומצרפים

 בחוק יובל.  יש פרוצדורה עו"ד אלון בן זקן:

.  ראש העיר:  כן יובל, תסביר בבקשה היועץ המשפטי

הסברתי, יש את התקנות יש את הפרוצדורה בחוק,  עו"ד אלון בן זקן:

נציגים, אחד זה נציג של ראש העיר והשני זה  2יש 

נציג של מועצת העיר מחליטה, או מקרב העובדים או 

מקרב נבחרי ציבור. זה מגיע עכשיו לשולחן. הבחירה 

 של יו"ר הוועדה לא מתבצעת בשולחן הזה. 

ל עו"ד אהוד יובל לוי: העיר מאשר שיש  פני שראשהשאלה הייתה אם 

הסכמה לגבי יו"ר, יש טעם למנות נציגים, כי אם 

האמירה אם ממנים נציגים, משמע יש ועדה. יש ועדה 

 משמעה הוסכם היו"ר. אנחנו לא הולכים פה... 

 זה חלק מתהליך מקימים את הוועדה.  עו"ד אלון בן זקן:

  -לא, אז אני רוצה עו"ד אהוד יובל לוי:

.  זקן: עו"ד אלון בן  כל אחד נותן את הנציגים שלו

 אין קשר בין הדברים יובל.  עו"ד איתן צנעני:

  -שמשון ממליה הוא בן אדם שמאוד קשור אליך עו"ד אהוד יובל לוי:

 הוא איש מצוין.  ראש העיר:

אמרתי הוא איש מעולה, איש מצוין, לפני שאנחנו  עו"ד אהוד יובל לוי:

יעה אותי, לא מעלים את ההצעה שהיא קצת הפת

שמעתי עליה קודם. אני שואל אם קודם כל אנחנו לא 

עושים את הדבר המתבקש מאליו, קושרים את 
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החברים בהצעה שלא נדונה אצלנו קודם, לפני 

שמאשרים את היו"ר. הדבר מתבקש, משתמע שאם 

 אתה רוצה לאשר חברים, משמע אישרת את היו"ר. 

  מהישיבה(יצאה )הדר לביא 

לא, היו"ר לא אושר, זה לא בסמכות מועצת העיר,  נעני:עו"ד איתן צ

 -אמרתי לך כבר

אני שאלתי את ראש העיר, אתה לא ראש העיר,  עו"ד אהוד יובל לוי:

 עדיין. 

אז אני אעזור, היו"ר הוא לא מינוי של ראש העיר או  ראש העיר:

 של המועצה, הוא מינוי של השר. 

 בהסכמת ראש העיר, צריך את הסכמת ראש העיר.  עו"ד איתן צנעני:

 בהסכמת ראש העיר.  ראש העיר:

 איתן, אתה ראש העיר? תן לראש העיר לדבר.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא, הוא ממלא מקום.  ראש העיר:

 תהיה ראש העיר תדבר.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 מכיוון שאני בקיא בפרטים, אז אני עוזר לראש העיר.  עו"ד איתן צנעני:

 איתן, אתה ראש העיר? תן לראש העיר לדבר.  עו"ד אהוד יובל לוי:

מקום, ויש לו זכות דיבור, ומעבר לזה  איתן ממלא ראש העיר:

  -גם הוא שולט במטריה. דבר שני

אני מופקד על תחום הדת, וזה בתחום אחריותי, ולכן  עו"ד איתן צנעני:

 אני עונה. 

 בתחום אחריות נכון.  ראש העיר:

 אתה גם מופקד על תחום הפסלים בעיר נכון?  עו"ד אהוד יובל לוי:

מאוד פשוטה, שמשון ממליה הוא אני אענה בצורה  ראש העיר:

נציגים בוועדת בחירות.  5נציג בהתאם לתקנון, יש 

 היו"ר הוא מינוי של השר בהסכמת ראש העיר. אנחנו

כרגע עדיין לא הבענו את הסכמתנו, שר הדתות צריך 
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 להגיע לפגישה ונסכם את הפרטים. 

אני נראה לי מוזר שאנחנו מצביעים פה על מינוי  עו"ד אהוד יובל לוי:

 נציג. 

  -זה חלק מהתהליך ראש העיר:

א' הדברים האלה לא נדונו, אתם מפתיעים אותנו פה  עו"ד אהוד יובל לוי:

 הערב. 

 אין פה הפתעה הוא חלק מהתהליך.  ראש העיר:

לא, זה לא נדון בקואליציה, ואני חושב שעילאי  עו"ד אהוד יובל לוי:

רסגור יכול להיות נציג הרבה יותר מתאים לוועדה ה

  -למינוי רב. עם כל הכבוד לממליה עילאי הרסגור

  -אז אם יש לך נציג ראש העיר:

 הוא חבר מועצה, הוא נבחר ציבור.  עו"ד אהוד יובל לוי:

  -זה יכול להיות מעניין הנדין:-עילאי הרסגור

 על נציג נוסף נדבר על זה.  ראש העיר:

  -אבל אני חושב שהזמן שלי הנדין:-הרסגורעילאי 

 אני סומך על עילאי יותר.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 יוקדש לדברים אחרים.  הנדין:-עילאי הרסגור

  -טוב, אנחנו ראש העיר:

אני באמת לא מבין באיזו זכות, אלא אם כן אתה  עו"ד אהוד יובל לוי:

אומר שאתה מאשר את הנציג שהשר בחר, אני לא 

מוכן לקבל עובד עירייה עם כל הכבוד זה מינוי של 

  -הבוס שלו. לא יכול להיות שבן אדם

 עילאי בחר רב?  :מהקהל

 עילאי צריך לבחור רב כן.  עו"ד אהוד יובל לוי:

אם אני יכול לבחור לבד את הרב, אז יש לי רעיונות  הנדין:-עילאי הרסגור

 מעניינים, אבל אני חושב שזה לא המצב. 

לא לבד, אתה צריך להיות הנציג שלנו לוועדה. אני  עו"ד אהוד יובל לוי:
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אנשים, היא  4חושב שסיעה הכי גדולה במועצה של 

  -המתאימה לשלוח נציג. עובד עירייה מכובד מאוד

יובל זאת לא הוועדה שבוחרת את הרב, זאת ועדה  ן:הנדי-עילאי הרסגור

שמארגנת את הבחירות. לוועדה שבוחרת את הרב 

 נשלח נציגים. 

טוב, אנחנו מעלים את זה להצבעה, זה מאוד פשוט,  ראש העיר:

פרוצדורה פשוטה, שמשון ממליה כעובד עירייה הוא 

 נציג לוועדת הבחירות.  

 פות שלו לרב העיר? מה תהיה הכפי עו"ד אהוד יובל לוי:

 איך?  ראש העיר:

שלו, הוא בוחר לעצמו  המה תהיה האינטראקצי עו"ד אהוד יובל לוי:

 למעשה מן הבוס. 

אנחנו עוד לא יודעים מי יהיו הנציגים. חכה, נראה  ראש העיר:

מי יתמודד. יש עוד תהליך. אני מעלה את זה 

להצבעה, מי בעד מינוי נציג מועצת העיר לוועדת 

בהתאם רות לרב העיר? והצעת החלטה: הבחי

לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר( 

, מועצת העיר ממנה בזאת את עובד 2007 –תשס"ז 

, , שהוא איש מצוין אגבהעירייה מר שמשון ממליה

לשמש כנציג המועצה בוועדת הבחירות לרב העיר 

 מי בעד?  כפר סבא.

,  :איתי צחר יעל, תהילה, אורן, עדי, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני

ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר וממה. מי 

יובל.   מתנגד? 

 יובל. תודה רבה. ראש העיר:
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בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(  :254החלטה מס' 

בד ממנה בזאת את עוברוב קולות , מועצת העיר 2007 –תשס"ז 

העירייה מר שמשון ממליה, לשמש כנציג המועצה בוועדת הבחירות 

 לרב העיר כפר סבא.

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

 וממה. איר מלירית,  עילאי, פליאה,

  יובל.  -נגד 

 

 . 29.11.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .7

 

. יש 29.11.2020מיום  אישור המלצות ועדת תמיכות ראש העיר:

 כאן את הפרוטוקול של ועדת התמיכות לשנה הבאה. 

 לא, זה לא זה. זה בהצעה הבאה.  איתי צחר:

סליחה, כן הצעת החלטה. מאשרים את המלצות  ראש העיר:

ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול המצ"ב מיום 

29.11.2020 . 

 האם אפשר לאשר פה אחד?  איתי צחר:

 אפשר לקבל על זה פה אחד? פה אחד, תודה רבה.  ראש העיר:

 

את המלצות ועדת התמיכות כמפורט פה אחד מאשרים  :255החלטה מס' 

 .29.11.2020בפרוטוקול המצ"ב מיום 

 

 . 2021אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .8

 

. הצעת 2021אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  ראש העיר:

ההחלטה: מאשרים את התבחינים למתן תמיכות 
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כמפורט בקובץ  2021לעמותות לשנת הכספים 

  התבחינים המצורף. אפשר לקבל על זה פה אחד?

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

 כן, תהילה כיו"ר ועדת כספים.  ראש העיר:

טוב, אז זה תהליך של התמיכות שאנחנו מתעסקים  רו"ח תהילה מימון:

איתו כבר, זו פעם שלישית שאנחנו מצביעים על 

הקריטריונים. והשנה גם נעשתה עבודה לשיפור 

 המסמך ולשיפור הקריטריונים. 

.  :ראש העיר  נכון

אני רואה בתמיכות כלי חשוב לקידום של האג'נדות  רו"ח תהילה מימון:

העירוניות. וגם ישבתי על זה הרבה מאוד, גם ישבתי 

עם ראש העיר. ולכן אני מאמינה שההצהרות שלנו 

צריכות להיות מגובות במספרים, וקידום של נושאים 

צריכים להיות מגובים בתקציבים. אז סוף סוף אני 

לה להגיד שהשנה אנחנו מתחילים לראות שינוי. יכו

זאת השנה השנייה שאני מבקשת שנקדם כמה 

נושאים בתמיכות. גם קידום נשים בספורט, וגם 

קידום אנשים עם מוגבלויות. לראשונה, אני מקווה 

ששמתם לב, נכנס קריטריון חדש לקידום ספורט 

לאנשים עם מוגבלות. עמותות שפועלות בתחום הזה 

 להגיש בקשות לעירייה.  יוכלו

.  ראש העיר:  נכון

 וזו בשורה, וזו בשורה בעיקר בחודש הזה.  רו"ח תהילה מימון:

 בשורה ביום הזה.  ראש העיר:

דברים  2וטוב שכך, לגמרי. בנושא קידום נשים קרו  רו"ח תהילה מימון:

במסמך הזה. אחד, קודמו ענפים שיש בהם נשים 

גם ההתעמלות בספורט, שזה האתלטיקה הקלה ו
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האומנותית. אז הם קיבלו תעדוף נוסף. מה שייתן 

להם תקציב נוסף, וגם נשים, התוספת בגין נשים 

. זה הישג זה לא 35%-ל 20%-בספורט עלתה מ

מספיק, אבל כמו כל שינוי זה תהליך, והיום אנחנו 

סוף סוף יכולים להגיד שאחרי הרבה מאוד שנים, וזה 

ה לקדנציה הזאת, שלא הרבה לפני שאנחנו נכנסנו פ

התייחסו לאלמנטים האלה, אנחנו סוף סוף 

מתייחסים לזה. אין לי ספק שזאת התחלה. אני מודה 

על שיתוף הפעולה ועל ההקשבה, ואני בטוחה שזאת 

רק ההתחלה, כי יש לזה המשך. זאת הזדמנות טובה 

לקרוא לכל העמותות, לעמותות חדשות בעצם 

שפחות כלוסיות להיכנס לעיר ולפעול, לקדם או

נהנות מהתמיכות, וגם הזדמנות שלנו כחברי מועצה 

להפנות את תשומת לב העמותות הנוספות לשינויים 

שחלו. דבר נוסף וזה אולי בצד השני של הדברים שלי, 

אחד הדברים הבולטים שהיו השנה לעומת שנים 

קודמות זה הנושא של הבקרה, שקיבל הרבה יותר 

ת צריך להיות מפוקח התייחסות. הנושא הזה באמ

יותר, כמו שקרה השנה, וגם יותר. צריך לבקר את 

הפעולות שלהם, לראות שאנחנו באמת מממשים את 

האג'נדות העירוניות שלנו בתוך התמיכות. אז תודה 

 הנושאים האלה בעיקר.  2רבה על הקידום של 

 ותודה רבה לך תהילה.  ראש העיר:

 אני רוצה לתקן קלות את הנוסח של ההחלטה.  עו"ד אלון בן זקן:

 אוקיי.  ראש העיר:

אז מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לעמותות  עו"ד אלון בן זקן:

כמפורט בקובץ התבחינים  2021לשנת הכספים 
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המצורף, ובהתאם להמלצת ועדת התמיכות בישיבתה 

 . 30.11.2020-מיום ה

מי בעד? אפשר לקבל אוקיי, אז זה נוסח ההחלטה,  ראש העיר:

על זה פה אחד? תודה רבה, פה אחד. אני רוצה להגיד 

תודה לכל הצוות המקצועי ולתהילה, על הרבה מאוד 

תובנות ועל עבודה עם הרבה מאוד מחשבה מעמיקה. 

יש כאן היבטים של הביצה והתרנגולת, ובמקרה הזה 

אנחנו הקדמנו את הביצה לתרנגולת. אני אומר את 

י מאוד מקווה שיגיעו עמותות בהתאם זה בחיוך, ואנ

להצהרה שלנו כאן במועצה, ושיהיה בהצלחה. אני 

 חושב שזו אמירה מאוד מכובדת. 

 

התבחינים למתן תמיכות לעמותות את פה אחד מאשרים  :256החלטה מס' 

כמפורט בקובץ התבחינים המצורף, ובהתאם  2021לשנת הכספים 

 .30.11.2020-להמלצת ועדת התמיכות בישיבתה מיום ה

 

 . 2008 –אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא )סלילת רחובות(, התשס"ח  .9

 

 טוב, הנושא הבא.  ראש העיר:

תיקון חוק עזר לכפר סבא סלילת רחובות התשס"ח  איתי צחר:

. הצעת החלטה: מאשרים את התיקון לחוק 2008 –

 2008 –העזר לכפר סבא )סלילת רחובות( התשס"ח 

 בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה. 

  -יש לי כמה שאלות אם זה בסדר. דבר ראשון יעל סער:

 כן יעל.  ראש העיר:

משהו שראיתי שהתייחסתם אליו בוועדת כספים,  יעל סער:

ה לזה איזה שהוא פתרון. זה נושא ולא ראיתי שהי
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התחולה והיידוע של יזמים על השינוי בתעריפים. 

שאני אישית הייתי שמחה אם היינו יוצאים מפה עם 

איזה שהיא אמירה שמהיום הולכים ליידע שהוגשה 

, עם כל היזמים 4, 3, 2, 1בקשה לעליית תעריפים 

יידוע, כי  שכבר נמצאים בתהליך יקבלו איזה שהוא 

שקל שיזם מוציא זה שקל שהוא רוצה להרוויח כל 

עליו, וזה באמת יכול להפיל פרויקטים, כמו שאתם 

יודעים בטח מהשנים של הזה, זה אחד. שתיים, לי 

אישית היה קצת חסר להבין כמה הולך להתייקר או 

להיות מוזל פר מ"ר פרויקט, לצורך העניין כמה 

ושא תוספת בנייה או תוספת קרקע. דבר שלישי, לנ

המרתפים אני ראיתי שמישהו שאל בוועדת כספים 

אם זה כולל גם מכפילים או לא כולל מכפילים, 

ונאמר שלא. אבל היום אין רק מכפילים, יש גם כמו 

שאמרתם מתקנים רובוטיים שיכולים להיות בגודל 

קומות, ואז האם  4קומה לעומק של  3/4או  1/2של 

הוא באמת שם חל חיוב או לא, כי זה שטח ש

משמעותי. שאלה רביעית, שגם לא הצלחתי להבין 

למה צפויה ירידה בהכנסה של מיליון ₪, כי אני קצת 

עשיתי, סכמתי את כל שלושת ההיטלים ביחד, ויצא 

₪, על  12לי שעל מ"ר קרקע אנחנו צפויים להפסיד 

₪, ועל כל מ"ר מרתף לקבל  69מ"ר בנוי להוסיף 

הבין איך זה ₪. אני לא מצליחה ל 316תוספת של 

 מביא לנו צפי של ירידה בהכנסות. 

 אנחנו ניתן הסבר, בסדר גמור. תודה יעל, הגזבר?  ראש העיר:

 טוב, אני אתייחס.  כאן. צביקה דוידי:

 צביקה, איפה אתה?  ראש העיר:
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.  צביקה דוידי:  אני כאן

 איפה?  ראש העיר:

אחרון אחרון. אני אתייחס לשאלות ראשון ראשון,  צביקה דוידי:

לעניין הנושא של יידוע יזמים מראש, אנחנו מדברים 

רכה שלישית של אעל תהליך שנמשך מזה זמן, זו ה

רכה שלישית מתבצעת לנוכח אחוק העזר הקיים, וה

העובדה שמתבצע פה תהליך למעלה משנה וחצי, אז 

אין פה הפתעה לאף אחד. אני מדבר על העובדה 

הארכה מתבצעת  שעצם זה שיש הארכה, מן הסתם

לנוכח העובדה שמוגש חוק העזר לתיקון ועדכון. 

כלומר לנוכח העובדה הזאתי, והבקשה הזאתי כבר 

עולה פעם שלישית, אז הבקשה להארכה היא על רקע 

העובדה שיש עדכון של חוק העזר הקיים. אז אנחנו 

שנים, זה מעשה  5-מדברים על מעשה שמתבצע פעם ב

לתכלל ולהביא את הרכיב יום יום, ויזמים רגילים 

 הזה בחשבון. 

כן, אבל קרן השצ"פים היא חדשה, כלומר זה לא  יעל סער:

 משהו שיכלו לצפות אותו. 

אז אני מדבר על העניין של חוק העזר סלילה ותיעול,  צביקה דוידי:

ויוזמה  לנושא של השצ"פ אנחנו מדברים על חובה, 

של משרד הפנים שאנחנו מתכללים אותה במעשה 

הזה, על מנת להביא בחשבון את הרכיב הזה של 

בעיקר בעיקר בנושא של שכונות חדשות, על מנת 

, שהרשות תהיה מסוגלת לתגבר את מקורות המימון

על מנת לתת מענה ביתר שאת בנושאים של פיתוח 

בשכונות החדשות בנושא של שצ"פים. לנושא הקרקע 

ששאלת, אז אני אומר בתמצית, ולא לפרט יותר 
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מידי, אבל אני אסביר. אנחנו עוברים בעצם לשיטה 

של כלל היישוב בתחשיבים של שלושת החוקים. 

מפאת העובדה שבעצם מקורות הקרקע של העיר 

כים ומתכלים, והבסיס לחישוב הולך להיות הול

בעיקר על רכיב הבנייה. כלומר, אנחנו מדברים על 

בעיקר פרויקטים שהם, היות ואם אנחנו מדברים 

למשל על התחדשות עירונית, אז אנחנו מדברים על 

כך שבעצם רכיב הקרקע כבר שולם מראש, ורכיב 

ו הבנייה הוא זה שאנחנו משיתים עליו את עיקר יהוונ

ברמה של השתה של העלויות היחסיות. בהקשר הזה 

אנחנו גם מסתכלים במתודולוגיה על כלל ההוצאות 

מחושבות על בסיס כלל המטרים הבנויים, ברמה של 

פוטנציאל מימוש של התוכנית התב"עיות  100%

הקיימות. ולכן אנחנו רואים את הייחוס של הרכיב 

רקע, של הבנייה כרכיב הרבה יותר גדול ביחס לק

ונכון להסתכל על המכלול ולא רק על, זה בשביל 

להשוות, בתמצית תפוחים לתפוחים צריך להסתכל 

על הכלל. ותכף אני אתייחס בצורה טיפה יותר 

מפורטת, בשאלה שלך לנושא של המיליון ₪, ואולי 

הנושא יהיה בהיר יותר. לנושא של המרתפים, שוב 

 המוטיבציה היא לראות איך מתבצע התשלום,

הכנסנו את הנושא של המרתפים בשלושת החוקים. 

כי רכיב המרתפים הולך להיות משמעותי, וגם הוא 

מהרכיב של הבנייה, על מנת  70%-נלקח בחשבון רק ב

לא לחייב בצורה מלאה. ולהביא בחשבון את 

ברמה האורבנית הכוללות  הרכיבים האלה בהשפעות

שא לא רק בהיבט של העלות. לעניין השאלה שלך בנו
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על מנת לתת של הירידה בהכנסה של מיליון ₪. אז 

מושג, אני נתתי לוועדת הכספים אומדנה שבעצם 

לוקח בחשבון את היקף סך הכול המטראז' הצפוי 

שאני משית עליו בעצם את האומדנים  2021בשנת 

החדשים, סליחה את התעריפים החדשים לחוקים 

הקיימים, ובעצם אנחנו מדברים על דפיציט של 

יליון ₪. כמיליון ₪ הזה מורכב בחציו מההשפעה כמ

של הרכיב התעריפי של הקרקע, ובחציו מהרכיב 

התעריפי של הבנייה. אבל היות כמו שהסברתי 

שהנושא של הקרקע הוא לא יחויב לגבי עיקר 

כדוגמא, אז ממילא אנחנו  2021-המטראז' הצפוי ב

אני מדברים על פער של כחצי מיליון ₪ בהיבט הזה. 

 וה בהצלחתי לענות על כל השאלות שלך.מקו

לא, א' לנושא המרתפים אני שאלתי על מרתפים  יעל סער:

רובוטיים, שבישיבה התייחסתם למכפילים שלא 

יחויבו, ואני שואלת על מרתפים רובוטיים שיכולים 

להיות בשטח מאוד משמעותי, האם הם מחויבים, זה 

  -עדיין מתקן חנייה

גדרה בחוק העזר למרתף חנייה. מרתף או חלק יש ה :עו"ד אלון בן זקן

ממנו שמיועד על פי תכנית והיתר בנייה, לשמש 

 לתכלית של חניית כלי רכב. 

אין בעיה, אני רק אומרת שבישיבה דיברתם על זה  יעל סער:

שמתקן אוטומטי לא יחול עליו, ומתקן רובוטי זה 

משהו אחר. זו רק נקודה לתשומת לב שיכול להיות 

הכניס אותה להתייחסות. לנושא ההפסד אני שצריך ל

 עדיין, אני מצטערת אני לא מבינה אותך. 

 )עו"ד אהוד יובל לוי יצא מהישיבה(
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יעל, רק אמרת שדובר שלא יחול עליו? לא זכור לי  איתי צחר:

 שזה נאמר על ידי מי מהדוברים. 

זה מה שאני קראתי בפרוטוקול. מישהו שאל על  יעל סער:

 מתקנים, ונאמר שלא יחול. 

  -בהקשר של איתי צחר:

 נכון, של מרתפים.  יעל סער:

אני לא יודע מי אמר, אבל אלון אתה רוצה להתייחס  איתי צחר:

 ה? לז

זה פשוט מה שקראתי בפרוטוקול, אז אני מעירה את  יעל סער:

 תשומת לבכם. 

 הא בתוך ועדת כספים, לא בישיבה הזו.  איתי צחר:

 נכון, נכון, נכון.  יעל סער:

.  איתי צחר:  הבנתי אוקיי

ולנושא של ההפסד, אני עדיין לא מבינה, אנחנו על  יעל סער:

של שלושת  ₪ בתכלול 69כל מ"ר בנוי מרוויחים 

ההיטלים האלה, אז אני לא מבינה איך אנחנו 

  -מפסידים, אבל

צביקה, ההפסד הוא בגין התיעול והסלילה, נכון? כל  רו"ח תהילה מימון:

 השאר זה תוספת זה חדשים. 

אכן כן, התחשיב שאני מדבר, אם את מסתכלת על  צביקה דוידי:

כלל החוקים, אז יש פה פער. אני דיברתי בצורה 

דיפרנציאלית שמביא בחשבון את היטל הסלילה ואת 

ביחס  as isשמים את זה היטל התיעול. אם אנחנו 

לתעריפים החדשים, אז אנחנו בדפיציט. אבל אם 

ים את תעריף השצ"פ, ואנחנו מביא אנחנו מוסיפים

בחשבון גם את הנושא של המרתפים, אז אכן אנחנו 

 מדברים על גידול. 
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 . 100% יעל סער:

ורק לסיים את הנושא של מרתפים, מציע שנבהיר  איתי צחר:

כאן לאור מה שאמרת, אני מחפש ולא רואה את 

ההפניה לפרוטוקול ועדת כספים, אבל בכל מקרה גם 

לפי מה שמהנדסת העיר כותבת לי, וגם לגבי חוות 

הדעת המשפטית המפורטת, אני מציע שחברי 

המועצה יבינו שבהחלט יש אפשרות שזה יחול גם על 

ונים רובוטיים. אלון אם אתה רוצה להוסיף או חני

 להרחיב, זה מה שגם מהנדסת העיר כותבת לי. 

 יעל, עוד שאלות? עוד הסברים?  ראש העיר:

האמת רק הערה קטנה אחת, שאישית לי היה חסר  יעל סער:

בכל החומרים האלה הסכימה הזאתי של כמה הולך 

 להתייקר למ"ר או להיות מוזל למ"ר, וגם הייתי

שמחה אם היינו רואים השוואה לערים אחרות, זה 

 ..  כבר.

בדברי ההסבר יש השוואה מפורטת בין התעריפים  צביקה דוידי:

 הישנים לתעריפים החדשים. 

נכון. וגם יש טבלת השוואה אני חושב שהגזבר,  ראש העיר:

  -תעביר לה את טבלת ההשוואה, עשינו בסך הכול

 היא קיימת בחומרים שמוצגים פה.  צביקה דוידי:

קיימת בחומרים, יש טבלת השוואה, זה חלק  ראש העיר:

מהחומרים שאני גם ביקשתי לראות, חשוב מאוד. 

תודה יעל. אז אפשר לקבל את ההחלטה, מאשרים את 

התיקון של חוק העזר כמו שהוא? פה אחד? תודה 

רבה. תיקון חוק עזר לכפר סבא סלילת רחוב, התקבל 

 אחד. פה 

 אז הצעת החלטה רק הקראת?  :עו"ד אלון בן זקן
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 כן.  ראש העיר:

 הקראתי קודם, נקריא פעם נוספת.  איתי צחר:

לכפר סבא )סלילת מאשרים את התיקון לחוק עזר  ראש העיר:

בנוסח המצורף לסדר  ,2008 –רחובות( התשס"ח 

אפשר לקבל על זה פה  יומה של ישיבת המועצה.

 רבה.  אחד? התקבלה, תודה

 

את התיקון לחוק עזר לכפר סבא )סלילת פה אחד מאשרים  :257החלטה מס' 

, בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת 2008 –רחובות( התשס"ח 

 .המועצה

 

 . 2015 –אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא )תיעול(, התשע"ה  .10

 

נושא הבא תיקון חוק העזר תיעול, יש שאלות לגבי  ראש העיר:

חוק העזר תיעול? אפשר להסתפק בדברי הסבר? 

הצעת ההחלטה: מאשרים את התיקון לחוק העזר 

בנוסח המצורף  2015 –לכפר סבא )תיעול( תשע"ה 

לסדר יומה של ישיבת המועצה. אפשר לקבל על זה 

 פה אחד? התקבל, תודה. 

 

את התיקון לחוק העזר לכפר סבא )תיעול( פה אחד מאשרים  :258החלטה מס' 

 .בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה 2015 –תשע"ה 

 

אישור הצעת חוק עזר לכפר סבא )שטחים ציבוריים פתוחים(, התשפ"א  .11

– 2020 . 
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אישור הצעת חוק עזר לשטחים ציבוריים. מאשרים  ראש העיר:

את חוק העזר לכפר סבא )שטחים ציבוריים פתוחים( 

בנוסח המצורף לסדר יומה של  2020 –תשפ"א 

המועצה. אפשר לקבל על זה פה אחד? התקבל, תודה 

 רבה. 

 

חוק העזר לכפר סבא )שטחים את פה אחד מאשרים  :259החלטה מס' 

בנוסח המצורף לסדר יומה של  2020 –א ציבוריים פתוחים( תשפ"

 .המועצה

 

 אישור הארכת תוקף סמכות העירייה להמשיך לגבות היטל תיעול לפי  .12

 , והיטל סלילת רחוב 2015 –חוק עזר לכפר סבא )תיעול( התשע"ה  

 .2008 –וסלילת מדרכה על פי חוק עזר )סלילת רחובות( התשס"ח  

 

הארכת תוקף סמכות העירייה להמשיך לגבות היטלי  ראש העיר:

תיעול לפי חוק עזר לכפר סבא )תיעול( התשע"ה, אני 

, והיטל סלילת רחוב 2015עוזר היום למנכ"ל, 

וסלילת מדרכה על פי חוק העזר )סלילת רחובות( 

. הצעת החלטה: מאשרים הארכת 2008 –התשס"ח 

סמכות העירייה להמשיך לגבות את ההיטלים שבנדון 

על פי התעריפים הנוכחיים כפי שמופיעים בתוספת 

, 2015 –של חוק העזר כפר סבא )תיעול( התשע"ה 

, זאת עד 2008 –וחוק עזר )סלילת רחובות( התשס"ח 

או עד למועד פרסום של חוקי העזר  30.6.2021ליום 

נים שיובאו לאחר שיאושרו על ידי שר הפנים המתוק

על פי המוקדם מבין השניים. אפשר לקבל את זה פה 

 אחד? פה אחד התקבל, תודה רבה. 
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הארכת סמכות העירייה להמשיך את פה אחד מאשרים  :260החלטה מס' 

לגבות את ההיטלים שבנדון על פי התעריפים הנוכחיים כפי 

 –העזר כפר סבא )תיעול( התשע"ה שמופיעים בתוספת של חוק 

, זאת עד ליום 2008 –, וחוק עזר )סלילת רחובות( התשס"ח 2015

או עד למועד פרסום של חוקי העזר המתוקנים שיובאו  30.6.2021

 .לאחר שיאושרו על ידי שר הפנים על פי המוקדם מבין השניים

 

 אשרור מועצת העיר לחילופי קרקע שנרשמו בתוכנית לצורכי רישום  .13

 .405-0563270תכנית הר מירון  599/1998 

 

אישור מועצת העיר לחילופי קרקע שנרשמו בתוכנית  ראש העיר:

לצורכי רישום הר מירון. יש כאן דברי הסבר של 

היועץ המשפטי. מי שעבר על החומר וקרא מוזמן, 

 דקות.  2-מיכל את רוצה להציג ב

 לא חושב שצריך.  איתי צחר:

אין צורך כן. טוב, קראתם. הצעת החלטה: עיריית  ראש העיר:

. 405-0563270להגיש את תכנית כפר סבא מחליטה 

  -לפקודת העיריות 188בהתאם להוראות סעיף 

הצעות החלטה, אם אפשר לקרוא אותם  2לא, לא, זה  עו"ד אלון בן זקן:

כמו שצריך. עיריית כפר סבא מחליטה להגיש את 

 . 405-0563270תכנית 

 זה בדיוק מה שאמרתי.  ראש העיר:

 החלטות.  2ירה, כן, רק היא מצה עו"ד אלון בן זקן:

מצהירה כי הגרון שלי יבש. אז כמו שהיועץ המשפטי  ראש העיר:

 188הצעות. בהתאם להוראות סעיף  2אמר, זה 

)נוסח חדש( מועצת העיר מאשררת  לפקודת העיריות 
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את חילופי הקרקע שנעשו במסגרת תכנית לצורכי 

, ואשר נרשמה בלשכת 559/98רישום שמספרה 

, באופן שבו חלקה 2000רישום המקרקעין בשנת 

מ"ר בייעוד שטח  95בשטח של  6434בגוש  588-589

ציבורי פתוח, תירשמנה על שם עיריית כפר סבא, 

מ"ר בייעוד  513בשטח של  6434בגוש  496וחלקה 

מגורים תירשמנה בבעלות פרטית. אפשר לקבל את 

 זה כפה אחד? תודה רבה. 

 

405-מחליטה להגיש את תכנית פה אחד עיריית כפר סבא  :261החלטה מס' 

0563270. 

 

לפקודת העיריות )נוסח חדש(  188בהתאם להוראות סעיף  :262החלטה מס' 

מאשררת את חילופי הקרקע שנעשו במסגרת פה אחד מועצת העיר 

, ואשר נרשמה בלשכת 559/98תכנית לצורכי רישום שמספרה 

בגוש  588-589פן שבו חלקה , באו2000רישום המקרקעין בשנת 

מ"ר בייעוד שטח ציבורי פתוח, תירשמנה על  95בשטח של  6434

מ"ר  513בשטח של  6434בגוש  496שם עיריית כפר סבא, וחלקה 

 .בייעוד מגורים תירשמנה בבעלות פרטית

 

 אישור מימון עלות השתתפותו של סגן ראש העיר, דני הרוש, בכנס  .14

 השתלמות סגני ראשי ערים באילת.  

 

אישור מימון עלות השתתפות של סגן ראש העיר, דני  ראש העיר:

הרוש, בכנס השתלמות סגני ראשי ערים באילת. 

הצעת החלטה: מאשרים מימון עלות, זה המנכ"ל 

 תקריא בבקשה. 
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר. .3

 

 אכיפת עבירות איסורי חנייה על ידי מצלמות ברחוב ויצמן.  א.

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:  :249החלטה מס' 

 אכיפת עבירות איסורי חנייה על ידי מצלמות ברחוב ויצמן. 

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

 .אירפליאה, לירית ומ

 .יעל, פינחס, הדר וקרן -נגד 

 יובל.  -נמנע 

 

לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי מאת חבר המועצה קביעת תהליך  ב.

 פנחס כהנא.

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:  :250החלטה מס' 

קביעת תהליך לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי מאת חבר 

 המועצה פנחס כהנא.

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

 איר, יובל וממה. מ לירית, פליאה,

  .יעל, פינחס, הדר וקרן -נגד 
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 סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב.  ג.

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:  :251החלטה מס' 

 סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב. 

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

 איר, יובל וממה. מלירית,  פליאה,

  .יעל, פינחס, הדר וקרן -נגד 

 

 . 25.11.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .4

 תקציב רגיל.  5העברות מסעיף לסעיף מספר  א. 

 תקציב בלתי רגיל. 6העברות מסעיף לסעיף מספר  ב. 

 

את המלצות ועדות הכספים כמפורט מאשרים פה אחד  :252החלטה מס' 

בנושאים כדלקמן: א.  25.11.2020בפרוטוקול הישיבה מיום 

בתקציב הרגיל. ב. העברות מסעיף  5מסעיף לסעיף מספר העברות 

 בתקציב בלתי רגיל. 6לסעיף מספר 
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 עדכון הרכב ועדות עירייה.  .5

 

 מאשרים פה אחד:  :253החלטה מס' 

 בוועדת חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברהלמנות את . 1 

 למיגור אלימות, במקומו של חבר המועצה אמיר סילבר.  

  בוועדה מנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברהל. 2 

לקידום מעמד הילד, במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר  

 סילבר.  

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת 3 

 סילבר.  נגישות, במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר 

. למנות את חברת המועצה יעל סער כחברה בוועדת ספורט, 4 

 במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.  

יונית 5  . להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה 

 צוק כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".  

 . להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה הדס6 

 אמילי ליברמן כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".  

. להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה 7 

 טליה קליין פרז כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".  

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדה 8 

לקידום עסקים קטנים ובינוניים כנציגת סיעת "כפר סבא  

 מת". מתקד 

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומו של 9 

חבר המועצה של חבר המועצה פינחס כהנא בוועדת המשנה  

 לתכנון ובנייה.  

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומה 10 

 של חברת המועצה הדר לביא בוועדת חינוך.    

. למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומו של 11 
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 חבר המועצה פינחס כהנא בוועדת שימור אתרים.    

 בסר כחברה בוועדת חינוך-. למנות את טלי שוורצשטיין12 

     .  במקומה של מירי וקסמן

 

 מינוי נציג מועצת העיר לוועדת הבחירות לרב העיר כפר סבא.  .6

 

בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(  :254החלטה מס' 

ממנה בזאת את עובד ברוב קולות , מועצת העיר 2007 –תשס"ז 

העירייה מר שמשון ממליה, לשמש כנציג המועצה בוועדת הבחירות 

 לרב העיר כפר סבא.

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

 איר וממה. מלירית,  עילאי, פליאה,

  יובל.  -נגד 

 

 . 29.11.2020אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .7

 

את המלצות ועדת התמיכות כמפורט פה אחד מאשרים  :255החלטה מס' 

 .29.11.2020בפרוטוקול המצ"ב מיום 

 

 . 2021אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .8

 

התבחינים למתן תמיכות לעמותות את פה אחד מאשרים  :256החלטה מס' 

כמפורט בקובץ התבחינים המצורף, ובהתאם  2021לשנת הכספים 

 .30.11.2020-להמלצת ועדת התמיכות בישיבתה מיום ה

  



  02.12.2020 112   מן המנייןמועצה 

 . 2008 –אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא )סלילת רחובות(, התשס"ח  .9

 

את התיקון לחוק עזר לכפר סבא )סלילת פה אחד מאשרים  :257החלטה מס' 

, בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת 2008 –רחובות( התשס"ח 

 .המועצה

 

 . 2015 –אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא )תיעול(, התשע"ה  .10

 

את התיקון לחוק העזר לכפר סבא )תיעול( פה אחד מאשרים  :258החלטה מס' 

 .בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה 2015 –תשע"ה 

 

אישור הצעת חוק עזר לכפר סבא )שטחים ציבוריים פתוחים(, התשפ"א  .11

– 2020 . 

 

חוק העזר לכפר סבא )שטחים את פה אחד מאשרים  :259החלטה מס' 

בנוסח המצורף לסדר יומה של  2020 –ציבוריים פתוחים( תשפ"א 

 .המועצה
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 אישור הארכת תוקף סמכות העירייה להמשיך לגבות היטל תיעול לפי  .12

 , והיטל סלילת רחוב 2015 –חוק עזר לכפר סבא )תיעול( התשע"ה  

 .2008 –רכה על פי חוק עזר )סלילת רחובות( התשס"ח וסלילת מד 

 

הארכת סמכות העירייה להמשיך את פה אחד מאשרים  :260החלטה מס' 

לגבות את ההיטלים שבנדון על פי התעריפים הנוכחיים כפי 

 –שמופיעים בתוספת של חוק העזר כפר סבא )תיעול( התשע"ה 

, זאת עד ליום 2008 –, וחוק עזר )סלילת רחובות( התשס"ח 2015

או עד למועד פרסום של חוקי העזר המתוקנים שיובאו  30.6.2021

 .לאחר שיאושרו על ידי שר הפנים על פי המוקדם מבין השניים

 

 אשרור מועצת העיר לחילופי קרקע שנרשמו בתוכנית לצורכי רישום  .13

 .405-0563270תכנית הר מירון  599/1998 

 

405-מחליטה להגיש את תכנית פה אחד עיריית כפר סבא  :261החלטה מס' 

0563270. 
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לפקודת העיריות )נוסח חדש(  188בהתאם להוראות סעיף  :262החלטה מס' 

מאשררת את חילופי הקרקע שנעשו במסגרת פה אחד מועצת העיר 

, ואשר נרשמה בלשכת 559/98תכנית לצורכי רישום שמספרה 

בגוש  588-589פן שבו חלקה , באו2000רישום המקרקעין בשנת 

מ"ר בייעוד שטח ציבורי פתוח, תירשמנה על  95בשטח של  6434

מ"ר  513בשטח של  6434בגוש  496שם עיריית כפר סבא, וחלקה 

 .בייעוד מגורים תירשמנה בבעלות פרטית

 

 

 אישור מימון עלות השתתפותו של סגן ראש העיר, דני הרוש, בכנס  .14

 השתלמות סגני ראשי ערים באילת.  

 

מימון עלות השתתפותו של סגן ראש פה אחד מאשרים  :326החלטה מס' 

העיר, דני הרוש, בכנס ההשתלמות השנתית לסגנים ומ"מ ראשי 

המקומי באילת, הרשויות המקומיות, שנערך על ידי מרכז השלטון 

 .₪ 3,980ובסך של  6-9.12.2020בתאריכים 

 

 

 


