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שר  : ראש העיר  והתושבים  התושבות  לכל  טוב  אותנו  ערב  ואים 

בשל   מאוד  מעט  שזה  כאן,  אותנו  שרואה  ומי  בבית, 

מנכ"ל   המועצה,  וחברי  לחברות  טוב  ערב  התקופה. 

מתחילים   אנחנו  העירייה.  ועובדי  עובדות  העירייה, 

עם מספר דברים, שקשורים לרוח התקופה, רק קצת  

עם   הישיבה  את  פותחים  אנחנו  זמננו  את  להנעים 

שלום מאיה ערב טוב,  מאיה כהן שנמצאת איתנו כאן, 

בקונסרבטוריו  וחברה  י"ב  כיתה  העירוני    ן תלמידת 

של הזמרת     beautifulשל כפר סבא שתשיר את השיר  

חודש   לאירועי  כפתיח  זה  אז  אגילרה,  כריסטינה 

אז   הבא,  בשבוע  שיפתחו  סבא,  בכפר  כאן  האישה 

 קדימה מאיה הבמה שלך.  

   *** שיר *** 

 קובי נכנסו לישיבה( י  אהוד יובל לוי וד"ר רפ עו"ד  ) 

אות  ראש העיר:  לשמוע  כיף  מוצלח    ך איזה  חודש  לנו  ושיהיה 

מאוד, יש הרבה מאוד אירועים בחודש הקרוב, ונשים  

והתייחסות   נקודות  כמה  קצת  טוב  לרוח  מוזמנות. 

את   להעביר  נכון  זמן  זה  הקורונה,  ולמצב  התקופה 

המסרים כאן גם ברשת לכל מי שצופה, וגם מי שיכול  

עדיין   סבא  כפר  כל  קודם  אז  הלאה.  זה  את  להעביר 

דה בשיעור התחלואה בעיר, ואנחנו ממש  נמצאת בירי 

פעם   עוד  מוגדרים  ולהיות  הסף  על  מאוד  קרובים 

סבא   שכפר  למרות  החיסונים  למרות  ירוקה.  כעיר 

נמצאת במצב של הרבה מאוד מחוסנים, עדיין שיעור  

והדאגה   מהיר,  כך  כל  בקצב  יורד  לא  התחלואה 

כאן   שמגיעות  המוטציות  בגלל  בעיקר  זה  העיקרית 

ח  את  למדינה,  לסגור  לנכון  מצאה  לא  שהמדינה  בל 
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הזאת   למערכה  ולאפשר  הרמטית,  בצורה  הגבולות 

אומר   ואני  סבא,  בכפר  כאן  עדיין  אבל  להירגע,  כאן 

ולכן   שלנו,  העיר  לגבולות  דואג  אני  בהגדרה,  זה  את 

קצב   מאוד,  גדול  בקצב  נמשך  החיסונים  מבצע 

טובה   בצורה  עובדים  הבדיקות  ומתחמי  ההתחסנות 

ל  הלימודים  מאוד,  מתווה  את  הרחבנו  גם  אנחנו  כן 

לומדים   מהשבוע,  החל  הילדים  בשבוע   6בגני  ,  ימים 

ואחראית,   שקולה  מאוד  מאוד  בצורה  זה  את  עשינו 

את   נעבור  שאנחנו  מאוד  מקווה  ואני  מאוד,  מדודה 

לי   חשוב  שיש,  למרות  טובה,  בצורה  הזאת  הפתיחה 

לצנו  להגיד, עדיין הידבקויות בגני הילדים, אנחנו נא 

קורא   אני  נוסף. מפה  גן  עוד  גם  היום  לבידוד  לשלוח 

בקול ברור וחד משמעי לכל הצוותים סייעות, גננות,  

קודם   אחד,  אף  בשביל  לא  תתחסנו.  מורים,  מורות, 

נגועה,   הייתה  סייעת  עוד  היום  עצמכם,  בשביל  כל 

לשלוח   נוח  לא  וזה  לבידוד,  ללכת  צריך  גן  פעם  ושוב 

יחד  לבידוד  הגן  ילדי  פה    את  יוצר  זה  ההורים,  עם 

מצב שהוא לא צריך להיות, תתחסנו, יש ראשי ערים  

שמתחילים לעשות צעדים קשים ומחייבים בבדיקות,  

לחוסר   אגיד  אני  אם  אבל  שם,  להיות  רוצה  לא  ואני 

קצב   שעדיין  ונראה  יומיים  יום  עוד  ונמתין  ברירה, 

החיסונים לא הסתיים וכל צוות החינוך לא התחסנו,  

אני   אתחיל  אז  אני  סבא  בכפר  כאן  שגם  לכם  אומר 

לחייב בדיקות פעמיים בשבוע, לכל מי שרוצה לעבוד  

הדדית,   ערבות  פה  יש  סבא.  בכפר  החינוך  במערכת 

לא   שהדעת  משהו  וזה  חירום,  בשעת  עדיין  אנחנו 

שנמצא   ואחד  אחת  כל  של  האישית  באחריות  סובלת 
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וילדים  ילדות  עם  בבתי    , במגע  או  ונערים  נערות 

אני  חולים  אבל  להתחסן.  חייבים  ביחד  כולם   ,

בדיוק   כשבועיים  לפני  נוסף,  נושא  לעוד  אתייחס 

של   נושא  על  גלנט,  יואב  החינוך  לשר  מכתב  הוצאתי 

חטיבות הביניים, ופתחתי קודם כל אני מאבק בנושא  

פתיחת הלימודים לחטיבות הביניים, זה התחיל ביום  

לגר  הצלחתי  חמישי  ביום  שבועיים,  לפני  ור  רביעי 

פורום   את  גם  יום    15להחלטה  הגדולות.  הערים 

פורום   מתווה,    15ראשון  הציע  הגדולות  הערים 

ולצערי אני אומר את זה, למרות שהעליתי את זה על  

סדר היום הציבורי, והיה פה מאבק מאוד מאוד גדול  

בתוך   למשבר  גם  הגיע  שזה  פשוטים,  לא  ימים  של 

ב  נמצאים  זאת  בכל  אנחנו  המקומי,  תוך  השלטון 

תקופת בחירות, וכל דבר מחושב משיקולי פוליטיקה  

מעניין   לא  ממש  הוא  הזה  השיקול  אבל  והיבחרות. 

ונערי   נערות  כל  קודם  זה  אותי  שמעניין  מה  אותי, 

והמאבק   שלמה,  שנה  כבר  בבית  שיושבים  סבא  כפר 

רחוק   קצת  לדעתי  פה  הבריאות  שר  קשה,  נוקב,  היה 

קל ולפתוח את  מרחשי הציבור לצערי, הוא יכל פה לה 

כן נתן פה   חטיבות הביניים. לשמחתי ראש הממשלה 

שבועיים   עוד  נמשך  זה  זאת  בכל  אבל  גבית,  רוח 

יכלו   וצהובות  ירוקות  שהם  סבא,  כפר  כמו  וערים 

למערכת   הביניים  חטיבות  תלמידי  את  להחזיר 

לבשר  שמח  אני  כאן  הכול    להורים   הלימודים.  שבסך 

הבי  וחטיבות  הספר  בתי  ומנהלי  עשו  המנהלות  ניים 

את   מרגישים  שאתם  בטוח  אני  מצוינת,  עבודה  כאן 

אומר   ואני  הספר,  בבית  יותר  קצת  נמצאים  הם  זה, 
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של   למחאה  הצטרפנו  גם  אנחנו  קטנה.  ברמיזה  ככה 

ובסך   בצהוב,  העירייה  בניין  את  הארנו  ההורים, 

כל   בתוך  העדיפויות.  סדר  בראש  עומד  החינוך  הכול 

ד דבר קטן לנושא של  העניין הזה אני רק אגיד ככה עו 

הורים   קבוצת  פה  הייתה  כי  הילדים,  בגני  אבטחה 

שבאו להפגין. אני חושב שמאוד חשוב להקשיב למסר  

את   להלאות  וחבל  מהעירייה,  שיוצאים  ולמסרים 

מיותר.   זה  מהבתים,  תצאו  להפגין,  תבואו  האנשים 

יש החלטה, ההחלטה הזאת מגובה, אני אומר את זה  

ההחלט  ולכן  ברשת,  את  כאן  לבטל  לא  של  הזאת  ה 

ידי   על  נכונה,  בצורה  תנוהל  הילדים  בגני  השמירה 

חדל.   שנקרא  במה  נמצאים  ואנחנו  המקצועי,  הצוות 

לבוא   חבל  הזה,  בעניין  משמעית  חד  החלטה  יש 

ככה   שגם  ההורים  את  להלאות  גם  וחבל  להפגין, 

עוברים תקופה לא פשוטה. אנחנו היום מציינים יחד  

יו  את  כולו  העולם  לפני  עם  הבינלאומי.  השמיעה  ם 

כמה ימים נפגשתי עם עמותת מעגלי שמע, זו עמותה  

עם   ונוער  ילדים  למען  יודע  שלא  למי  שפועלת 

שמיועד   מיוחד  פסל  על  חתמתי  שמיעה.  מוגבלויות 

לבין   חרשים  בין  שמיעה  כבדי  בין  לבבות  לקרב 

בסדרה   אחת  מחווה  רק  זו  התנועה.  זאת  שומעים, 

ופ  פעילויות  של  עושים  ארוכה  שאנחנו  רבות  עולות 

לפני כמה חודשים,   ברוח האמנה שנחתמה  כאן בעיר 

כ  בעיר.  מוגבלויות  עם  אנשים    12%- למען 

גיל   מעל  המבוגרת  אנשים    20מהאוכלוסייה  הם 

בקושי בשמיעה. נמצאת איתנו, היא עדיין לא הגיעה  

 לירית, היא לא פה נכון? היא עדיין לא הגיעה.  
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יום,  לי  הנדין: - עילאי הרסגור  רית נמצאת עכשיו באירוע באמת לציון אותו 

 והיא תגיע יותר מאוחר, אחרי האירוע.  

אני יודע, אני רק רציתי שתגיד את זה, זה בסדר. אז   ראש העיר: 

לברך   רוצה  ואני  כזה,  באירוע  עכשיו  נמצאת  לירית 

עבודה מצוינת, היא    אותה, כי אני חושב שהיא עושה 

והיא   הנגישות  תיק  את  כבדת  מחזיקה  בעצמה 

קושי   מרגישים  אתם  אם  לכולם,  קורא  ואני  שמיעה, 

את   אומר  אני  וגם  להיבדק,  שתלכו  חשוב  בשמיעה, 

זה מקרוב, להשתמש בכלי עזר לשמיעה, זה לא משהו  

חיים   איכות  מעניק  זה  להיפך.  בו,  להתבייש  שצריך 

קצת   שלפעמים  אליי  קרובים  אנשים  ויש  טובה, 

מנגישים  מתביישים מהעניין הזה, אנחנו   מקרה  בכל 

מאוד   מודעות  ויש  ביועצים,  מלווים  התחום,  את 

נקודות   כמה  קצת  עוד  בעיר.  כאן  גבוהה  מאוד 

הייתה   הקורונה.  בצל  הפורים  חג  את  חגגנו  קצרות, 

החינוך   במוסדות  הספר  בבתי  גם  בעיר  שמחה  פה 

תהלוכה   עשינו  תיכונים.  חטיבות,  יסודיים,  גנים, 

נוער  תנועות  של  התקופה  מתגלגלת,    ברוח  עדלאידע 

באותה   שנתיים  שלפני  לעצמי  חושב  ככה  רק  אני 

בה   שהשתתפו  עדלאידע  פה  הייתה    20,000תקופה, 

עם   אירוע  לעשות  האם  שקלנו  עוד  שנה  ולפני  איש, 

רוצה    5,000 לא  אירוע  עשינו  אנחנו  והשנה  איש, 

שמבין   למי  מז'ורי  להגיד  אפשר  מינורי,  להגיד 

ב  אבל  משמח,  אירוע  העלינו  במוסיקה,  הזאת  נקודה 

ילדות   בעיקר  העיר  ותושבי  תושבות  פני  על  חיוך 

וילדי העיר. חודש האישה כמו שאמרתי בשבוע הבא,  

על   חתימה  זה  אחת  יוזמות,  כמה  מובילים  אנחנו 
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אמנת תרבות שוויונית, שתיחתם בכפר סבא ואחר כך  

אירועי  עוד  יהיו  נוספות.  לרשויות    שיא   תעבור 

ה  מגדר,  תערוכות  קיר  נוספים  וחשיפת  ופעות, 

בקונסרבטוריו  מובילים   ן המלחינות  אנחנו    העירוני, 

ואני   רבות,  כאן  ופועלים  המגדרי  השוויון  בתחום 

שהם   הפעילות  כל  על  ולטלי  לעדי  תודה  להגיד  רוצה 

עושים כאן, ולכל הצוות שמלווה את כל המערך. ואני  

נשים    2- רוצה בהזדמנות זו להעניק תעודות הוקרה ל 

שפע  מהמקצועיות  יקרות,  ותרמו  בעניין  רבות  לו 

האישה  יום  לאירועי  והאמנה    שלהם  הבינלאומי 

תרבות   סל  מנהלת  שחורי  שרון  הראשונה  לשוויון, 

שרון?   ופנאי.  לתרבות  העירונית  בחברה  ומופעים 

מוזמנת,   גם  היא  לוי,  סימונה  גם  כך  ואחר  לה.  מגיע 

מעמד   לקידום  העיר  ראש  יועצת  עוזרת  לה  מגיע 

אז   הובלת  האישה.  עבור  שחורי  "לשרון  אומר  אני 

שוויון   קידום  של  הדרך  ופורץ  הייחודי  הפרויקט 

שוויוניות   תרבות  לקידום  ואמנה  ותרבות  מגדרי 

לה.   מגיע  היקרה,  וסימונה  ומסירות."  ומקצועיות 

במועצת   ולמתנדבות  למובילות  מופתי  סיוע  "עבור 

הנשים לאורך כל השנה, במסירות אין קץ". אני אגיד  

ב  הנך  גם  הרבה  "תרומתך  חיוך.  ובהרבה  סבלנות 

כמה   כוח."  יישר  העיר,  נשות  לכל  השראה  משמשת 

ממש  קצרים  זכתה    דברים  סבא  כפר  העיר  אחד,   .. .

המקומיות   הרשויות  מבין  שוב  הראשון  במקום 

ארצית   בתחרות  הארגונים  מבין  השלישי  ובמקום 

לשנת   בארגונים  ידע  פורום  2020לניהול  מטעם   ,

ב  הידע  עשרות  לניהול  על  גברה  העירייה  ישראל, 
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גדולים מאוד, שהשתתפו בתחרות שביניהם   ארגונים 

וארגונים   עמותות  ממשלה,  משרדי  תעשייה,  חברות 

והרבה   היוקרתי,  הפרס  על  התמודדו  הם  נוספים. 

ובסופו של דבר כפר סבא    קריטריונים מאוד   לזכייה, 

המקומיות,   הרשויות  מבין  הראשון  במקום  זכתה 

תודה   בעניין  ומגיע  העירייה  ועובדי  העובדות  לכל 

השקיפות   זירת  את  הצגנו  תחום  באותו  וגם  הזה, 

גם   פתחנו  שבחים.  מאוד  הרבה  וקיבלנו  העירונית, 

שירות חדש שנקרא קליק. השירות מאפשר לכל תושב  

מהעירייה   הודעות  לקבל  ותושב  תושבת  או  ותושבת 

, בכל דרך שהוא רק רוצה  SMS- במייל, בוואטסאפ, ב 

באתר  ונוח  להשתמש  ומוזמנים  מוזמנות  אתם  אז   ,

תמיד   כמו  מובילים  גם  כמובן  ואנחנו  ולהירשם. 

עם   יחד  השבוע  הקיימות.  אנחנו    7בתחום  רשויות 

ועידת   על  מחר,  שזה  חמישי,  ביום  לחתום  הולכים 

אנחנו   שבה  ייחודית,  אקלים  אמנת  על  האקלים 

שיתוף   השרון  באזור  הרשויות  בכל  כאן  מארגנים 

בנ  ב פעולה  היינו  גם  אנחנו  להרצליה  - ושא.  עזרנו   ,

בעיקר בנושא של ניקוי החופים. ולפני שנעבור לסדר  

מעצב.   נתחיל  לעצב,  משמחים  דברים  מקצת  היום 

עמותת   יו"ר  שהייתה  ז"ל  בירן  מציפי  השבוע  נפרדנו 

אמן בעירו. אני אבקש מעדי להגיד מספר מילים, עדי  

 סקופ בבקשה.  

רב    מילים  עו"ד עדי לוי סקופ:  בכאב  קיבלנו  ז"ל.  בירן  ציפי  של  לזכרה 

בטרם   פטירתה  על  הקשה  הבשורה  את  עמוק  ובעצב 

עירונית   תרבות  ועדת  חברת  ז"ל,  בירן  ציפי  של  עת 

פעלה   מהמייסדים  כחלק  בעירו.  אמן  עמותת  ויו"ר 
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העיר,   ואומניות  באומני  להכרה  רבות  שנים  ציפי 

אמן   עמותת  האומנים.  בית  הקמת  מיוזמות  והייתה 

בשנת  ב  הוקמה  שנה  2013עירו  אותה  ובפברואר   ,

אותה   והובילה  העמותה,  ליו"ר  ציפי  נבחרה 

שנים עד היום. ציפי    7במסירות, אהבה והצלחה רבה  

אופטימית   עליון,  בחסד  פיסול  אמנית  הייתה 

אמנים   אחריה  שסחפה  אנרגיה  מלאת  תמידית, 

היופי,   את  להדגיש  בחרה  ותמיד  רבות,  ואמניות 

שר ביצירתה. בנוסף ציפי תרמה רבות  הסינרגיה והאו 

ולנערות   לנערים  ובסיוע  בעזרה  לקהילה  ובצניעות 

בעלי   בהצלת  בטיפול  עלומים,  בפנימיית  בהתנדבות 

ועוד. ציפי תישאר בליבנו   ופצועים ועוד  חיים חולים 

לעד ואנו נמשיך את המורשת אשר היא הותירה לנו,  

 יהי זכרה ברוך.  

   תודה רבה.  ראש העיר: 

מילים.   הנדין: - הרסגור   עילאי  כמה  ולהגיד  לדברים  להצטרף  גם  רוצה  אני 

ברגעיה   ממש  מיוחדת,  מאוד  אישה  הייתה  ציפי 

לוחמת.   הייתה  ממש  אחרונים  רגעיה  עד  האחרונים, 

בהתנדבות   שהובילה  מאוד,  מוכשרת  יוצרת  הייתה 

והביאה   סבא,  לכפר  משמעותיים  מאוד  פרויקטים 

לכתה  שלנו.  לעיר  כבוד  מאוד  להגיד    הרבה  חייב  אני 

היכה אותי בהלם, ואני שולח מכאן גם אני חיבוקים  

 חמים למשפחתה ולחבריה.  

נוסף?   ראש העיר:  מישהו  עילאי,  רבה  רוצה  תודה  אני  תודה. 

בוא   אביסף.  ראובן  את  חד,  במעבר  לכאן  להזמין 

של   הניקיון  מחלקת  מנהל  היקר  ראובן  ראובן. 

צעי  כך  כל  בגיל  לגמלאות  שפרש  ראובן  העירייה,  ר. 
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ודוגמא   מודל  ומהווה  הבאת  שאתה  חושב  אני 

בחוכמה   איתך,  לעבוד  היה  וכבוד  עונג  למסירות, 

בכל   הפגנת  בחריצות.  באחריות,  שלך,  בתובנה  שלך, 

נעימה   כך  כל  בצורה  התבצעה  החלטה  כל  וצעד  צעד 

לתושבות   ומעולה  מצוין  שירות  נתת  פנים.  ומסבירת 

ה גדולה מאוד  ותושבי כפר סבא. אני חושב שיש הערכ 

של כל מי שגר בעיר הזאת, ולא סתם אנחנו מקבלים  

גבוהים בארץ. יש לך   בניקיון הכי  רמת שביעות רצון 

בעניין   זכויות  סבא    75%הזה,  הרבה  כפר  מתושבי 

בארץ.   ראשון  מקום  וזה  הניקיון,  מרמת  מרוצים 

נפרדים,   לא  אנחנו  אבל  לגמלאות  יוצא  אתה  אמנם 

דולה אליך, אתה איש יקר  ואני אומר את זה באהבה ג 

ש  מאוד.   עיר  היא  סבא  וכפר  הצופים  למען    96%- זה 

בישראל,   טובה  הכי  העיר  שהיא  ואומרים  מרוצים 

ומקום ראשון בניקיון בישראל בזכותו של ראובן. יש  

כאן למי שלא רואה, אני אנסה שיראו את זה "ראובן  

ו  תודה  היקר,  והשקעתך  אביסף  תרומתך  על  הערכה 

הנהלת   ובאהבה  בברכה  סבא,  כפר  לעיר  השנים  רבת 

מגיע    חאן העירייה.   עיריית כפר סבא", עם תמונה של 

 לו.  

ולראש   ראובן אביסף:  העיר  למועצת  רבה  ותודה  לכולם  טוב  ערב 

העיר, הסגנים ולמנכ"ל העירייה ולבן על הכבוד הזה  

סבא   כפר  בעיריית  עבדתי  כאן.  ממני    10להיפרד 

שם,  שני  לעבוד  שהתחלתי  חשבו  שכולם  למרות  ם, 

שי  חושב  ירושלמי"  ה ואני  "אני  להגיד  נוהג  גאון  ורם 

שאני   הראשון  הדבר  זה  כל,  קודם  סבאי  כפר  אני  אז 

ב  שעשיתי  הרבים  ובתפקידים  כך    8200- אומר,  ואחר 
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עושה   שהייתי  הראשון  הדבר  אחרים,  במקומות 

כמה   העובדים  במצבת  בודק  הייתי  מגיע,  כשהייתי 

את  כ  ולקחתי  הראשון.  הדבר  וזה  יש,  סבאים  פר 

התפקיד הכי אכזרי שיש בעירייה, וזה היה סמלי עם  

, העיר כפר סבא קיבלה  70ההחלטה שלי לפרוש בגיל  

שיתוף   על  לכולכם  ומודה  שמח  ואני  פרס,  שוב 

 רגון ותודה רבה. י הפעולה ועל הפ 

   )ממה שיינפיין נכנס לישיבה( 

ימים,   ראש העיר:  ואריכות  בריאות  הרבה  לך  מאחל  אני  ראובן 

ובתך  ו  המשפחה  בני  של  בחיקם  מהפרישה  שתהנה 

נכנסים   בקרוב  אנחנו  אותך.  שמצלמת  הנפלאה 

למהלך של תקופה שבה גם אורן בתחילת אפריל יהיה  

תוך   בהצלחה,  לך  שיהיה  אורן  הביטחון,  ועדת  יו"ר 

 שיתוף פעולה מלא עם גורמי המקצוע בעיר.  

 ... מחזיק תיק הספורט.   אורן כהן: 

 פט הבא, ומחזיק תיק הספורט.  זה המש  ראש העיר: 

 

 .שאילתות  . 1

 

המזרחית   א.  המסילה  במסגרת  סבא  כפר  של  הרכבת  תחנת  בביצוע  דחיה 

 מטעם שבעה חברי מועצה.  

 

 

המועצה.   ראש העיר:  ישיבת  של  יום  לסדר  נעבור  אנחנו  טוב, 

נתחיל כמובן עם שאילתות. רק בסוף הישיבה ביקשו  

דקה בסופה    ער רשות דיבור פינחס כהנא דקה ויעל ס 

ראשונה   שאילתה  אוקיי  הכללים.  פי  על  הישיבה  של 

במסגרת   סבא  כפר  של  הרכבת  תחנת  בביצוע  דחיה 
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 המסילה המזרחית. כן, מנכ"ל העירייה בבקשה.  

האופוזיציה   איתי צחר:  חברי  שבעת  מטעם  שאילתה  טוב  ערב 

סבא   כפר  של  הרכבת  תחנת  בביצוע  דחיה  בנושא 

מב  המזרחית.  המסילה  שואלי  במסגרת  להבין  קשים 

השאילתה אילו פעולות נוקטת העירייה כדי שהתחנה  

תבוצע, כך שעם פתיחת הקו תהיה לעיר תחנה במקום  

אחיטוב   תחנת  את  כשהשוואה  כשמצוין  המתוכנן? 

עדים   שהם  השאילתה  כותבי  ומציינים  שבוטלה 

חפר   עמק  אזורית  מועצה  של  משמעותית  לפעילות 

התחנה לביטול רוע    ורשויות מקומיות נוספות באזור 

כך:   נאמר  לשאילתה  כמענה  תכנית  הגזרה.  במסגרת 

תת"ל   לאומיות  המזרחית,    22לתשתיות  המסילה 

המזרחי   לאזור התעשייה  תחנת רכבת מצפון  תוכננה 

השרון   50כס/  דרום  אזורית  מועצה    מצפון   , בתחום 

וטייבה   טירה  תחנות  נמצאות  זו  לתחנה  ובסמוך 

בח  העין.  ראש  תחנת  לה  ספטמבר  ומדרום    2019ודש 

בנושא   בות"ל  תכנון  מינהל  עם  בנושא  דיון  התקיים 

קיבל   זה  בדיון  העיר.  ראש  בהשתתפות  זו,  תכנית 

סבא   כפר  העיר  ראש  הערת  את  התכנון  מינהל 

צפון   סבא  כפר  תחנת  ביטול  לגבי  נוספות,  ורשויות 

התכנון   מסמכי  את  ואישר  נוספות,  תחנות  וביטול 

כפ  תחנת  של  זו  לרבות  מצ"ב  המפורט  צפון.  סבא  ר 

הועברו   קיבלנו,  שבועיים  לפני  הדיון.  סיכום  מסמך 

נודע   ואז  המסילה,  לביצוע  התוכנית  מסמך  לרשותנו 

ראשון   בשלב  כי  יזום,  באופן  לא  לראשונה  לעירייה 

עם המסילות תבוצע   ויחד  יבוצעו המסילות במלואן, 

אך   המדוברת.  התחנה  להקמת  הנדרשת  ההכנה  גם 
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כאמ  הנמצאת  זו  האזורית  תחנה  המועצה  בשטח  ור 

דרום השרון תבוצע בשלב נפרד. סט התוכניות נמצא  

לעיון הציבור באתר ההנדסי ובזירת השקיפות. איננו  

   - יודעים 

אני רק רוצה לדייק רק שלא יהיו טענות בדבר חוסר   הנדין: - עילאי הרסגור 

דיוק, קיבלנו לפני שבועיים תכניות, זה ידוע לי מזה  

אבל   חודשים,  תכניות.  מספר  קיבלנו  שבועיים  לפני 

ככה שנתקן את התשובה שלא יהיה איזה שהוא ספק  

 בדיוק של התשובה.  

 נכון.   ראש העיר: 

שלא   איתי צחר:  החליט  התחבורה  משרד  מדוע  יודעים  איננו 

אנו   אך  זה.  בשלב  עצמו  התחנה  מבנה  את  להקים 

מסיבות   בוודאי  מושפעת  זו  החלטה  כי  מעריכים 

ה  ולאור  בקרבת  תקציביות,  נוספות  תחנות  ימצאות 

העדיפויות   סדרי  קביעת  על  משפיע  אשר  דבר  מקום, 

ממשלת   מבחינת  זאת  על  הזמנים.  ולוחות  לביצוע 

בשאילתה,   לנטען  בניגוד  התחבורה.  משרד  ישראל 

, תכנית אשר אושרה  50באזור התעסוקה המזרחי כס/ 

נרחב.    2000בשנת   תעסוקה  היקף  כלל  אושר  לא 

התעסו  היקפי  התוכנית  להיפך,  פי  על  מאושרים  קה 

התקפה הם מצומצמים. ולראייה גם ניתן לראות את  

לאפשר   מנת  על  במקום.  שהוקמו  הנמוכים  המבנים 

המתאר   תכנית  בשינוי  צורך  יש  משמעותית  תוספת 

של   המתאר  תכנית  את  לעדכן  מכן  ולאחר  הכוללנית, 

מגבלות    50כס/  תחת  זאת  וגם  שטחים,  שתוסיף  כך 

ה  הוועדה  של  שונה  שונות  שעמדה  בנושא  מחוזית 

מקרה   בכל  עימם.  בשיח  נמצאים  ואנחנו  מעמדתנו, 
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באשר   רבות.  שנים  עוד  שייערך  ארוך  בהליך  מדובר 

לנושא ביטול תחנת אחיטוב שהוזכר, בשונה מהאזור  

בראייה   אחרים  תחבורתיים  פתרונות  אין  שם  שלנו 

משרד התחבורה, ולעומת כפר סבא תושבי היישובים  

זוכים  אינם  כבדה    שם  רכבת  של  תחבורתי  לשירות 

, וחוסר בקישוריות נוסף, אין צורך להרחיב יותר  כלל 

משרד   בראיית  שונות  יש  בעיקרון  אבל  מידי, 

בין   התחנה   2התחבורה  מכל  וחשוב    ההיא   המקרים, 

לא   שלנו  התחנה  במאבק,  ונמצאת  בוטלה  היא  בעוד 

מדובר   רק  אלא  בידינו,  שנמצא  המידע  לפי  בוטלה 

ביצוע  ושיקולים    בשלביות  תקציב  לשיקולי  בהתאם 

 אחרים של משרד התחבורה.  

 תודה רבה. שאלת המשך? כן, פינחס כהנא.   ראש העיר: 

מה המשמעות של הדחייה, כאילו יש כאן הבנה למה   פינחס כהנא: 

הבנה   יש  כאילו  לתקצב.  לא  החליטה  שהממשלה 

מה   שגם  חושב  אני  כזאת.  החלטה  ולקבלת  לתהליך 

מדוי  לא  הוא  המזרחי  שנאמר  התעשייה  אזור  לגבי  ק 

שחברת   לי  נדמה  בשאילתה.  גם  כתוב  ככה  הסמוך, 

לנו   יש  שלה,  המבנה  את  לבנות  התחילה  כבר  צים 

שצוין   וכמו  הזה,  האזור  את  להגדיל  כוונות  הרבה 

תעשייה   לזה    50אזור  מזרחית  אבל  זמן,  אולי  ייקח 

שהם   תכניות  עכשיו  ואישרנו  מתחילים  כבר  אנחנו 

בביצוע  לא  תכניות  קצת  לי  נראה  זה  אפשר,  אי  אז   .

גם   שממילא  להגיד  למאבק,  לצאת  מתאימה  דרך 

חושב.   אני  מדויק  לא  גם  זה   .' וכו זמן  ייקח  אצלנו 

 אנחנו מאשרים שם תכניות בהיקף.  

 אבל פינחס מה השאלה? זה מאמר דעה, מה השאלה?   ראש העיר: 
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לא   פינחס כהנא:  אצלנו  לא  שזה  האמירה  בפירוש  שאלתי  אני 

וכנן שמה שום דבר, היא לא נכונה. ואני לא הבנתי  מת 

שהתחנה   כדי  עושים  שאתם  המאבק  מה  אז  מכם 

 הזאת תתוקצב. פשוט הורידו את התקצוב.  

 פינחס אני אענה לך.   הנדין: - עילאי הרסגור 

זאת השאלה. אם אנחנו אין לנו אזור תעשייה מתוכנן   פינחס כהנא: 

   - שמה 

הט  ראש העיר:  הסדר  בשביל  רשות  פינחס,  את  מעביר  אני  וב 

המשפטי.   היועץ  בבקשה  המשפטי,  ליועץ  הדיבור 

את   תחדד  הנהלים,  את  חידדת  שעברה  בישיבה 

הנהלים, כן. את החוק, את החוק את פקודת העיריות  

נאום,   לא  זה  שאילתות.  לנושא  אומרת  היא  מה 

 שאילתות בבקשה.  

מענה   עו"ד אלון בן זקן:  עליה  יש  ששאילתה  ונאמר  נזכיר  בישיבת  אז 

וככול שיש שאלת המשך שנובעת מהתשובה,   מועצה, 

להיות   אפשר  תשובה.  ולקבל  אותה  לשאול  אפשר 

מרוצים או לא מרוצים מהתשובה, אבל צריך לשמור  

 על הכללים.  

 תודה.   ראש העיר: 

העירייה   הדר לביא:  מה  שנשאל  כיוון  לכללים  במענה  בעיה  אין 

   - עושה 

 אז שאלה.   ראש העיר: 

 די להילחם בזה.  כ  הדר לביא: 

את   ראש העיר:  מבין  אני  הכול.  זה  שאלה,  פשוט  הכול  זה  נכון, 

העניין, אבל לשאול שאלת המשך ולקבל תשובה. כן,  

 עילאי בבקשה.  

 נשאלה השאלה.   הדר לביא: 
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שדי   הנדין: - עילאי הרסגור  שנאמרה  התשובה  על  לחזור  רוצה  לא  אני  כן, 

ר ראשון  תשובות. דב   2סיכמה את הנושא, אבל יש לי  

דברים   לנו  ויש  שלנו,  המלחמות  את  בוחרים  אנחנו 

תקציביים מאוד מאוד גדולים מול משרד התחבורה,  

הישגים   כמה  השגנו  ואנחנו  להם  דוחפים  שאנחנו 

שני   דבר  האחרונה.  בתקופה  גם  משמעותיים  מאוד 

מרוצה   לא  שאני  למרות  הזה,  במקרה  דווקא 

ר לנו,  מהדחייה, היא יכולה באיזה שהוא מקום לעזו 

המטרו   של  המסילה  את  להעביר  ביקשנו  אנחנו  כי 

לשם, ותכנון מאוחד של התחנה יחד עם תחנת מטרו,  

וישרת   הגיוני  יותר  הרבה  את  יהיה  טוב  יותר  הרבה 

 תושבי כפר סבא.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 התייעלות אנרגטית בכפר סבא מדד השוואתי מטעם שבעה חברי מועצה.   ב. 

 

 תה הבאה בבקשה.  שאיל  ראש העיר: 

מדד   איתי צחר:  סבא  בכפר  אנרגטית  התייעלות  בנושא  שאילתה 

משרד   כי  השאילתה  כותבי  מציינים  השוואתי. 

ובו   השוואתי,  ממד  של  נוספת  שנה  פרסם  האנרגיה 

לפי   מאוד  גבוהה  בצריכה  נמצאת  סבא  שכפר  מצוין 

יחסית   מועטות  רשויות  עוד  עם  יחד  הקטגוריות, 

והש  זו.  ברמה  כדי  שנמצאים  השנה,  עשינו  מה  אלה 

להיות   נמשיך  שלא  כך  החשמל,  תשתית  את  לשפר 

לשטח   חוץ  ותאורת  החשמל  צריכה  שבפרמטר  רשות 

אין   מאוד.  גבוהה  צריכה  בקטגוריה  נהיה  לא  שיפוט 

כמענה   הסולארית.  האנרגיה  על  לפרט  צורך 
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לשאילתה נאמר כי עיריית כפר סבא הכריזה על חזון  

עי  אנרגיה.  מאופסת  עיר  בין  של  לאזן  השואפת  ר 

צריכת האנרגיה הרשותית לייצור האנרגיה הרשותי.  

באמצעות   מתבצע  זה  מקבילים.    2מהלך  תהליכים 

סולאריות   מערכות  ופריסת  אנרגטית  התייעלות 

לייצור אנרגיה, כאשר כבר כעת אנחנו עומדים על יעד  

של  50%של   נתון  על  שזוכה    50%,  מהלך  איפוס, 

האנ  במשרד  והערכה  רשויות  להוקרה  ובקרב  רגיה 

אכן   זה.  מודל  לשכפל  השואפות  נוספות,  מקומיות 

עומק,  נושא   טיפול  ודורש  דרוש  בעיר  רחובות  מאור 

מיליוני   עשרות  התקציבית  משמעותו  אשר  טיפול 

הרחובות   מאור  את  ישדרג  לכשיבוצע  ואשר  שקלים, 

אי   לאחר  משמעותי.  באופן  החשמל  צריכת  את  וכן 

לגו  מעבר  שנים,  רבת  נדרשת  השקעה  התאורה  פי 

להיום   נכון  התיישנו.  אשר  רבים  עמודים  של  החלפה 

מרכזיים,   צירים  במספר  ללד  תאורה  החלפה  בוצעה 

במסגרת   ויצמן  רחוב  במזרח  יהודה,  בן  רחוב  כגון 

ובאזור   הירוקות  בשכונות  לעיר,  מהיר  פרויקט 

עודכנה תאורת לד עם הקמתן. להלן    50התעשייה כס/ 

הצפ  העירוניות  הקרובים:  התוכניות  לחודשים  ויות 

להחלפת   היקף,  רחב  תשתיתי  לפרויקט  נערכת  העיר 

אנו   לד.  לתאורת  העיר  רחבי  בכל  החוץ  תאורת 

מלווה   יועץ  ובחירת  איתור  של  סופיים  בשלבים 

של   חדש  למכרז  לצאת  צפויים  אנו  בנוסף  לתהליך. 

יכלול   שהמכרז  מטרה  מתוך  רחוב,  תאורת  תחזוקת 

אורת חוץ לתאורת לד.  חלק ממנו, אופציה להחלפת ת 

ישנות,   מיזוג  יחידות  החלפת  של  בחינה  בנוסף 
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וצ  מרכזי  מיזוג  מפוצלים,  ליחידות  ' מזגנים  ילרים 

כדוגמת   ספורט    VRFחדשות,  אולמות  הספר,  בבתי 

ללד   תאורה  החלפת  תהליך  המשך  הרשות.  ומשרדי 

במספר בתי ספר בעיר ברנר,    בבתי ספר, תהליך שהחל 

, בר אילן, אלון, שרת ועטרת  אוסישקין, עציון, מפתן 

אנרגטית   התייעלות  פעולות  של  סקירה  בנוסף  חיים. 

כ  של  שדרוג  האחרונה.  בשנה  ברשות    100- שבוצעו 

יחידות מיזוג של מזגנים מפוצלים ישנים למיזוג יעיל  

חברת   באמצעות  שמתבצע  פיילוט  פרויקט  אנרגטית. 

נבחן   הפיילוט  מרחוק.  מזגנים  וניהול  לניטור  פנק 

החינוך.  בבית   אגף  של  משרדים  ומבנה  גורדון  הספר 

אצטדיון,   ספורט,  מגרשי  במספר  לד  תאורת  החלפת 

בכל   מזגניות  התקנת  ירמיהו.  מגרש  בית"ר,  מגרש 

השקעה   כהחזר  שהוכחו  המפוצלות,  המיזוג  יחידות 

והתקנת   המיזוג.  מערכת  של  בלאי  ומונעים    5מירבי 

את   משפרים  הם  שגם  ברחובות,  תאורה  בקרי 

ידע  היעיל  שהציבור  חשוב  כן  כמו  האנרגטית.  ות 

החוץ   תאורת  צריכת  שמפורסם  רשותי  הבין  שבמדד 

כפר   של  במקרה  ספורט,  במגרשי  צריכה  גם  כוללת 

מגרשים משולבים,    46- מגרשי ספורט, מעבר ל   6סבא  

המהווים חלק מהשירות שמספקת הרשות לתושביה,  

ריבוי מגרשים אלו מגדיל את צריכת החשמל אך הינו  

 ווחת תושבי העיר.  לר 

 יבה( )לירית שפיר שמש נכנסה ליש 

 שאלת המשך?  ראש העיר: 

כדי   פינחס כהנא:  מעורב  גם  ההנדסה  אגף  האם  לשאול  רציתי 

למנוע הישנות שמחליפים עמודים, משנים את הצבע,  
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הצבע לא אחיד, הצורה לא אחידה, הגובה לא אחיד,  

 ונראה שאין כאן בעל הבית על הנושא הזה.  

 אתה טועה.   ראש העיר: 

   - מי אחראי שזה לא רק אז   פינחס כהנא: 

 אתה טועה.   ראש העיר: 

 להחליף אלא להחליף בצורה שתהיה מסודרת?   פינחס כהנא: 

מקצועי   ראש העיר:  צוות  פה  שיש  מכיוון  ברשותך.  אענה  אני 

וגם   נוף,  יועצי  וגם  אדריכלים,  גם  בו  שיש  מאוד, 

נוספים   אנשים  וגם  תאורה,  יועצת  וגם  מתכננים, 

המערכות,  כל  את  באמת    שבודקים  הישנה  סבא  כפר 

השנים   שלאורך  פרטים,  מאוד  מהרבה  מורכבת 

הרכיבו אותם פרט פרט ועמודי התאורה ברחבי העיר  

הייתה   אם  מאוד.  מזהמים,  מאוד  מאוד  מאוד  מאוד 

סבא   שכפר  רואים  היינו  למעלה,  מהלוויין  תמונה 

תהליך   זה  ולכן  לעשות.  מה  פה  השקיעו  לא  מזהמת. 

י שבכל מקום בכל מתחם  שייקח זמן, א' ההוראה של 

ואם   לדים,  חסכנית  לתאורה  ורק  אך  יחליפו  חדש 

שכל   רואים  אתם  הימים,  ששת  בשדרות  תיסעו  אתם 

התאורה מוחלפת ללדים בפרויקט, ואנחנו גם נתחיל  

שעולה   פרויקט  זה  העיר,  ברחבי  להתקדם  לאט  לאט 

ובמהלך   בתהליך  נמצאת  העירייה  כסף,  מאוד  הרבה 

א  לבחון  של  גדול  הכלכליות,  מאוד  האפשרויות  ת 

לעשות את ההחלפה הזאת, ובדברים האלה אתה יודע  

זה שוב פעם חטאי עבר של הרבה מאוד שנים. תודה.  

 שאילתה הבאה.  

להחליף   פינחס כהנא:  אפשר  אז  כשמחליפים  היום  גם  אבל  רפי 

   - שרחוב יהיה אחיד, שיהיה אותו צבע, שיהיה 
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ר, או לשאול אותה  אתה יכול לשבת עם מהנדסת העי  ראש העיר: 

ובוחנים  צוותים  פה  יושבים  משנה.  פני    בוועדת  את 

הרחוב, את עוצמת התאורה, את שפת הרחוב הכללי.  

לעיר   מהיר  גם במסגרת  כי  שפת הרחוב השתנה אגב, 

כל שפת רחוב משתנה. שכרנו את שירותה של אורנה  

עוד   לטייב  כדי  אביב  תל  נמל  את  שהקימה  אנג'ל, 

יו  עוד  ולדייק  סבא.  יותר,  כפר  של  האיכויות  את  תר 

להגיד לכם שהיא רק משבחת את העבודה   ואני חייב 

עיר   לנו  יש  כי  בעתיד,  כאן  ותתבצע  כאן  שמתבצעת 

את   מדייקים  ואנחנו  היסטוריה,  מאוד  הרבה  עם 

 העבודה עד כמה שאפשר. שאילתה הבאה, תודה.  

 רק רגע ראש העיר, הערה קטנה אם אפשר.   הדר לביא: 

 

 ארגוניים במבנה העירייה מטעם שבעה חברי מועצה.  שינויים   ג. 

 

 שאילתה הבאה תודה, כן.   ראש העיר: 

שואלי   איתי צחר:  שואלים  העירייה.  במבנה  ארגוניים  שינויים 

בשנת   בוצע  ארגוניים  שינויים  אילו    2020השאילתה 

בעניין   עודכנה  לא  העיר  מועצת  מדוע  בעירייה. 

 השינויים המבניים ברשות.  

 ניתן לה כבר.   ראש העיר: 

שינוי במבנה   איתי צחר:  פי חוק  על  כך:  נאמר  כמענה לשאילתה 

עדכון   או  אישור  מצריך  אינו  כשלעצמו  ארגוני 

שמחייבות   פעולות  בו  כרוכות  כן  אם  אלא  מועצה, 

שינויים   מוועדותיה.  ועדה  או  מועצה  אישור 

לאישור   מובאים  תקציבית  משמעות  בעלי  ארגוניים 

מ  ולאחר  הכספים,  העיר.  ועדת  מועצת  לאישור  כן 
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לשפר   חובה  רואים  אנו  המקצועית  מתפיסתנו  כחלק 

וניהול   כספית  התייעלות  תוך  לציבור,  השירות  את 

ור, ורכיב כוח האדם הוא רכיב  מיטבי של כספי הציב 

לכ  מתקרב  משמעותי,  מאוד    47.5%או    50%- מאוד 

את   לסבר  מנת  על  העירייה.  של  השוטף  מתקציבה 

חל    2020במהלך שנת העבודה    האוזן אודות מאמצנו, 

של   כמובן    63קיטון  העירייה,  עובדי  במצבת  משרות 

אשר   החינוך,  מערכת  במשרות  שינויים  בנטרול  זאת 

ההוראה,   ושעות  התלמידים  במספרי  תלויות 

ועוד.   וחטיבה  ספר  ובתי  ילדים  גני  של  ותוספות 

ארגוניים   שינויים  ישנם  ארגון  כל  של  מטבעו 

בהתא  לעת  מעת  העירוניים  המתבצעים  לצרכים  ם 

להלן   טווח.  ארוכת  ארגונית  אסטרטגית  ותפיסה 

בבקשה   יכול  אתה  אם  בן  שינויים,  מספר  בטבלה 

לטבלה  בוצעו  לגלול  אשר  ארגוניים  שינויים  מספר   .

האחרונות.   בשנים  האחרונה,  בתקופה  בעירייה 

איוש   על  לוותר  בחרנו  ההנהלה  משרות    2בתחום 

משרת פקיד בלשכת  , ובנוסף בוטלה  סמנכ"ל שהיו פה 

לשעבר,   וקהילה  שירות  בנושא  העירייה.  מנכ"ל 

איחוד משרת מנהלת המוקד העירוני עם משרת מנהל  

השירות, במקום מנהל אגף סמנכ"ל שהיה בעבר. וזה  

הקמנו   הנכסים  בתחום  אגף.  מנהל  סגנית  של  בתקן 

הנכסים   מחלקת  בתוך  נכסים  יחידת  לאחרונה 

ת  אחרי  ההנדסה  בנושא  ארוכה  העירונית.  קופה 

עיר,   אדריכלית  ברשות  תכנון  אגף  להסדיר  הצלחנו 

תנועה,   מחלקת  מנהלת  כרגע  במקום  תשתיות  אגף 

בינוי   מחלקת  ומנהלת  תשתיות  מחלקת  מנהלת 
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ופיתוח, ובנוסף סגנית מהנדסת עיר לתיאום ובקרה.  

ביחידות   פנימי  מבנה  שינוי  ותפעול,  תחזוקה  באגף 

תחזוקה   אגף  והקמת  השונות  אגף  התפעול  ותפעול. 

וחברה   קהילה  אגפים  כאילו  ותרבות,  וחברה  קהילה 

את   שינינו  הפנאי,  לתרבות  וחברה  תרבות  ואגף 

שינוי   לשנתיים.  קרוב  לפני  בתהליך  התחלנו  המבנה, 

השירות   שיפור  התייעלות,  תוך  הקהילה  ניהול  מבני 

וקהילה   חברה  אגף  הקמת  רבים.  בתקנים  וחיסכון 

וקהי  צעירים  נוער  אגף  הקמת  במקום  כולל  לה, 

בגיל   היקרים  העיר  לתושבי  גמלאים  מינהלת 

קהילה   מחלקת  הרך,  והגיל  נוער  מחלקת  השלישי. 

בתחום   הקהילתיים.  המרכזים  על  שאחראית  ופנאי, 

מבחינה   העירוני  הפיקוח  את  הכפפנו  הביטחון 

אנוש   משאבי  בתחום  הביטחון,  לאגף  ארגונית 

מחלקת   של  פנימי  לניוד  מחלקה  הוקמה  והדרכה 

האסטרטגי   התכנון  ובתחום  קהילתית,  רווחה 

והוספת   כאגף  המחלקה  של  הגדרה  והשיתופיות 

את   שמראה  גרף  המסך  על  יש  נוספים.  תקנים 

האחרונה   השנה  לאורך  אדם  כוח  של  ההתפתחות 

של  2020 קיטון  הכול  בסך  לראות  שניתן  וכפי   ,63  

נתון   שזה  העירייה,  של  האדם  כוח  במצבת  משרות 

בע  מאוד,  נרחבת  משמעותי  מאוד  כספית  משמעות  ל 

 וחסרת תקדים.  

אז   ראש העיר:  משהו  לשאול  רצית  הדר  למנכ"ל.  רבה  תודה 

 ברשותך כן.  

מהשאילתה   הדר לביא:  הפינה  את  אסגור  אני  אז  תודה,  כן 

וזה   העבירה  שהעירייה  הנתונים  לפי  הקודמת. 
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גופי   מאות  כמה  יש  אבל  לבדוק,  צריכים  מהראש 

ש בשנתיים האחרונות.  תאורה שהתקנו ברחובות ממ 

אני ממליצה לעשות את המעקב ואת המעבר ולראות  

בדיוק   קשיים  התקנו מה  לנו  היה  השאר  בין  כי   .

צריכים   יודעת,  שאני  ככול  שם  מחלקה  מנהל  באיוש 

הזאת   השאילתה  לגבי  הזאת.  העבודה  את  לבדוק 

מ  שחצי  להזכיר  צריכים  הנתונים.  על  ,  2020- ותודה 

אושר,  לא  שהתקציב  של    כיוון  הקפאה  הייתה  בעצם 

רוצה   ואני  פה,  זה  את  להזכיר  ונכון  חדש,  אדם  כוח 

שינויי   לנו  להציג  אפשרי  האם  ולבקש  לשאול 

 משמעותיים כאלה בשוטף.  

 מנכ"ל.   ראש העיר: 

שציינת   איתי צחר:  לא  מה  שהוא  חושב  אני  שנה,  החצי  לגבי 

   - מדויק. אבל אני לא חושב שזה באמת משמעותי 

ב  הדר לביא:  יש  לא,  תקציב  אושר  כשלא  אותי.  תתקן  בקשה 

 הקפאת שכירת עובדים חדשים, אבל מה מדויק?  

להתעכב   איתי צחר:  לנכון  מוצא  לא  אני  מדויק,  לא  שאמרת  מה 

על זה. את רוצה, את מוזמנת לבדוק גם בחוזי משרד  

יש   לגמלאות  פורש  עובד  הפנים, משרה שקיימת, אם 

   - לנו את כל האפשרות לקלוט אותו 

 נכון.   ביא: הדר ל 

שוטפת   איתי צחר:  במשורה,  בצורה  היום  זה  את  עושים  ואנחנו 

עיניים ומאיישים את    7- ובודקים כל צורך וכל תקן ב 

נושא   ולגבי   . וכו' פנימיות  במשרות  המשרות 

המשמעותיים   שהעדכונים  חושב  אני  העדכונים 

ועדכונים   שוטף,  באופן  בוועדות  עולים  ידועים 

האם   להשיב  לי  לא  את  שוטפים  לעדכן  לא  או  לעדכן 
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מועצת העיר, מבחינתי כל המהלכים שלנו מן הסתם  

מחייב   זה  אם  בעיתון,  מפורסמים  גלויים,  שקופים, 

מכרז ובטח שאין פה שום דבר סודי, וההיפך בטח גם  

את   לצמצם  הנמרצת  והעבודה  ההתייעלות  לאור 

 הוצאות כספי הציבור על נושא השכר.  

נחנו לא עיתון, אנחנו חברי מועצת  תודה, אז כיוון שא  הדר לביא: 

כאלה   לעדכונים  נשמח  אנחנו  העיר  ראש  העיר, 

 בשוטף.  

מה   ראש העיר:  ואחד  חשוב,  מאוד  מאוד  מידע  פה  קיבלתם 

שהמנכ"ל אומר וזה השורה התחתונה, זו גם בשורה,  

אנחנו בסך הכול עושים מאמץ גדול מאוד לא לקלוט  

וך המערכת  עובדים לעירייה בכלל, אנחנו מניידים בת 

הנתונים   את  רואים  משרות,  עובדים    146העירונית 

ו  עובדים.    63עובדים נכנסו, ויש קיטון של    83- עזבו, 

ולחסוך   להתייעל  שניתן  לעובדים  במקומות  ולאפשר 

וזאת   זה  את  עושים  אנחנו  ולהתקדם,  להתנייד 

מדיניות. לגבי הנושאים האחרים אנחנו נעדכן אתכם  

 ה כזאת. כן בבקשה.  מעת לעת, למרות שאין חוב 

 תודה.   הדר לביא: 

 

 פיילוט ביטול מאבטחים בגני הילדים מטעם שבעה חברי מועצה.   ד. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

בגני   איתי צחר:  פיילוט ביטול מאבטחים  שאילתה הבאה בנושא 

ילדים   גני  בכמה  השאילתה  שואלי  שואלים  הילדים. 

ה  עד לתחילת שנת הלימודים  קרובה.  הוצבו שומרים 

נוספים   האם  המהלך,  של  הפיילוט  תקופת  במהלך 
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באילו   כן,  אם  שפורסם?  כמו  סיירים  של  תקנים 

בוועדת   לדיון  הובא  לא  זה  נושא  ומדוע  מתחמים? 

התקציביות.   המשמעויות  עם  העיר  ובמועצת  חינוך 

כפי   כי  יצוין  ראשית  כך:  נאמר  לשאילתה  כמענה 

מ  ירד  הנושא  סבא  כפר  עיריית  בהודעת  סדר  שנאמר 

ך  ער היום, ואין כל כוונה לבצע פיילוט או כל שינוי במ 

הסטטיים   השומרים  בתחום  הילדים  בגני  האבטחה 

לתיאור   מהניסיון  בשונה  העניין,  לעצם  זה.  בשלב 

תוך  הדברים   בוצע  כולו  המהלך  נכתבו,  בה  בצורה 

של   הביטחון  ועדת  ההורים,  ועד  של  מתמיד  שיתוף 

ב  הוצג  ישראל.  משטרת  ההורים,  הכספים  ועד  וועדת 

מחותמי   חלק  בפני  כולל  התקציב,  אישור  טרם 

מלאה,   בצורה  הגנים  ילדי  להורי  שוקף  השאילתה, 

היינו   אילו  בשטח.  בסיורים  וכן  בפגישות  לרבות 

מביאים את הנושא למועצת העיר ללא הצעדים הללו,  

הייתה   אשר  שאילתה  מוגשת  הייתה  כי  לשער  יש 

מראש  שותפו  לא  שההורים  כך  על  ואלו  מלינה   .

האחרונה   בשנה  החלה  סבא  כפר  עיריית  הפרטים: 

בהליך שיתוף רחב היקף, כחלק מההיערכות להרחבת  

גני הילדים העירוניים. תמונת המצב   שירות אבטחת 

בעיר   הגנים  שבמרבית  היא  לא    98הנוכחית  במספר, 

ב  רק  בשער,  מאבטח  המרכזים    21- מוצב  אשכולות, 

האבט   88 מודל  מאבטחים.  מוצבים  החדש  גנים  חה 

שנבחן והומלץ על ידי גורמי המקצוע והוסכם על ידי  

מדלגת,   אבטחה  מודל  הוא  הילדים,  גני  הורי  ועד 

והתקנת   הילדים,  גני  בקרבת  הסיורים  עיבוי  הכולל  

מערכות   הילדים,  גני  בכל  חדשות  מצוקה  מערכות 
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ואפילו   החינוך,  צוות  אנשי  ידי  על  תופעלנה  אשר 

הביטחו  למוקד  ייחודית  הנושא  התרעה  העירוני.  ן 

לחינוך   המחלקה  עם  יחד  הביטחון  אגף  ידי  על  הובל 

קדם יסודי גני ילדים, בשיתוף פעולה הדוק עם ועדת  

בהתאם   הגנים,  הורי  ועד  של  והתשתיות  הביטחון 

ישראל   משטרת  של  האבטחה  ותפיסת  להנחיות 

לידי   באה  ישראל  משטרת  עמדת  המקומי.  והשלטון 

ב  האחרונה  בשנה  בנושא דיו   2- ביטוי  אחד,  נים   .

עליונה   מוס"ח  ועדת  חינוך    – בסיכום  מוסדות 

מתאריך   רמ"ד    28.12.2020עליונה,  ידי  על  ומוצגת 

מודל   כך:  שאומר  סגס,  ליליאן  פקיד  רב  אבטחה 

ב  יושם  ילדים  בגני  מדלגת  רשויות,    40- אבטחה 

נייחים למדלגים   המדור ממליץ ליישם המרת תקנים 

י  לגני  אבטחה  מעטפת  לתת  מנת  נוספים.  על  לדים 

שהתקיים   מדלגת  אבטחה  דיון  בסיכום  שתיים, 

בשלטון   מיוחדים  ותפקידים  חירום  ביטחון  במינהל 

מתאריך   מוריס  20.7.2020המקומי  ניצב  תת  אמר   ,

המשימות   ביצוע  את  משדרג  האבטחה  מודל  חן: 

מיומן,   אדם  כוח  בהיעדר  חינוך  מוסדות  באבטחת 

חי  מוסדות  אבטחי  של  גבוה  למספר  בגיל  ובנוסף  נוך 

מהרשויות  60 בחלק  במשימות.  לעמוד  המתקשים   ,+

הוחל נוהל אבטחה מדלגת ונמצא יעיל וחסכוני. ציין  

הרשויות   מצד  המרענן  הרוח  משב  על  שמח  הוא  כי 

המקומיות בקידום המודל, וכי חוק שירותי האבטחה  

אמור להסדיר את כל מערך האבטחה ברמה הארצית.  

גמיש  להיות  צריכה  מדלגת  ויצירתית  אבטחה  ה 

כפי   דבריו,  כאן  עד  הישנות.  מפרדיגמות  ומתנערת 
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מודל    שהובאו  חן.  מוריס  ניצב  תת  של  בפרוטוקול 

הן   כאמור  מקודם  מדלגת  אבטחה  החדשה  האבטחה 

המקומי  השלטון  ידי  על  והן  המשטרה  ידי  מתוך    על 

המשימות   ביצוע  את  כאמור  משדרג  שהמודל  הבנה 

ט  מענה  ונותן  חינוך,  מוסדות  לכל  באבטחת  יותר  וב 

רפואי,   אירוע  עוינת,  חבלנית  פעילות  התרחישים: 

ועוד.   אוויר  מזג  פגעי  תפעולית,  תקלה  שריפה, 

כל   התקנת  התבצעה  האחרונות,  השנים  במהלך 

גני   בכל  החירום  ומערכות  הנדרשים  המיגון  מרכיבי 

על   מאויש  חדש  ביטחון  מוקד  הקמת  בעיר,  הילדים 

בטכנולוגיה   ומצויד  מוקד  מנהל  הכוללת  ידי  חדישה 

פיקוד   מערכות  קשר,  אמצעי  חיישנים,  מצלמות, 

כלל   החדש  האבטחה  מודל  איכון.  ואמצעי  ושליטה 

מוסדות   סיורי  מספר  הכפלת  את  ובראשונה  בראש 

של   בחלוקה  לעשרה,  מחמישה  לכל    2חינוך  סיורים 

הפעולה   תפיסת  שינוי  העיר,  אזורי  מחמשת  אחד 

מצוקה  והכשרת הסיירים בהתאם, הטמעת מערכת ה 

על   הוסכם  שביצענו,  השיתוף  מהליך  כחלק  החדשה. 

האבטחה   הורדת  לצד  המודל  של  מדורגת  בחינה 

ב  ראשון  בשלב  זו    3- הנייחת,  שיטה  גנים.  אשכולות 

מאפשרת תגבור הדדי בין סיורים לצד נוכחות קבועה  

באזור גני הילדים. כפי שצוין כל הפעילות תואמה עם  

ועד   של  והתשתיות  הביטחון  ההורים,  ועדת 

מכתבים   כולל  הסברה  חומרי  הוכנו  ובהתאמה 

ו  ותשובות  שאלות  דף  הסברה    2- להורים,  סרטוני 

ב  לפיילוט  היציאה  עם  הפצנו.  גני    3- שלא  אשכולות 

ההורים,   לקהל  פתוחה  זום  שיחה  התקיימה  הילדים 
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הביטחון,   אגף  צוות  העירייה  מצד  חלק  לקחו  בה 

העי  ודוברת  יסודי  קדם  חינוך  מחלקת  רייה,  מנהלת 

לצד חברי ועדת הביטחון והבטיחות של ועד ההורים.  

עם   הביטחון  אגף  צוות  של  פגישות  התקיימו  בנוסף 

פעלה   המהלך  כל  לאורך  האשכולות.  שלושת  הורי 

בשיתוף   הביטחון  אגף  באמצעות  סבא  כפר  עיריית 

כפי   הנדרש  הפעולות  סדר  פי  ועל  ישראל,  משטרת 

ינוך לשנת  שמוגדר באוגדן הנחיה לאבטחת מוסדות ח 

הבקשה   את  מגישה  הרשות  התשפ"א.  הלימודים 

הווה   טריטוריאלית,  לתחנה  אבטחה  תקני  להסטת 

רציף   שיח  לרבות  נעשה,  וכך  סבא.  כפר  תחנת  אומר 

בתאריך   בתחנה.  האבטחה  קצין    18.2.2021עם 

לציבור,   פתוחה  זום  שיחת  כאמור  התקיימה 

לתחנה   שהועבר  נוסף,  ציבור  יידוע  רכיב  שהיוותה 

החלטת  לצו  כי  לציין  ראוי  הארצי.  למטה  העברה  רך 

המוצבים   למאבטחים  ורק  אך  רלוונטית  המשטרה 

בגנים על פי החלטת משטרת ישראל, ולהמרת תקנים  

סבא   בכפר  הכול  סך  המשטרה.  ידי  על    8הממומנים 

מתוכם   ילדים,  תקנים    6גני  ולא  אשכולות, 

הממומנים על ידי העירייה ולהם לא נדרש התייחסות  

ה  הפיילוט  משטרה.  של  מתהליך  כחלק  כאמור, 

הוגדרו שלושת האשכולות שיילקח בהם חלק, הוגדרו  

זמני ביצוע כאשר תהליך השינוי יתבצע בפועל לאחר  

שבועות לפיילוט,    5חזרה מחופשת הפסח. זמן ביצוע  

ביצוע   הצלחה  שונים    6ומדדי  בתרחישים  תרגילים 

ועמידה  סבא,  כפר  תחנת  של  האבטחה  קצין    בשיתוף 

תרגיל.    100%- ב  לכל  הנדרשים  וההישג  מהלקח 
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ששאלתם  כפי  תקציבית  המעבר  מבחינה  מהלך   ,

עלות   את  מחד  מפחית  בגנים  מרחבית  לשמירה 

עלות   מייקרת  ומאידך  הסטטית,  הפרטנית  השמירה 

המהלך   בהרחבה.  המתוגברת  המרחבית  השמירה 

בגנים   השמירה  עלות  של  להפחתה  להביא  היה  אמור 

כ   2021ושר לשנת  על בסיס תקציב המא  - בשיעור של 

בשנת  31% לביצוע  ביחס  של  2020,  ובשיעור   ,45%  

. בפועל בהתאם למתכונת של  2019ביחס לביצוע שנת  

שנת   פני  על  הפרוס  המדורג  הפיילוט  ,  2021ביצוע 

כ  של  שיעור  על  לעמוד  אמור  היה  ההפחתה  - היקף 

שנת    13% לביצוע  בהשוואה  וכ 2020בלבד,   , -31%  

לביצוע של   שזה אומדנים  2019שנת  ביחס  לציין  יש   .

וכפי   בתוצאות,  תלוי  היה  היישום  וקצב  מאחר 

שפתחתי ככה אני אסיים לפני שאצטט מפרוטוקולים  

לעיל,   האמור  אף  על  והמועצה  ועדות  יידוע  בנושא 

את   ליישם  כוונה  אין  הדברים  בתחילת  שצוין  וכפי 

בתאריך   זה.  בשלב  ועדת    20.12.2020המהלך  נערכה 

וב  חגואל  כספים,  גרשון  ה שאלה חברת המועצה קרן 

בתקציב   שאלות,  כמה  עוד  לי  "יש  כך:  אומרת 

בצורה   גדלו  הביטחון  שסיורי  ראיתי  עליו  שעברתי 

מיליון ₪, האם    2- ₪ וגדל ל   950,000משמעותית. היה  

"עשינו   העירייה:  גזבר  לה  משיב  להבין?"  אפשר 

באמצעות   שמירה  "של  כמובן,  בתקציב  הסבה", 

תג  לא  סיורים,  שמירה  חשבון  על  אותם  ברנו 

בתוך   העומדים  שומרים  ידי  על  בגנים  אפקטיבית 

על   להסתכל  ש"צריך  מציין  אני  שמירה."  עמדת 

על   המועצה  חברת  שאלה  כי  הכנסות",  מול  הוצאות 
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הסיפור   את  לראות  אפשר  ואז  ההוצאות,  הגדלת 

במלואו, נשארים עם נטו יותר כסף ביד. הגזבר מציין  

עם   התייעלנו    2.5שנשארים  לשנה,  ביד   ₪ מיליון 

ב  הזה  ב 2021- בסעיף  היום  למחרת   . -21.12.2020  

שואלת חברת המועצה הדר לביא: "גני ילדים שמירה  

גנים שיש    23מה אנחנו עושים?" ואני משיב לה: "יש  

בהם שמירה בכלל העיר, אנחנו מבטלים את השמירה  

לשמירה   עוברים  השער,  בפתח  שומר  של  הנייחת 

גברים את הניידות לסיורים עם צוותים.  היקפית ומת 

יישר   ובזה  לבקרה  טכנולוגיים  אמצעים  של  תוספת 

קו עם כל העיר, שהאבטחה תהיה אחידה בכל העיר.  

כמובן שיש שיח מתמיד עם ועד גני הילדים, יתקיימו  

יש גם דף שאלות ותשובות שיופץ וזה    מספר פגישות. 

 השינוי שמתבצע." ואז עוברים לנושא אחר.  

 תודה רבה למנכ"ל, שאלת המשך?   אש העיר: ר 

מסביר,   עו"ד יוסי סדבון:  שאתה  או  מצליח  שאתה  או  שלי  מהניסיון 

שהוצע   שהתהליך  מבין  אני  פה  הארוך  מההסבר 

הביטחון.   מצב  את  ישפר  סדורה  מאוד  מטה  בעבודת 

אם כך שאלת ההמשך שלי מדוע בוטל המהלך, והאם  

ה  את  להחזיר  כוונה  ₪    1.5- יש  שקוצצו  מיליון 

 מהתקציב לתקציב הביטחון?  

בריא   ראש העיר:  ובשיח  ציבור  בשיתוף  עוסקים  שאנחנו  מכיוון 

ברגע שההורים הביעו התנגדות המהלך   עם ההורים, 

נעצר ובוטל.! ולכן את היתרה התקציבית כמובן היא  

תוחזר לאן שצריך, ואנחנו נשב עם הגזבר ונמצא את  

 המקורות התקציביים.  
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 עת אופנועים בעיר מטעם שבעה חברי מועצה.  אכיפת נסי  ה. 

 

 שאילתה הבאה, תודה.   ראש העיר: 

שאילתה הבאה בנושא אכיפת נסיעת אופנועים בעיר.   איתי צחר: 

סבא   כפר  עיריית  האם  השאילתה  שואלי  שואלים 

זה. אני אציין שיש תלונות על   מבצעת אכיפה בנושא 

בן   ברחוב  וקטנועים  אופנועים  של  מהירה  נסיעה 

פה  יה  שמצוינים  הירוקות  השכונות  תושבי  וכן  ודה, 

שהם סובלים מזה זמן רב מתופעה של רכיבה, בעיקר  

עיריית   האם  הם:  והשאלות  במדרכות.  שליחים  של 

בכוונת   וכיצד  זה?  בנושא  אכיפה  מבצעת  סבא  כפר 

הגוף   שכידוע  נאמר  כמענה  בעניין?  לטפל  העירייה 

כלי  של  תנועה  עבירות  אוכף  אשר  הסמכות  רכב    בעל 

בשורה   ישראל.  ומשטרת  ישראל  במדינת  ממנועים 

התחתונה במהלך השנה החולפת ניתנו בכפר סבא על  

דו"חות תנועה לרוכבי רכבים    259ידי משטרת ישראל  

מתוכם   כאשר  גלגליים,  העבירות    60דו  בגין  ניתנו 

על   נסיעה  דהיינו  בשאילתה,  עליהם  שנשאלנו 

הע  פעילות  רגל.  להולכי  ושבילים  ירייה  מדרכות 

הרשות   בהובלת  תחומים,  בכמה  עוסקת  הזה  בנושא 

הסברה   קמפיין  מתבצע  בדרכים  לבטיחות  העירונית 

מחלקת   בשיתוף  ואופנועים,  קטנועים  לרוכבי  נרחב 

התנועה במשטרת כפר סבא. הקמפיין התרכז במספר  

רחוב   ויצמן,  רחוב  בהם  מרכזיים  צירים 

ה  טשרניחובסקי ואזורי התעשייה. במסגרת קמפיין ז 

ונובמבר   יולי  פברואר,  בחודשים  בוצע    2020אשר 

ל  שבוצעה    122- הגענו  העיר  ברחבי  קטנועים  רוכבי 
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בוצעה    2020להם הסברה פרטנית. בנוסף בחודש יוני  

שליחים,   המפעילים  עסקים  לבעלי  ממוקדת  הסברה 

כ  השיטור    40- בקרב  יחידת  עם  בשיתוף  עסק  בתי 

בזאת   מצורף  שחקים.  נוער  ותנועת  מסמך  העירוני 

כחלק   העסקים,  בעלי  לחתום  התבקשו  עליו  אמנה 

הזו.   החשובה  הסוגיה  עם  בהתמודדות  משיתופם 

נוסח האמנה נועד לעודד בעלי עסקים ושליחים לנהוג  

בשיקול דעת, בהתאם לחוק ובשמירה על הולכי הרגל  

חברת   עם  קשר  יצרנו  בנוסף,  עצמם.  על  גם  וכמובן 

כ  להם  הועבר  אשר  ביס,  תן  וחברת  המידע  וולט  ל 

בעיר   עובדים  אשר  שליחיהם  כי  והבהרה  ההסברתי, 

נדרשים לעמוד בהוראות החוק. קמפיינים אלו קדמו  

משטרת   ידי  על  שבוצעו  האכיפה  הגברת  למבצעי 

ניתנו   קודם  שאמרתי  כפי  ושבמסגרתם    259ישראל, 

מתוכם   מדרכה    60דו"חות,  על  נסיעה  עבירות  על 

לפנ  סוכם  הנושא  חשיבות  לאור  תקופה,  ושבילים.  י 

גם   הנושא  וזאת  כי  הביטחון,  בוועדת  לדיון  יובא 

העיר,   לראש  משנה  כהן  אורן  הוועדה  יו"ר  ביוזמת 

אף   פנתה  אשר  סקופ,  לוי  עדי  עו"ד  המועצה  וחברת 

 היא בנושא אליו, וכך סוכם. 

   )מאיר מנדלוביץ נכנס לישיבה( 

 תודה רבה, שאלת המשך?   ראש העיר: 

אבל   הדר לביא:  הסמכות,  על  ההבהרה  על  שמחה  אני  תודה.  כן, 

י חושבת שיש לנו אחריות בנושא כפי שאתם ודאי  אנ 

שלנו.   התושבים  של  החיים  לאיכות  לדאוג  תסכימו 

לאלה   במיוחד  קשה,  למצוקה  גורמות  האלה  הבעיות 

השרון,   גני  בשכונת  הכבישים,  על  ממש  שגרים 
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זה   בוויצמן  גם  הירוקות,  בשכונות  האוניברסיטה, 

לגב  ממליצה  ואני  טבעית,  אולי  יותר  בצורה  י  קורה 

אמצעים   לשקול  א'  ביטחון,  בוועדת  הדיון 

קהילתיים, לא הכול צריכים לטפל בצורה ביטחונית,  

   - אם אנחנו מזהים את הפורעים 

 מה זה קהילתיים?   ראש העיר: 

אם אתה מזהה את הפורעים, יש פה לא רק שליחים,   הדר לביא: 

ולוקחים   באגי,  שלוקחים  נערים,  פה  יש 

כד  איתם  ונוסעים  לשדות  טרקטורונים,  לעבור  י 

מדבר   ואתה  מיהם  יודע  אתה  אם  העיר.  במזרח 

איתם, ואתה מסביר להם על ההשלכות של מה שהם  

זה   תשתנה,  שלהם  שהמציאות  להיות  יכול  עושים, 

יכולה   שהעירייה  כלים  של  ספקטרום  יש  אחד.  כלי 

לי   אין  זהו,  המצב.  את  לשנות  כדי  בהם,  להשתמש 

 שאלה, סליחה.  

אתה רוצה לתת תשובה? אתה מכיר טוב את  טוב. דני   ראש העיר: 

 הנערים את הטרקטורונים.  

אני  הדר,   דני הרוש:  הזה  בנושא  לי  לעזור  תרצי  אם  מוכן  אני 

 אשמח.  

 אני אשמח.   הדר לביא: 

ולהביא  welcome דני הרוש:  איתם  לדבר  הילדים,  את  לתפוס   ,

 את ההורים, באהבה.  

הר  הדר לביא:  תמצא  שאתה  חושבת  אני  זה  רק  טוב  לא  רצון  בה 

נועם,   בדרכי  זה  לעשות את  שישמחו  התושבים,  מצד 

דווקא   לאו  הם  יודעים,  הם  למשטרה  להתקשר  כי 

 רוצים לעשות את זה.  

,  יד אין בעיה. את מוזמנת לפגישה איתי יחד עם שי זי  דני הרוש: 
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ואנחנו נעשה את זה באהבה גדולה, כמובן עם קידום  

 נוער.  

 היה כל כך פשוט.  תודה. הלוואי שהכול   ראש העיר: 

 

לעיר   ו.  הכניסה  חברי    – חזות  שבעה  מטעם  צפון  סבא  כפר   / רעננה  צומת 

 מועצה.  

 

 כן, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

צומת   איתי צחר:  לעיר,  הכניסה  חזות  בנושא  הבאה  שאילתה 

לקיר   מתייחסות  השאלות  צפון.  סבא  כפר  רעננה 

שנעשתה   מבלי  האחרונה,  בשנה  ועזוב  מכוער  שנותר 

בוצעו  כ  לא  מדוע  והשאלות:  הפגם.  לתיקון  פעולה  ל 

הנדרשים   לתיקונים  למועצה  שנמסרו  כפי  העבודות 

האם   יבוצעו?  התיקונים  מתי  האקוסטית?  בחומה 

לרבות   הכניסה,  פיתוח  בעניין  התקדמות  קיימת 

הטמנת קו החשמל ופיתוח מדרכה לאורך רחוב משה  

בתיאור   הכוונה  ביצוען?  למועד  הצפי  ומה  סנה, 

ידי  מת  על  שהוסרו  חוצות  פרסום  לשלטי  ייחסת 

הזכיינים בעקבות משבר הקורונה. כמענה לשאילתה  

הפרסום   חברות  הקורונה  משבר  לאור  כך:  נאמר 

לידי   בא  הדבר  עצומים.  בקשיים  מצויות  הארציות 

תקופה   למשך  מוחלטת  פעילות  בהפסקת  ביטוי 

נוספת,   לתקופה  ברובה  הפעילות  והשבתת  ארוכה, 

מת שאנחנו חווים היום ממש במשורה.  וחזרה מצומצ 

אכן חל עיכוב בהשלמת השלטים על הקיר האקוסטי  

האפשרית.   במהירות  להשיבם  פועלים  ואנו  המדובר, 



   03.03.2021 37    מן המנייןמועצה 

אנו מתנצלים על האיחור בכך, ונפעל כאמור להשלים  

על   לשאלה  בנוגע  שניתן.  ככול  ובהקדם  במהרה  זאת 

הנושא   המדרכה,  ופיתוח  החשמל  קו  הטמנת  מועד 

לשנת  אינו   העבודה  בתקציב  2021בתוכנית  ולא   ,

 העירייה, ואין מועד ידוע אחר.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

א' זה נמשך זמן ארוך מידי עוד מלפני הקורונה, אבל   פינחס כהנא: 

של   חוש  איזה  כאן  מגלים  לא  למה  היא  השאלה 

יצירתיות? למה אין איזה שילוט עירוני, אפילו מעשה  

ביניים  לתקופת  העיר,  אומנות  של  כניסה  ציר  זה   ?

אפשר   אי  האם  זמן,  הרבה  כזאת  בצורה  שעומד 

 לעשות משהו יצירתי כדי לשפר את הנושא הזה?  

יצירתית,   ראש העיר:  מאוד  מאוד  עירייה  היא  סבא  כפר  עיריית 

ובכל   דרך,  בכל  מקום,  בכל  זה  את  רואים  אתם 

אפשרות. המשבר של הקורונה פגע בצורה קשה מאוד  

חברות   העיר  באותם  את  עזבו  וחלקם  פרסום, 

והשאירו את השילוט העירוני ריק. אתם מסתובבים  

ריק.   העירוני  שהשילוט  רואים  ואתם  העיר  ברחבי 

בגלל   הבחירות,  בגלל  קצת  לראות  התחלנו  עכשיו 

הקמפיינים עלייה של מודעות. וגם האזור הזה שאכן  

אמר   שהמנכ"ל  כפי  מהמכות,  חלק  פה  חטף  גם  הוא 

לגבי קו החשמל, אכן זה היה בתוכנית  גם זה יטופל.  

עירוניים   צרכים  שיש  מכיוון  נדחה  זה  העבודה, 

מאוד   הרבה  יש  החומש,  בתוכנית  נמצא  זה  נוספים, 

כפר   שכל  רואים  אתם  תשתיות.  של  בעיקר  נושאים, 

קרוב   בוצעו  שלא  תשתיות  בעבודות  מתהפכת  סבא 

הפערים    שני ל  את  לסגור  צריכים  ואנחנו  עשורים, 
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הוותיקה. אתם רואים את רחוב הארבל    בעיקר בעיר 

והמייסדים עם עבודות תשתיות מאוד מאוד רחבות.  

אתם ראיתם בשכונות באזור קפלן ויוספטל, עבודות  

היו   שגם  ניקוז  עבודות  וביוב,  רטובות  תשתיות 

כל   ונדחו  מעשור,  יותר  לפני  לדעתי  להתבצע  צריכים 

הזמן מסיבות אחרות. אז גם קו המתח וההורדה שלו  

והשינוי של התוואי אגב, כל הצומת שם צריכה לעבור  

הכפר   לסביוני  כניסה  עם  משמעותי  מאוד  שינוי 

בעיקר   מסיבות  כרגע  אבל  היום,  סדר  על  זה  מבגין, 

 תקציביות זה נדחה.  

 

הסולארי   ז.  הקירוי  מתקני  בשנית    – סגירת  וסגירתם  מחדש  פתיחתם 

 מטעם שבעה חברי מועצה.   

 

 ה.  שאילתה הבא  ראש העיר: 

הבאה  איתי צחר:  הקירוי    שאילתה  מתקני  סגירת  בנושא 

וסגירתם בשנית. שואלים   הסולארי, פתיחתם מחדש 

ההנדסית   הסקירה  דו"חות  עדיין  פורסמו  לא  מדוע 

סככות הקירוי? מדוע מתקני הקירוי נפתחו    8של יתר  

ומדוע   בעיר?  המתקנים  כלל  בדיקת  שהסתיימה  ללא 

פור  בטרם  חיזוק  עבודות  דו"חות  מבוצעים  סמו 

הבדיקה של המהנדסים? וזה מתייחס לסבב הראשון  

כך:   נאמר  לשאילתה  כמענה  התיקונים.  של  והשני 

ועדת   באמצעות  נבחן  כולו  הנושא  כי  נציין  ראשית 

תהילה   המועצה  חברת  ברשות  מקצועית  בדיקה 

החברה   דירקטוריון  להחלטת  בהמשך  וזאת  מימון, 
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אשר  העיר  למהנדסת  בנוסף  וזאת  אמונה    הכלכלית, 

ומונתה מיד לאחר קריסת   וטיפול בנושא,  בדיקה  על 

הסככה בבית הספר כדורי. המהנדס רמי שמש שעמד  

רשגד,   חברת  מטעם  ההנדסית  הבדיקה  צוות  בראש 

דו"ח   הנפיק  בדיקת בטיחות סככות,  לצורך  שנשכרה 

העירונית   השקיפות  בזירת  פורסם  אשר  ראשוני 

פורסמ 6.1.2021בתאיך   זה,  לדו"ח  מעבר  גם  .  ו 

לאחר   יציבות  אישור  בדבר  מפורטים  סיום  דו"חות 

מפתן   חיים,  עטרת  סולד,  באתרים  חיזוק  עבודות 

וסורקיס. באתרים בהם טרם הסתיימו העבודות, לא  

דו"ח   שניתן  שדה  ביצחק  למעט  דו"ח,  עדיין  ניתן 

נמשכות.   בהם  העבודות  כאשר  לאתר,  ועלה  ביניים 

הם   הדו"חות  ומתן  העבודות  יתר  סיום  יפורסמו  עם 

מיידית בזירת השקיפות כנהוג. מתקני הקירוי נפתחו  

אך ורק בהיתר מפורש ופרטני של המהנדס רמי שמש.  

המתקנים   ברוב  השימוש  המשך  הותר  תחילה 

הפתוחים, לאחר בדיקה פיזית ויזואלית של המהנדס  

בכדורי   האירוע  של  היום  מאותו  שהחלה  וצוותו, 

כלל המתקנים  23.12.2020 נסגרו לטובת  . לאחר מכן 

מגרשים,    4- עבודות חיזוק. עם תום עבודות החיזוק ב 

שמש,   רמי  המהנדס  של  פרטני  יציבות  אישור  ומתן 

זאת   עם  הציבור.  לשימוש  נפתחו  מתקנים  אותם 

ובטיחות   ביטחון  למען  נוספים  צעדים  נקיטת  ומתוך 

תושבי העיר, הוחלט על ביצוע בדיקה הנדסית נוספת  

לבדי  מעבר  במספר,  שמש,  שלישית  רמי  של  קה 

והבדיקה של המהנדס ניר אנגל שנשכר מטעם הזכיין  

לטובת הנושא. החלטה זו נועדה כאמור להבטיח מעל  
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לכל ספר את בטיחותם של המבנים. עד להשלמתה של  

מבוצע  אשר  מהנדסים    ת הבדיקה  ידי  על  כאמור 

סקירת   על  העיר  מהנדסת  הנחתה    13חיצוניים, 

קירויים   יש  בהם  הספורט,  בבתי  מגרשי  סולאריים 

אותם   כולל  בעיר,  החיזוק    4הספר  עבודות  שנפתחו. 

רמי   המהנדס  שביצע  לניתוחים  בהתאם  מבוצעות 

המיטביים   למפרטים  בהתאם  מכן  ולאחר  שמש, 

אליהם.   הגיעו  אנגל  וניר  שמש  שרמי  המוסכמים 

החיזוק   עבודות  שבתום  הוא  להיום  נכון  התהליך 

בד  מכן  לאחר  אנגל,  ניר  של  אישור  יקה  מתקבל 

ורק לאחר   יציבות סופי בכתב של רמי שמש,  ואישור 

באמצעות   הנוסף  הקונסטרוקטור  של  בדיקה  מכן 

בטיחות   בדבר  דעתו  חוות  שבסופה  מעבדה,  בדיקת 

 הקירוי לטובת פתיחתו לפעילות שגרתית.  

 תודה, שאלת המשך?   ראש העיר: 

 כן תודה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כן קרן תודה.   ראש העיר: 

הכלכלית   קרן גרשון חגואל:   ד " עו  שהחברה  לראות  שמחה  אני  ראשון  דבר 

בודקת,   חברה  שהיא  איזה  כאן  מינו  והדירקטוריון 

על   מדובר  סדר,  לעשות  רגע  רוצה  אני  בדיקה.  ועדת 

כמו    13 העירייה  באתר  כרגע  יודעים  שאנחנו  גגות 

על   רק  כאן  ובחודש    5שרשמנו  שפורסמו.  דו"חות 

של   האירוע  את  היה  כמו  דצמבר  מאז  הגג.  קריסת 

לגבי   סותרות  הודעות  מיני  כל  כאן  יש  רואים  שאתם 

מהנדס,   עוד  הכניסו  בוצע,  מה  הגגות,  של  הבטיחות 

בעצם   אין  עוד  להבנתנו  מחזקים.  שלישי,  מהנדס  יש 

דו"ח   בהעדר  ולכן  בגליל,  הקריסה  סיבת  על  דו"ח 
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שכזה אנחנו נשמח להבין, גם לאור בלבול וכל המידע  

לג  מהנדס ראשון,  הסותר הזה  יתר,  חיזוק  חיזוק,  בי 

מה   להבין  נשמח  אנחנו  שלישי.  מהנדס  שני,  מהנדס 

 הקריטריונים שייקבעו את פתיחת המגרשים.  

 זה נענה בהרחבה.   איתי צחר: 

 אז השאלה... קריטריונים זאת השאלה.   ראש העיר: 

נע  איתי צחר:  לשאלתך.  זה  התשובה  על  אחזור  אני  בהרחבה,  נה 

עכשיו  בעצם  בהרחבה,    יש  שתואר  המצב  לאחר 

פתיחת המגרשים תהיה לאחר חוות דעת שלישית של  

שיבצע   העיר,  מהנדסת  ששכרה  נוסף  קונסטרוקטור 

על  בדיקת  חיצונית,  גם  מעבדה  באמצעות  - בדיקות 

קונסטרוקטור   של  שינויים  למפרט  בנוסף  וזה  קול, 

זה   עם קונסטרוקטור  רמי שמש, שעושה את  בשיתוף 

ורק  אנגל,  ניר  הזה    בשם  הסט  כל  שיושלם  לאחר 

ובקצב   בהדרגה,  קורה  וזה  לציבור,  מגרש  ייפתח 

המהיר ביותר, אבל מבלי לדלג על אף שלב מהשלבים  

 שתוארו כאן.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 מתקני קירוי סולאריים מחוץ לעיר כפר סבא מטעם שבעה חברי מועצה.   ח. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

ה בנושא מתקני קירוי סולאריים מחוץ  שאילתה הבא  איתי צחר: 

כפר   לעיר  מחוץ  הוקמו  סככות  כמה  סבא.  כפר  לעיר 

סבא למטרת קירוי סולארי ובאילו יישובים? מתוכם  

כמה נמסרו וכמה נמצאים עדיין בשלבי עבודה? האם  

החיזוקים שנעשו במתקני הקירוי בעיר מיושמים גם  
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צוו  ניתנו  והאם  לעיר?  מחוץ  הוקמו  אשר  י  במתקנים 

הסולארי   הקירוי  של  בפרויקטים  עבודה  הפסקת 

הספר   בית  אסון  לאחר  הכלכלית,  החברה  שמבצעת 

כדורי על ידי רשויות אחרות? כמענה לשאילתה נאמר  

החברה   ידי  על  שהוקמה  היחידה  הקירוי  סככת  כך: 

במועצה   כדורי  הספר  בבית  רק  הייתה  הכלכלית 

תהליך   במהלך  קרסה  אשר  תחתון,  גליל  האזורית 

באשר  ההת  כידוע.  הסולאריים  הפאנלים  של  קנה 

לחיזוקים במתקני קירוי מחוץ לעיר, כאמור אין עוד  

זו   מלבד  לעיר  מחוץ  שהותקנו  נוספות  קירוי  סככות 

העבודות,   הפסקת  לצווי  באשר  כדורי.  ספר  בית  של 

גליל   אזורית  במועצה  כאמור  צווים  הוצאו  אכן 

כבר   ששם  השרון,  דרום  אזורית  ובמועצה  תחתון 

מבנים    5סתיימה עבודת התקנה של פאנלים על גבי  ה 

שפעל   לקבלן  הוציאה  הכלכלית  החברה  קיימים. 

עבודה,   הפסקת  צו  השרון  דרום  האזורית  במועצה 

למרות שלא מדובר בקירוי של סככה סולארית, אלא  

הזהירות   למען  וזאת  קיים  מבנה  של  קירוי 

 המתבקשת.  

   - לפני שאלת  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

.   עיר: ראש ה   שאלת המשך כן

כן. לפני שאלת ההמשך משהו טכני. החברה הכלכלית   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 היא זו שמוציאה לקבלן את צווי הפסקת העבודה?  

 כן.   איתי צחר: 

 כן.   ראש העיר: 

הצוות   ד קרן גרשון חגואל: " עו  ידיעתי  למיטב  אז  אוקיי.  הכלכלית  החברה 

המ  והצוות  הביצועי  הצוות  שמלווים  היזמי,  קצועי 
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גם   האתרים,  בכל  זהים  הם  האלה,  הפרויקטים  את 

היא   והשאלה  סבא.  לכפר  בחוץ  אם  וגם  סבא  בכפר 

האם אנחנו יודעים מה הגורם לכשל? האם זה תכנון  

של   המקור  מה  לדעת  רוצים  אנחנו  פיקוח,  ביצוע 

 הכשל.  

פעמים,   איתי צחר:  מספר  אמרתי  שכבר  כמו  יודע  שאני  ככול 

לא פורסם. מתחקור שלי וגם של אחרים  הדו"ח עדיין  

בסייג   שוב  אבל  מלאה,  כמעט  בוודאות  שמסתמן  מה 

 שזה לא דו"ח רשמי, זה כשל תכנוני.  

 

 חוזה התקנה סולארית מטעם שבעה חברי מועצה.   ט. 

 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   - שאילתה הבאה בנושא חוזה  איתי צחר: 

לתות באותו נושא,  שאי   6או    5מכיוון שיש פה כמעט   ראש העיר: 

לסכם   לכם  אתן  אני  כך  ואחר  כולם  על  נעבור  אנחנו 

 את הנושא, כן.  

חוזה התקנה סולארית. בהסכם בין עיריית כפר סבא   איתי צחר: 

סעיפים, בקשת    2ומועצה אזורית גליל תחתון נמחקו  

נמחקו   מדוע   ,. ו.. המועצה  האלה    2אישור  הסעיפים 

ראש   חתם  סמכות  איזו  מתוקף  על  מההסכם?  העיר 

הראשונה   הפעם  זו  והאם  הזה?  ההתקשרות  הסכם 

מספקת   העירייה,  החכ"ל,  לא  סבא,  כפר  שעיריית 

באילו   לא,  אם  אחרת?  לרשות  בנייה  שירותי 

מבנים   סבא  כפר  עיריית  בנתה  נוספים  פרויקטים 

נאמר  כמענה  אחרת.  רשות  הוסבר  עבור  שכבר  כפי   :

המשפטי   היועץ  ידי  על  שגם  חושב  אני  אחת,  לא 
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שיבה האחרונה, עיריית כפר סבא לא נדרשה לאשר  בי 

אלא   ממכרז,  בפטור  ההתקשרות  את  העיר  במועצת 

הקישור   את  יש  תחתון.  גליל  האזורית  המועצה  רק 

על   השאלה  ולגבי  השקיפות.  בזירת  לפרוטוקול 

מספקת   לא  עצמה  סבא  כפר  עיריית  בנייה,  שירותי 

ונכון   לעכשיו,  נכון  אחרות  לרשויות  בנייה  שירותי 

לשנים האחרונות, וככול הידוע ושהצלחנו להתחקות  

 גם לא מצאנו ואיתרנו שירותים מעין אלו בעבר.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

המועצה,   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לישיבת  ההפניה  את  ראיתי  בעצם  אז 

ובאמת נאמר שמה, בין היתר נאמר שם על ידי מנכ"ל  

הכלכלית  החברה  שדירקטוריון  על    ידע   העירייה 

   - הפעילויות הנוספות האלה. מבדיקה שאנחנו עשינו 

מאחר ואת נוקבת בדברים וזה לא לנגד עיניי, אז או   איתי צחר: 

או שאל   שבבקשה תקריאי את מה שאמרתי במלואו, 

תצטטי ציטוטים חלקיים או תנסחי אותם, כי כנראה  

משקל   שהוא  איזה  לה  יש  אומר  שאני  מילה  שכל 

 ואחריות.  

 אז זה ייקח לי דקה.   ון חגואל: ד קרן גרש " עו 

 קרן?   ראש העיר: 

 אם אתם מתעקשים, שנייה אני אמצא את זה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 אני לא שומע, את מדברת עם עצמך.   ראש העיר: 

בנוגע   דני הרוש:  הבאה  לישיבה  משהו  תשאירי  אולי  קרן 

 להתקנות של הסולארי.  

   - השאלה היא  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

חכה.   ד אהוד יובל לוי: עו"  חכה,  המניין,  מן  שלא  ישיבה  מזמין  אתה  דני, 

 בוא נחכה בסבלנות.  
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 חברים, בואו נכבד את הנושא ואת החשיבות.   הדר לביא: 

 מכבדים, אמרתי שזה נושא מאוד חשוב.   ראש העיר: 

   - נכון. איתי, אני אמצא לך את זה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

אין צורך בזה  איתי צחר:  . את מצטטת פשוט דברים שכנראה  לי 

 לא נאמרו במדויק, אבל בבקשה מה השאלה?  

כאן   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מדובר  מקום,  היה  לא  האם  בעצם  היא  השאלה 

כספית   השפעה  עם  גם  גדולים,  בפרויקטים  בעצם 

על החברה הכלכלית.   מסיבית  השפעה  גם עם  גדולה, 

בצ  לעדכן  מקום  היה  לא  אם  לדעת  רוצים  ורה  אנחנו 

לחברה.   חשיפה  כזו  שיש  הדירקטוריון,  את  מפורשת 

מבחינת   אחרת,  חשיפה  וגם  כספית  גם  הפעם  עוד 

 הפעילות שלה, זו השאלה.  

 להשיב ראש העיר?   איתי צחר: 

בימים   ראש העיר:  שמתגבש  דו"ח  יש  העירייה  שמנכ"ל  כמו  כן, 

בישיבת   יוצג  הזה  הדו"ח  כמובן  האחרונים. 

. בדו"ח מן הסתם יהיו  הדירקטוריון הקרובה שתהיה 

ואנחנו   כאן,  שנשאל  מה  כל  של  המשמעויות  כל  את 

 נוכל להציג אותו בצורה אמיתית ושקופה.  

 בקרוב יהיו המסקנות של המנכ"ל.   : הערה מהקהל 

   בדיקות כן. שאילתה הבאה.  ראש העיר: 

שלך   איתי צחר:  שההערות  להגיד  חייב  אני  הנדסיות,  בדיקות 

ולגב  הכלכלית  החברה  מנכ"ל  עירייה  לגבי  עובדי  י 

   - ומנהלי עירייה, הם מבזות והם לא במקום 

 איתי בבקשה.   ראש העיר: 

וחבל שאתה עושה את זה פעם אחרי פעם בצורה כזו,   איתי צחר: 

על אנשים שמשרתים את הציבור בצורה נאמנה, אבל  

 כל אחד יבחר את דרכו.  



   03.03.2021 46    מן המנייןמועצה 

 

שבעה    בדיקות הנדסיות במגרשי הקירוי הסולאריים ברחבי העיר מטעם  י. 

 חברי מועצה. 

 

במגרשי הקירוי הסולאריים ברחבי  בדיקות הנדסיות   איתי צחר: 

דו"חות   העירייה  בידי  האם  הם  השאלות  העיר. 

הבדיקה של המהנדס ניר אנגל, שמונה על ידי החברה  

הם   והאם  שלו,  הבדיקה  ממצאי  מהם  המבצעת? 

לא   מדוע  רשגד?  של  הבדיקה  לממצאי  תואמים 

יתר דו"חות הב  דיקה וכן דו"חות בדיקה של  פורסמו 

את   לבדוק  שמונה  השלישי  המהנדס  מיהו  אנגל?  ניר 

הקירוי על מהנדסת העיר? האם החל בעבודתו? וכמה  

אין   כך:  נאמר  כמענה  להימשך?  צפויה  היא  זמן 

ניר אנגל לכל סככות   בידינו את דו"חות הבדיקה של 

אנגל   ניר  מטעם  התייחסות  ניתנה  אולם  הקירוי, 

מהנדסת   ידו  לבקשת  על  נבדקו  אשר  בסככות  העיר. 

של   היציבות  לאישור  בהתאם  אישור  ניתן 

מכתב   מאז  כי  יצוין  שמש.  רמי  הקונסטרוקטור 

כי   החכ"ל  ידי  על  התבקש  הקבלן  ההתייחסות, 

את   יבחן  אנגל  ניר  הסככות    4הקונסטרוקטור 

רב   שנים  מספר  לפני  שהוקמו  יותר,  הוותיקות 

ו  ותורה  גלילי  רמז,  סורקיס,  את  יחסית,  וכן  מדע, 

כל   את  היא  גם  תכיל  שמבחינתו  כך  שדה,    13יצחק 

שכבר   כפי  שמש.  רמי  של  הבדיקה  כמו  הסככות 

הועלו   שמש,  רמי  של  הכללי  לדו"ח  מעבר  הוסבר, 

לאחר   יציבות  אישור  בדבר  דו"חות  גם  סיום  לאתר 

הסתיימו   טרם  בהם  באתרים  החיזוק.  עבודות 
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ית  סיום  עם  כאמור.  דו"ח  ניתן  לא  ר  העבודות, 

העבודות ומתן יתר הדו"חות הם יעלו לאתר העירוני.  

ינ  אינג' שמו  העיר  מהנדסת  ידי  על  שנבחר    ר המהנדס 

יהושע ורון, והוא מונה לבצע בדיקה הנדסית נוספת,  

למען   נוספים  צעדים  נקיטת  מתוך  כאמור  וזאת 

ביטחון ובטיחות תושבי העיר. הבדיקה בעיקרה הינה  

אל  הקי - בדיקת  רכיבי  לבחינת  רויים  הרס 

ללא הריסתם, אשר מתבצעת באמצעות   ותכונותיהם 

לעניין   ובקרה  בדיקה  מעבדת  סיסטם,  מעבדת 

והמעבדה   ורון  יהושע  ינר  אינג' של  עבודתו  הבנייה. 

דו"ח   יוגש  ובסיומן  שבועות  מספר  להימשך  צפויים 

 מפורט אשר יועלה גם הוא לזירת השקיפות כנהוג.  

 שאלת המשך? אין. תודה.   ראש העיר: 

 

מטעם   א. י  הסולארי  הקירוי  סככות  של  התיקון  ועלות  ביצוע  לפני  בדיקות 

 שבעה חברי מועצה.  

 

 שאילתה הבאה באותו עניין.   ראש העיר: 

ועלות   איתי צחר:  ביצוע  לפני  בדיקות  בנושא  הבאה  שאילתה 

החברה   מי  הסולארי.  הקירוי  סככות  של  התיקון 

האם   הסככות?  ביצוע  מפרט  את  שתכננה  ההנדסית 

התכנון הועבר לבדיקה של מהנדס נוסף בטרם    מפרט 

מפרט   לביצוע  העלות  אומדן  מה  הסככות?  בוצעות 

לכל   כדורי,  ספר  בית  אסון  לאחר  שנעשה  התיקונים 

כמענה   שיחוזקו?  המתקנים  לכלל  הכול  ובסך  מתקן 

של   מכרז  במסגרת  בוצעו  הסככות  נאמר:  לשאילתה 

ג'ורג'   הקונסטרוקציה  מהנדס  כאשר  ביצוע,  תכנון 
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תכנן  ג  נכון,  שמו  את  מבטא  שאני  מקווה  אני  רוס, 

הסככות   את  הנדסית  ואישר  הזכיין,  הקבלן  עבור 

בכפר סבא, הסככה בבית ספר כדורי, ולמיטב הידיעה  

בתחום.   סמכא  כבר  הארץ  ברחבי  סככות  עשרות  עוד 

לבחינת מהנדס   עבר  לא  הנ"ל  למפרט שתוכנן,  באשר 

בי  תכנון  במכרז  זכה  הזכיין  כאמור,  צוע  נוסף. 

ומאשר   מתכנן  מטעמו  קונסטרוקטור  במסגרתו 

בנייה.   היתר  לקבלת  ומגישה  הסככה,  את  הנדסית 

כדורי,   הספר  בבית  האירוע  לאור  זאת,  עם  יחד 

במוסדות   ובנייה  בטיחות  מסמך  גיבשה  החברה 

חיצוניים   יועצים  החברה  תשכור  במסגרתו  חינוך, 

לבדיקה   חיצוני  קונסטרוקטור  בפרט  תלויים  בלתי 

ת  התכנון  בלתי  של  המהותיים  השלבים  כל  של  לויה 

עלות   חינוך.  במוסדות  בינוי  פרויקטי  של  והביצוע 

כפי   כאשר  שקלים,  אלפי  במאות  מוערכת  התיקונים 

במלוא   בלעדית  נושא  הזכיין  זה,  על  השבנו  שכבר 

 העלות והאחריות לביצוע התיקונים.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

רק  ד קרן גרשון חגואל: " עו  אגיד  מלמד    אני  בכדורי  הזה  האירוע  שבעצם 

יוצאים   שאנחנו  לפני  צריכים,  באמת  שאנחנו  אותנו 

לפרויקטים כאלה, לבדוק טוב טוב את אנשי המקצוע  

שלנו, ואני שמחה שהחברה הכלכלית ממנה כאן איזה  

זה   את  לעשות  הזה.  הנושא  לבחינת  תהליך  שהוא 

ולא אחרי. בדיוק כמו   כל הבדיקות האלה,  לפני, את 

 נו נמצאים בסיטואציה כרגע.  שאנח 

 והשאלה?   ראש העיר: 

 אין שאלה הפעם.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 
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את מוזמנת לקואליציה קרן אמרתי לך. יש לך הצעה   ראש העיר: 

מאוד.   אבל  מפתה  בחיוך,  זה  את  אגיד  אני  טוב 

בהרבה מאוד אחריות. הנושא הזה של הסככות נמצא  

מי  הכלכלית.  החברה  של  יומה  סדר  את  על  ניתי 

תהילה כי אני סומך עליה, ועל הרצינות שלה, להוביל  

גורמי   גם  עם  מצוינת  עבודה  ועשה  שעושה  צוות  פה 

ביום   נוספים.  דירקטוריון  חברי  עם  וגם  מקצוע 

העיר   מהנדסת  את  הסמכתי  בכדורי  הסככה  שנפלה 

בדיקה   שהתקיימה  לאחר  הנושא.  כל  את  לבדוק 

שהת  דירקטוריון  לישיבת  ובהמשך  קיימה  שנייה 

להביא   והנחיתי  התעקשתי  הכלכלית,  בחברה 

למרות   נוספת,  בדיקה  שיבצע  שלישי,  קונסטרוקטור 

היו   וכל  2שכבר  ההחלטות  וכל  המסקנות  כל   .

יוצגו   דעת,  חוות  הפעולות שננקטות כתוצאה מאותן 

ומה   להתחבא,  מה  אין  אמיתית,  בצורה  כולם  בפני 

בטיחות  זה  חשוב  והכי  חשוב  הכי  חשוב,    שהכי 

הזה  ה  במקרה  המשתמשים,  בטיחות  לטובת  סככות 

במגרשי   שנמצאים  ונערים  נערות  וילדים  ילדות  זה 

מצוין.   פרויקט  הוא  כפרויקט  הפרויקט  הספורט. 

אנרגיה   בתור  כמובן  תועלת  לו  יש  גם  חדשני  מאוד 

וגם בסופו של דבר   מתחדשת לקיימות, גם כלכליים, 

כפר   ותושבי  תושבות  את  ולשרת  להיות  אמור  הוא 

לקחים,   מפיקים  לומדים,  אחר  דבר  כל  וכמו  סבא. 

 ועושים את הפעם הבאה הרבה יותר טוב.  

 

 סטטוס שיפוץ אצטדיון הכדורגל "לויטה" מטעם שבעה חברי מועצה.   יב. 
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 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לויטה. מה הסטטוס  סטטוס שיפוץ   איתי צחר:  כדורגל  אצטדיון 

הצפי   ומתי  באצטדיון?  שיפוצים  לסיומם?  ביצוע 

אצטדיון   שדרוג  פרויקט  כי  נאמר:  לשאילתה  כמענה 

ביצוע   כאשר  מתקדמים,  תכנון  בשלבי  נמצא  לויטה 

להיות   וצפוי  החל,  כבר  באצטדיון  התאורה  החלפת 

בנוגע   מועד  זה  בשלב  אין  זה.  חודש  במהלך  מושלם 

 ליתר העבודות.  

כיוון שהדרישות של המינהלת דורשות עוד שיפוצים   הדר לביא: 

בתחילת    מלבד  שיהיה  צופים  אנחנו  מה  התאורה, 

 העונה הבאה? איפה נשחק?  

 בלויטה. זאת השאלה נכון?   ראש העיר: 

 אז כדאי שתתקדמו עם השיפוצים.   הדר לביא: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

.   עו"ד אהוד יובל לוי:   רק שנייה רפי

 הצעות לסדר.   איתי צחר: 

 דני כדאי שתתקדם בשיפוצים.   ראש העיר: 

   - 5הדר, כמו שמישהו פה טרח לתדרך את ערוץ   ו"ד אהוד יובל לוי: ע 

   - אני מציע ש  ראש העיר: 

לכדורגל   עו"ד אהוד יובל לוי:  התאחדות  דרישות  את  לקדם  שניסינו 

בערוצי   בהבנה  התקבל  לא  זה  לתכנון,  בוועדה 

דברים   על  תדרוך  קיבלו  הם  אומרת  זאת  התקשורת. 

בסוף ישיבה של    שנאמרו בוועדה לתכנון, שבסך הכול 

החלטה    5 שום  לנו  שאין  דבר  לקדם,  רצינו  שעות 

לגביו, דרישות של ההתאחדות לכדורגל אין לנו שום  

מאוד   הייתה  מהעיתונות  והביקורת  עליהם.  השפעה 

שלילית. אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לזה גם  
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להתקדם   זה.  על  ולחשוב  זה  את  לתקצב  כשנבוא 

שיקול  בלי  שקלים  גם    במיליוני  חכם.  לא  זה  דעת, 

כשהתאחדות לכדורגל דורשת. אז אני חושב שאנחנו  

את   לעכב  ואולי  מחדש,  דעת  שיקול  לעשות  צריכים 

 זה.  

וראש   הדר לביא:  תוקצב  השיפוץ  זה,  את  להעלות  מוזמן  אתה 

העיר התחייב, לא יודעת אם התחייב, אבל ציין שהוא  

 צופה שבעונה הבאה ישחקו בלויטה בוא נראה. 

 אתה רואה איך הדר מייצגת אותי מצוין?   עיר: ראש ה 

 לא צריך להגזים.   הדר לביא: 

 יפה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 הצעות לסדר ראש העיר.   איתי צחר: 

 הצעות לסדר. הא הסתיימו?   ראש העיר: 

   - אני אבקש שמבחינת הצעות לסדר  הדר לביא: 

 יפה.   ראש העיר: 

העיר  הדר לביא:  שלחו    ראש  יש    4אנחנו  ביחד,  שאילתות 

לסדר   הצעות  בסוף,  אותה  ששמנו  אחת  שאילתה 

ששמתם אותם בסוף, אבל כמו שאמרת יש פה הורים  

שמחכים, ורוצים להתבטא, זה גם בנושא שאתה כבר  

   - אמרת את שלך בנושא 

   - אני חושב ש  ראש העיר: 

 אם אפשר להקדים את זה.   הדר לביא: 

הכול  ראש העיר:  נאמר  חושב  כבר  אני  הורים,  פה  יש  אם  ולכן   ,
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 שחבל על הזמן שלכם.  

חושבת   הדר לביא:  אני  להתבטא,  רוצים  והם  בוחרים  הם  אבל 

   - שזה 

   - להם זמן בהפגנה   י את זה בחוץ, הקדשת   י אמרת  ראש העיר: 

 הם פה.   הדר לביא: 

זה   ראש העיר:  ישיר,  באופן  איתו  גם  דיברתי  אחד,  הורה  פה  יש 

את דברו גם בשאילתה, אני  בסדר גמור. המנכ"ל אמר 

פעם   במיוחד  לכם  והצעתי  בחוץ,  זה  אמרתי לכם את 

בצורה   הדברים  את  בדיוק  לכם  והסברנו  נוספת, 

סימן   נקודה  ואמרתי  משמעית,  חד  שקופה,  ברורה, 

 קריאה.  

 אז אפשר להקדים את ההצעה לסדר להיות ראשונה?   הדר לביא: 

   - ר אז תורידו אותה מסדר היום, היא כב  ראש העיר: 

 לא, אנחנו נבחר.   הדר לביא: 

 קיבלת תשובה.   ראש העיר: 

 .  אנחנו נבחר מה לעשות איתה  הדר לביא: 

לסדר   ראש העיר:  הצעה  היום,  בסדר  להמשיך  בחרתי  אני  אז 

 בבקשה.  

 

 מינוי ועדת ביקורת בחברה הכלכלית מטעם שישה חברי מועצה.   א. 

 

 

ביקורת   איתי צחר:  ועדת  מינוי  בנושא  לסדר  בחברה  הצעה 

 חברי מועצת האופוזיציה.    7הכלכלית מטעם  

מאי   ד קרן גרשון חגואל: " עו  בחודש  כללי.  מידע  קצת  אז  התכנסה    2019כן, 

דירקטוריו  למיטב    ן לראשונה  הכלכלית.  החברה 

חברת   הביקורת  לוועדת  ישיבה  באותה  מונו  ידיעתנו 
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זייצ  ענת  גברת  מימון,  תהילה  פינחס  ק  ' המועצה 

מובן המינוי שלה לא הושלם אף  והגברת שרי זאבי שכ 

נציגות בוועדת    2פעם. מה שהיה בעצם מצב שהיו רק  

אז   אוגוסט  ומחודש  אוגוסט,  לחודש  עד  הביקורת 

המועצה   חברת  נשארה  ענת,  של  המינוי  מועד  פקע 

שברור   חושבת  אני  הביקורת.  בוועדת  לבד  תהילה 

לכולם מה התפקידים של ועדת ביקורת. תפקידה של  

אם אנחנו צריכים לדייק את זה, הוא    ועדת הביקורת 

המוסדות   כל  של  פעילותם  על  ולפקח  לבקר 

והאורגנים בתאגיד. בין היתר הוועדה נדרשת לבדוק  

היעילות   את  התאגיד,  של  הכספית  ההתנהלות  את 

שלו, את הסבירות של ההחלטות שמתקבלות בו, את  

בדרישות, בחוקים הרלוונטיי  ואם תאגיד  ם עמידתו   .

בהתאם   שלו.  פועל  הפנימיים  ולתקנוניו  למטרותיו 

להיות   רוצה  היה  לא  מאיתנו  אחד  שאף  מניחה  אני 

מזה   להתנהל  ממשיכה  הכלכלית  החברה  בו  במקום 

שנתיים וחצי והלאה, ללא ועדת ביקורת. ועל כן אני  

היא   מציעה את ההצעה הבאה. הצעת ההחלטה שלנו 

ביקורת   ועדת  להקים  יש  כי  קובעת  העיר  שמועצת 

הכ  כזה  בחברה  שארגון  ברור  אך  לי  נראה  זה  לכלית, 

העיר   מועצת  ביקורת.  ועדת  ללא  להישאר  יכול  לא 

ועדת   מינוי  הבאה  המועצה  בישיבת  תאשר  סבא  כפר 

יעמוד על     3ביקורת לחברה הכלכלית. הרכב הוועדה 

הבאה:   החלוקה  לפי  נציגי    2נציגים  יהיו  מועמדים 

ומועמד   הקואליציה  סיעת    1סיעות  מטעם 

   - יה. יש למישהו עוד האופוזיצ 

 כן, אתה רוצה לענות המנכ"ל?   ראש העיר: 
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 כן.   איתי צחר: 

 בכבוד.   ראש העיר: 

נאמרים   איתי צחר:  כי  לסדר,  מההצעה  האמת  מופתע  קצת  אני 

וחבל.   עובדתית,  נכונים  לא  פשוט  שהם  דברים  פה 

חברי ועדת ביקורת בחברה    3בשונה ממה שאמרת יש  

מימון   תהילה  רו"ח  סמי  הכלכלית.  המועצה,  חברת 

הללי דירקטור חיצוני, ועליזה זיידלר גרנות מהנדסת  

שאומרים   כמו  במקורות  בעיה  אחת,  פעם  זה  העיר. 

מקורות   לא  שהם  המידע,  את  לך  מוסרים  שהם 

של   דעתו  חוות  פי  על  שזה  השני,  והדבר  מוסמכים. 

סעיף   החברה,  משפטי  החברה    94יועץ  לתקנון  )ג( 

בע"מ להלן החברה, קובע  הכלכלית לפיתוח כפר סבא  

למנות   המוסמך  הגורם  הוא  החברה  דירקטוריון  כי 

להוראות   בהתאם  הכול  לחברה,  הביקורת  ועדת  את 

פנים   ביקורת  לנוהל  ובהתאם  החברות,  פקודת 

סעיף   הדירקטוריון.  ידי  על  לחוק    118שייקבע 

החברות קובע כי בחברה פרטית שאינה חברת אגרות  

למנו  הדירקטוריון  רשאי  ועדת  חוב  חבריה  מבין  ת 

ב  יכהן  לא  וכי  בידי  ה  ביקורת,  המועסק  דירקטור 

או   השליטה  ובעל  קבע  דרך  השירותים  נותן  החברה 

דירקטוריון   כלומר  הוועדה.  יו"ר  יהיה  לא  קרובו 

ועדת   של  מינויה  לגבי  הדעת  בשיקול  מחזיק  החברה 

הביקורת שהוא מינה בחברה, והוא המוסמך למנותה  

ועדת ביקור  ומונתה  ת הרי שהרכבה מבין חברי  ככול 

קובע   החברה  תקנון  לכך  מעבר  הדירקטוריון. 

הסמכות   בעל  הוא  החברה  דירקטוריון  כי  במפורש 

למנות את ועדת הביקורת, וזאת אגב בסוגריים, אולי  
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של   מהתקנון  שונה  זה  אותך,  בלבל  שקצת  מה  זה 

 החברה לתרבות הפנאי, שהוא תקנון אחר. 

בעצ  ד קרן גרשון חגואל: " עו  הביקורת אז  ועדת  התכנסה  מתי  לדעת  אפשר    ם 

   - ואיפה 

את   איתי צחר:  ואז  השאלה  את  שומע  אני  לחשנים,  כמו  זה 

 מהדהדת.  

 תהילה?   ראש העיר: 

 כן, אני אתייחס בבקשה.   רו"ח תהילה מימון: 

 מה זאת אומרת לחשנים? למה אתה מתכוון?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 עבודה יסודית הפעם.  שמי שלוחש לך הוא לא עשה   ראש העיר: 

   - לא, לא, לא, אני לא  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 ב, אין צורך.  ו ז לא ע  ראש העיר: 

   - אני שואלת אותך איתי  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

זה   איתי צחר:  על  לך  אענה  אני  פה,  הדיונים  מועדי  עם  לא  אני 

 במסודר במייל, כמו על כל השאלות שאת שואלת.  

 יקרון יש ועדת ביקורת, כן תהילה.  כן, אבל בע  ראש העיר: 

איזה   ד קרן גרשון חגואל: " עו  על  מושג  לי  אין  התכנסה.  מתי  שאלתי  לא, 

 לחשנים את מדבר, אבל שיהיה.  

מאיפה   רו"ח תהילה מימון:  יודעת  לא  באמת  אני  כי  אתייחס,  אני  אז 

המידע הגיע. אבל גם יש ועדת ביקורת היא מתפקדת,  

התכנסה   לפחות    3היא  האחרונה.  פעמים  שנה  בחצי 

 - נעשה סקר סיכונים מאוד רחב 

.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  . . 

לענות.   רו"ח תהילה מימון:  לי  תני  אז  שאלת  סיכונים  שנייה,  סקר  נעשה 

ביקורת,   ועדת  של  בקשה  בעקבות  רחב  מאוד 

.  2020בעקבותיו גם נבחרו נושאים לביקורת של שנת  

,  2021- ל הוועדה מתכנסת בשבוע הבא לבחור נושאים  
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ונושמת.    ובקיצור הוועדה פועלת, מתכנסת, חיה 

   - לא היו צריכים לפרסם את הדו"חות  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

שלה.   רו"ח תהילה מימון:  הדו"חות  את  לפרסם  אמורה  לא  ביקורת  ועדת 

דרך אגב לא מפרסמת את   בעירייה  ביקורת  ועדת  גם 

   - הדו"חות שלה, זה ה 

 זאת אומרת יש את דו"ח המבקר.  מה   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מה זאת אומרת דו"ח מבקר, יש ועדת ביקורת, נכון?   רו"ח תהילה מימון: 

 נכון.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

אז תבדקי איפה ועדת ביקורת מפרסמת את הדו"חות   רו"ח תהילה מימון: 

 האלה.  

 קרן את מורידה את ההצעה?   ראש העיר: 

מרג  ד קרן גרשון חגואל: " עו  בדקתי  אני  לא  אותי,  תפסתם  ואי  שכאילו  ישה 

 נכון.  

 ממש לא, ממש לא.   ראש העיר: 

 אוי ואבוי.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

.   ראש העיר:   אבל כל זה יכל להיפתר בטלפון

כאן   ד קרן גרשון חגואל: " עו  להעלות  טובה,  מטרה  מתוך  זה  תקשיבו  אבל 

   - משהו, אני רואה את איתי צוחק, אבל זה בסדר 

 ממש לא, ממש לא.   יר: ראש הע 

 לא הכול אני יודעת, ובגלל זה אני שואלת.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 לא, הפוך, הפוך.   ראש העיר: 

   - והשאלה חשובה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 יש סרט יפה קוראים לו הפוך גוטה.   ראש העיר: 

 וטוב שכל הציבור ידע שיש ועדת ביקורת.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - לא, אני אומר את זה בחיוך ובהרבה  יר: ראש הע 

 אני שמחה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

   - את יודעת שאני מעריך  ראש העיר: 
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 אני רואה שאתה אומר את זה בחיוך.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 את יודעת שאני מעריך אותך.  ראש העיר: 

 קרן אנחנו אוהבים אותך בכל מקרה.   אורן כהן: 

 נכון.   ראש העיר: 

 יופי תודה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

גם   ראש העיר:  שותפה  להיות  יכולה  את  לך  אמרתי  שותפה.  את 

 בכירה במערכת, אז קדימה.  

 בסדר.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

בסך   ראש העיר:  והפוך אנחנו  נחמדות,  זה בהרבה  את  אומר  אני 

הכול מציגים שיש פה עבודה ויש פה עשייה, ויש ועדת  

את   יש  פעמים  ביקורת,  מספר  התכנסה  החברים. 

בעירייה   הביקורת  ועדת  כמו  האחרונה,  שנה  בחצי 

עובדים פה. לפיכך את רוצה להסיר את ההצעה מסדר  

שאת   מה  להצבעה?  זה  את  שנעלה  רוצה  את  היום? 

   - רוצה 

   - נסיר אותה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 מה שאת מבקשת.   ראש העיר: 

 התשובה, תודה.    אני קיבלתי את  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 איך?   ראש העיר: 

 נסיר אותה, אני קיבלתי תשובה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

מסירים אותה? תודה רבה. הסרנו את ההצעה מסדר   ראש העיר: 

 היום.  

 

 הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל בפארק מטעם חמישה חברי מועצה.   ב. 

 

 הצעה הבאה.   ראש העיר: 

נ  איתי צחר:   והולכי הרגל בפארק.    תיב האופניים בנושא הפרדת 
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 פינחס כהנא.   ראש העיר: 

רוכב   פינחס כהנא:  בין  העירוני  בפארק  תאונה  הייתה  שבוע  לפני 

שמה   להגיד  מוכרח  ואני  רגל,  להולכת  אופניים 

נוספת    שכתבתי  ימים הייתה שמה תאונה  אחרי כמה 

ב  הייתי  אופניים,  רוכב  ובין  קטנה  ילדה    2- בין 

האלה. לפני למעלה מעשור פנינו   האירועים המצערים 

   - לעירייה לבצע הפרדה 

ימים,   ראש העיר:  בזמן    10שנים?    10חודשים,    10עשור  שנים. 

 שהוקם הפארק.  

 כן.   פינחס כהנא: 

 עשור זה עשור.   הדר לביא: 

 שנים.    10 ראש העיר: 

אחרי הקמת הפארק, כשהקימו את הפארק, אז פנינו   פינחס כהנא: 

ואמר  לבצע,  רוחבי  לעירייה  אם  הזה  שהשביל  נו 

לבצע   וביקשנו  מוסדר.  שביל  לא  הוא  האופניים 

בפארק.   אופניים  ורוכבי  רגל  הולכי  בין  הפרדה 

לא   המסמנים  השבילים  על  סימונים  נעשו  כמענה 

הרוכבים.   ומקום  ההולכים  מיקום  רציפה  בצורה 

מושך   הזה  המוצלח  שהפארק  היום  חושבים  אנחנו 

לא   שזה  רוכבים,  ומושך  להפריד  אנשים  ויש  מספק 

בין ההולכים לרוכבים. אפשר לראות מסלולים כאלו  

ובמקומות   אביב  בתל  ציפור  ראש  בפארק  למשל 

בין   הפרדה  שתיעשה  מציעים  ואנחנו  אחרים. 

יכול   זה  מבחינתנו  בפארק.  הרגל  להולכי  הרוכבים 

צוות   צריך  זה  בתוואי שונה,  או  תוואי  באותו  להיות 

שקי  השיטה  אבל  שיקבע,  לא  מקצועי  היא  היום  ימת 

 שיטה טובה ומסוכנת.  
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טוב, אני אענה לדברים. קודם כל אני מאוד שמח על   הנדין: - עילאי הרסגור 

הגדולים   למאמצים  להצטרף  באמת  והרצון  היוזמה 

הולכי הרגל,   בין  למען הפרדה  עושים,  מאוד שאנחנו 

רוכבי האופניים והרכב הפרטי. בכל כפר סבא אנחנו  

ע  בהדרגה  עכשיו  הזה,  רואים  בנושא  שנעשות  בודות 

רחוב   מזרח  ויצמן,  ברחוב  נעשות  העבודות  כיום 

שבילי   להקים  כדי  הימים,  ששת  ושדרות  ויצמן 

לא   אנחנו  כוללת.  ראייה  היא  כשהראייה  האופניים, 

העיר.   של  הבעיה  זאת  ואומרים  אחד  אזור  לוקחים 

רגל   שהולכי  היא  הבעיה  כללית.  היא  הבעיה  אלא 

נמצאי  אופניים  את  ורוכבי  ביחד  חולקים  ביחד  ם 

הזה קורה   עוד הדבר  כל  וכמובן  ציבורי,  מרחב  אותו 

אז יש תאונות, זה לא קורה רק בכפר סבא, זה קורה  

הוא   כיום בפארק  בערים אחרות. ההסדר שנמצא  גם 

למעלה   לא  אני  מעשור,  למעלה  דיברת  ישן.  הסדר 

ישן,   הסדר  הוא  הזה  ההסדר  אבל  בעירייה,  מעשור 

לס  הכללים  מתירניים.  בעבר  יותר  היו  שבילים  ימון 

אנחנו מכירים את הסימונים של עיריית תל אביב על  

הנחיות   כבר  היום  מותר,  היה  זה  אז  מדרכות,  גבי 

דברים   כאלה.  דברים  על  אוסרות  התחבורה  משרד 

הרע   הפתרון  כי  אותם,  משאירים  אנחנו  בעבר  שהיו 

לאפשר   לא  בכלל  ואז  אותם,  לבטל  הוא  יותר 

לעב  אבל  לאופניים  לעבור  ימשיכו  שאופניים  או  ור 

ייפתר   הפארק  נושא  גם  ולכן  מסודרת.  לא  בצורה 

כמו   לציין  רוצה  אני  שלנו.  הכוללת  תכנית  במסגרת 

שאני   רק  ולא  איתך,  מסכים  מאוד  אני  שאמרתי 

מסכים איתך גם יזמנו בגלל זה, בגלל שלי אישית יש  
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הרבה מאוד ניסיון בפארק, בזמנו הייתי במשך שנים  

מכיר    עובר  ואני  רכבת,  לתחנת  בדרכי  הפארק  דרך 

עובר   הייתי  הרגל.  הולכי  עם  החיכוך  את  מאוד  טוב 

וגם   לי  גם  חשוב  מאוד  היה  ולכן  אופניים,  גבי  על 

לראש העיר גם לבעלי תפקידים אחרים כאן בעירייה  

עשינו   לך  כידוע  הזאת.  ההפרדה  את  ליצור  להתחיל 

שלט  פרויקט  זה  אבל  אליו,  שהתנגדת  עמי  פרויקט 

כמה   ורואה  מסכים  היום  שאתה  מאמין  אני  חשוב, 

לשביל   התוכנה.  של  הפרויקט  את  חשוב,  הוא 

התוכנית   של  הראשון  החלק  הוא  בתוכנה  האופניים 

השביל   האופניים.  ורוכבי  הרגל  הולכי  בין  להפרדה 

עם   עובדים  עכשיו  אנחנו  ודרומה.  צפונה  יוארך  הזה 

לה  שתאפשר  עתידית  תכנית  על  איילון  אריך  נתיבי 

   - אותו. כך שרוכבי האופניים יוכלו לחצות 

 הדלפת.   ראש העיר: 

את אזור הפארק מבלי להתחכך בהולכי הרגל. אנחנו   הנדין: - עילאי הרסגור 

הזמנים   לוח  לפי  מסודרת  בצורה  הכול  את  נעשה 

 שקבענו לעצמנו.  

אתה הזכרת את ראש ציפור, אז סמוך  אני חייב לציין   מר מאיר מנדלוביץ': 

י  אתר  אליו  זה  המופעים,  גבעת  שנקרא  אתר  ש 

בדיוק   והוא שביל שבנוי  תחרותית,  לרכיבה  שמשמש 

בסגנון הפארק שלנו, ובניגוד לפארק שלנו הוא נחשב  

משהו   בהחלט  זה  אליו,  מגיעים  הארץ  שמכל  אתר 

 שצריך לתקן אותו, אבל זה ייקח זמן.  

 תודה מאיר.   ראש העיר: 

הפ  פינחס כהנא:  על  שאלתי  אני  כאן  סליחה,  שיש  ואני חושב  ארק. 

אפשר   אי  טוב,  מצב  לא  הוא  היום  המצב  הסכמה. 
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לחשוב   וצריך  מוגדר,  הוא  הפארק  אותו.  להשאיר 

   - היום מה הפתרונות ואפשר להציע כל מיני 

 מה אתה מציע? פינחס מה אתה מציע?   ראש העיר: 

   - צריך לתכנן אותו, או שעושים  פינחס כהנא: 

 .  מה אתה מציע? צריך  ראש העיר: 

אנשי   פינחס כהנא:  יש  אותו,  שמגביה  באמצע  נתיב  לעשות  אפשר 

 מקצוע לזה.  

   - פינחס אתה ראית מה הרוחב  דני הרוש: 

.   פינחס כהנא:   אפשר לעשות אותו חד סטרי

   - פינחס, ראית מה הרוחב של ה  דני הרוש: 

   - הפארק  פינחס כהנא: 

   ראית מה הרוחב של כל הציר הזה? האם אפשר בכלל?  דני הרוש: 

   - אני יודע  פינחס כהנא: 

 אתה יודע.   דני הרוש: 

   - אבל תיתן לי  פינחס כהנא: 

 צריך.   דני הרוש: 

את   פינחס כהנא:  מסיט  שאתה  או  פתרונות  לזה  לתת  אפשר  אבל 

   - הרוכבים 

 במצב הקיים אין לזה פתרונות.   דני הרוש: 

   - סליחה, כרגע אמר סגן ראש העיר  הדר לביא: 

 להשאיר את זה כך.  לא, אי אפשר   פינחס כהנא: 

 זה לא אני אמרתי, בעלי מקצוע.   דני הרוש: 

   - סליחה דני  פינחס כהנא: 

 קולות.    2- אתם מדברים ב  הדר לביא: 

 מה שאתה אומר, אתה אומר נשאיר את זה ככה.   פינחס כהנא: 

 לא, הוא לא אומר את זה, זה לא מה שנאמר.   ראש העיר: 

 היום צריך לפתור.   פינחס כהנא: 
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   - פינחס תראה אתה לוקח  : ראש העיר 

   - רגע, עם כל הכבוד לתוכנה  פינחס כהנא: 

 להיפך, להיפך.   הנדין: - עילאי הרסגור 

לציר   פינחס כהנא:  התנגדתי  לא  אני  לכלום.  מתחבר  לא  התוכנה 

 התוכנה.  

 אתה התנגדת לציר התוכנה.   הנדין: - עילאי הרסגור 

 התנגדת.   ראש העיר: 

 כנה.  לא התחברתי לציר התו  פינחס כהנא: 

   - אל תגדירו לנו מה אנחנו עושים  הדר לביא: 

 והוא לא מתחבר לכלום, הוא לא מהווה חלופה.   פינחס כהנא: 

 תקשיבו למה שאנחנו אומרים.   הדר לביא: 

זה  ראש העיר:  על  שלם  קמפיין  מהפארק    שגוזלים   עשית  חלק 

 שהוא באמת היה חלק מוזנח מאוד.  

   - נכון. לא על שביל אופניים  הדר לביא: 

   - ובסופו של דבר יש שם  העיר:   ראש 

 על הלקיחה של הירוק מהפארק.   הדר לביא: 

 כן עילאי. טוב אוקיי.   ראש העיר: 

פינחס אני אתן לך דוגמא לציר אחר, שהוא לא פחות   הנדין: - עילאי הרסגור 

 חשוב, ציר בן יהודה.  

אותי   פינחס כהנא:  מושך  ואתה  הפארק  על  מדבר  אני  אבל 

 לעקרונות.  

   - כי הראייה שלנו  הנדין: - עילאי הרסגור 

לזה   פינחס כהנא:  שימצא  צוות  להקים  צריך  הפארק  של  בנושא 

 , אי אפשר להשאיר את זה כמו שזה.  פתרון 

   - פינחס, פינחס, הראייה שלי  הנדין: - עילאי הרסגור 

 מה לא ברור כאן?   פינחס כהנא: 

ושל   הנדין: - עילאי הרסגור  העיר  ראש  של  והראייה  תחבורה  תיק  כמחזיק 
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העיר  את  הנהלת  שרואה  כוללת,  ראייה  היא  ייה 

חלקי   לכל  פתרונות  ונותנת  העיר  חלקי  כל  מכלול 

ולהגיד   להתמקד  יכולים  לא  אנחנו  ביחד.  העיר 

מהבעיה,   חלק  הוא  היחידה,  הבעיה  היא  פה  הפארק 

   - הוא לא כל הבעיה. ואנחנו עכשיו מיישמים 

 יש הרבה מאוד בעיות.   ראש העיר: 

של  הנדין: - עילאי הרסגור  מענה  תכנית  שתיתן  בעיר,  אופניים  לשבילי  מה 

 לבעיה הזאת בטווח הארוך, גם לפארק.  

כפר   ראש העיר:  ניואנסים.  כמה  עוד  פה  אוסיף  רק  אני  תראו, 

אנחנו   כי  בפיגור  נמצאת  לא  כבר  היא  נמצאת,  סבא 

שאמרנו   כמו  גם  מפגרת  עדיין  היא  אבל  משקיעים, 

בנושא התאורה, בנושא התשתיות, בנושא הפארקים  

בגינות  הצ  המשחק  מתקני  בנושא  יבוריים, 

התאורה,   בנושא  הספר,  בתי  בנושא  הציבוריות, 

עשורים שבוזבזו    2ובנושא שבילי האופניים. ויש פה  

מקום.   בכל  בעיניים  זה  את  רואים  הושקעו.  ולא 

שאם   הזנחה  לי  תאמינו  בסירקין,  הייתי  השבוע 

של   שכונה  שהיא  לשכונה  פרטיים,  בתי תיכנסו  ם 

פשוט  הכבישים,   שהיא  המשחק  גינת  המדרכות, 

אוקיי?   סירקין  סירקין,  הניקוז,  התאורה,  מעליבה, 

  2- אז אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה קרה פה ב 

עשורים האלה, ואי אפשר לתקן את הכול בתקופה כל  

סדרי   יש  תעדוף,  ויש  עבודה  תכניות  יש  קצרה,  כך 

שביל   בו  כשעושים  הימים  ששת  רחוב  עדיפויות. 

שביל  אופנ  זה  כי  עליונה,  בעדיפות  הוא  כרגע  יים, 

אופניים שמשרת את חטיבות הביניים שמגיעים לבתי  

יהודה   ובן  סוקולוב,  רחוב  יהיה  מכן  ולאחר  הספר. 
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הדרומי   בצד  וקפלן  יוספטל  שכונת  את  שיחבר  כולו 

של בן יהודה, ועד לקריית התיכונים, כדי שאותם בני  

בטוחה   בצורה  הספר  לבית  ירכבו  ויגיעו  נוער  מאוד, 

שבתוך   עשייה,  מאוד  הרבה  השם  ברוך  ויש  ויחזרו. 

ואנחנו   ממשלתי,  תקצוב  הוא  מהתקצוב  חלק  זה 

לשרת   גם  להודות  ההזדמנות  גם  ופה  נמצאים 

האחרונים   בחודשים  משאבים  שנתנה  התחבורה, 

כספים   פה,  התקבל  לא  זמן  שהרבה  מה  סבא,  לכפר 

ת מטה  לא מועטים לטובת שבילי אופניים, וזה בעבוד 

עשתה   זאת  בכל  היא  אורן,  עם  ויחד  עילאי  עם  יחד 

פה מעשה חשוב מאוד, ועדיין אנחנו נמצאים לדעתי,  

לפחות   לפחות  ייקח  זה  הפרויקטים  כל  את  להשלים 

מקדמים    6-7 אנחנו  הפארק.  גם  זה  ובתוך  שנים. 

לפני   שהייתה  מישיבה  הדליף  כבר  עילאי  תכנית, 

ב  שתוצג  מאוד  גדולה  תכנית  יש  על  שבוע,  העת  בוא 

כולל   התע"ש,  רחוב  של  שדרוג  התע"ש,  רחוב  כל 

את   שיחברו  אופניים  שבילי  כולל  אוטובוסים,  נתיבי 

כל הצד המערבי של התע"ש מצפון לדרום או מדרום  

לצפון. וגם הנושא של הפארק נמצא את הדרך לשלט  

רואה   לא  אני  בטוחה.  בצורה  ושייסעו  ולהזהיר,  שם 

וה  נכנסת  העירייה  את  השבילים  עכשיו  כל  את  ופכת 

פערים   באמת  פה  יש  הכאב  כל  עם  הפארק,  בתוך 

אפשר   אי  תקציביים.  שיקולים  ויש  מאוד  גדולים 

מבקש   אני  לפיכך  קצרה.  בתקופה  הכול  את  לעשות 

 להסיר את ההצעה מסדר היום.  

 אפשר להתייחס רגע?   יעל סער: 

 מי רוצה להתייחס?   ראש העיר: 
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 יעל היי.   יעל סער: 

 לום יעל, אהלן.  ש  ראש העיר: 

היי. רק רציתי להגיד שאני באמת לא מצליחה להבין   יעל סער: 

הדיון  מהות  פינחס    , את  יודעת,  לא  אני  התנגדות, 

   - אומר בואו נפריד 

 אין התנגדות.   ראש העיר: 

אומרים   יעל סער:  אתם  נפריד,  בואו  אומר  פינחס  רגע,  לא 

אומר   לא  הוא  אומרת,  ההצעה  להפריד,  בעד  אנחנו 

א  אומר  נעשה  הוא  שלוש.  שנתיים,  שנה,  תוך  זה  ת 

אנחנו שמים לנו למטרה להפריד את זה. אני חושבת  

שכולנו מסכימים על זה שזאת מטרה. אז אני באמת  

 כל הפולמוס.    לא מבינה למה 

בעד,   ראש העיר:  כולנו  בעד,  אני  דקלרטיבי.  עשינו  אנחנו  אז 

   - כולנו מבינים, יש צרכים עירוניים 

 אז בואו נצביע.    יאללה  הדר לביא: 

   - בתוך צרכים  ראש העיר: 

 על ההצעה הדקלרטיבית.   הדר לביא: 

 אז נצביע שמסירים את זה מסדר היום בבקשה.   ראש העיר: 

 לא, אנחנו רוצים להעלות את זה.   הדר לביא: 

 כן, תעלה את זה להצבעה בבקשה.   ראש העיר: 

?  מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום כפי שהוגשה  איתי צחר: 

דני,   איתן,  קולמן,  אמיר  רפי,  עדי,  אורן,  תהילה, 

מי   ויובל.  ממה  מאיר,  לירית,  עילאי,  העיר,  ראש 

פינחס,   יעל,  היום?  מסדר  ההצעה  את  להסיר  מתנגד 

יוסי וקרן.   הדר, 
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מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 300החלטה מס'  

מטעם חמישה חברי    " הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל בפארק " 

 מועצה. 

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

 , יובל.  ממה , מאיר,  לירית 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי, קרן  - נגד  

 

משמח   איתי צחר:  שהגיע  עדכון  הודעה,  לך  שלחתי  העיר  ראש 

היללי   סמי  לפרוטוקול,  אתן  אני  ובינתיים  לי,  נראה 

ו   אינג'ינר סמי היללי, אני טעיתי קודם.  לא הללי 

ותושבי   ראש העיר:  תושבות  כל  את  לעדכן  רציתי  בדיוק  אני  כן, 

ככה, אתם   נתחיל  כפר סבא בבשורה באמת משמחת. 

מותח   קצת  זה  את  נעשה  הפרסומות  כמו  זה  יודעים 

אז   מותח.  קצת  זה  את  נעשה  אז  אפשר?  בהתחלה, 

ילד  שם  שהיה  ילדים  גן  היום  לנו  יש  מאומת    במתח 

ה'   בכיתה  אוסישקין  ספר  בבית  ותלמיד  זמיר,  בגן 

סורקיס   ספר  בבית  נוסף  ותלמיד  מאומת,  שנמצא 

ו'   אני  3כיתה  אז  לבידוד,  ויצאו  שנסגרה  קפסולה   ,

שהתחלתי   כמו  ולכן  הקל,  אל  מהכבד  דווקא  אתחיל 

את הישיבה מאוד חשוב, שצוותי החינוך יתחסנו חס  

מורה/מ  שאף  רוצה  לא  אני  גננת,  וחלילה,  ורה, 

צוות   מנהלת,  מורה,  מורה,  גננת,  סייעת,  סייעת, 

המחלה   את  ויחטוף  יידבק  אחר  או  כזה  חינוך 

אבל   וחלק.  חד  תתחסנו  לכן  הזאת.  הארורה 

של   המעודכנת  הרמזור  מפת  לפיה  הטובה  מהבשורה 

סבא   כפר  העיר  אז  י',  עד  ז'  כיתות  הלימודים  פתחת 

המנכ  של  הבשורה  וזאת  ברמזור,  ירוקה  "ל,  היא 



   03.03.2021 67    מן המנייןמועצה 

הלימודים   בפתיחת  ירוקים  אנחנו  רבה  תודה 

ההורים   לכל  טובה  בשורה  הביניים,  בחטיבות 

 ולתלמידות ולתלמידים של חטיבות הביניים.  

 

שיתוף ציבור ודיון בשינוי המסמך    – מסמך מדיניות התחדשות עירונית   ג. 

 מטעם חמישה חברי מועצה.  

 

 דר הבאה.  אנחנו ממשיכים את סדר היום, הצעה לס  ראש העיר: 

 הנושא מסמך מדינות התחדשות עירונית, בבקשה.   איתי צחר: 

את    2019- ב  פינחס כהנא:  ובנייה  לתכנון  המשנה  ועדת  אישרה 

וקבעה   עירונית,  להתחדשות  המדיניות  מסמך 

המקומית,   הוועדה  מליאת  לאישור  יובא  שהמסמך 

הפועלים   המתכננים  נציגי  עם  תיאום  לאחר  וזאת 

הקבלנים  וארגון  הוועדה    בעיר  מליאת  והבונים. 

. בהליך  2020המקומית אישרה את המסמך בפברואר  

שיתוף   של  תהליך  היה  לא  המסמך  אישור  של  זה 

ציבור, כשברור שמסמך זה מתייחס כמעט לכל חלקי  

ואיכות   העיר  של  דמותה  על  משמעות  ובעל  העיר 

הסכמה   לדעתנו  קיימת  כאשר  זאת  כל  בה.  החיים 

ח והתחדשות העיר הוותיקה. גם  ברורה לצורך בפיתו 

הצורך,   פי  על  לעת  מעת  יעודכן  שהוא  נכתב  במסמך 

לתכנון   המקומית  בוועדה  ואישור  דיון  ידי  על  וזאת 

כמסקנה   וזאת  קיים,  בעדכון  הצורך  לדעתנו  ובנייה. 

ועברנו   ההתחדשות,  במתחמי  דיונים  מספר  לאחר 

מספר   למשל  דיונים.  התחלת  האחרון,  בזמן  כמה 

שהם  התוכנית    נושאים  במסגרת  לדיון.  אפשריים 

קומות,    24הכוללנית נעשה שינוי לפיו ניתן לבנות עד  
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נכתב   המופקדת  הכוללנית  בתוכנית  אם    8עד    7גם 

קומות, ראו מסמך כיסופים. כמובן שזה שינוי מהותי  

בכוללנית, ובין השאר מסיבה זו התוכנית תובא לעיון  

הכ  אישור  עד  לדעתנו  הציבור.  והערות  וללנית  מחדש 

מהותי.   כה  בנושא  מהמופקדת  לחרוג  אפשר  אי 

עד   נכתב  יש    22במסמך  שרירותי,  מספר  זה  קומות. 

מאוד   היא  בו  שהתחזוקה  גובה  שזה  מחקרים  היום 

כפי   המדיניות  במסמך  יקרה. התחום החברתי למשל 

אין   מידי.  כללי  כתוב  שאושר,  כפי  היום,  שמופיע 

אחרי    שמה התמודדות עם הדחקת אוכלוסייה ותיקה 

השגה,   בר  לדיור  מעשיים  כלים  הבנייה,  של  התהליך 

קשישים,   כמו  פגיעה  לאוכלוסייה  התייחסות  חסרה 

הרווחה,   אגף  עם  קשר  חיוב  נמוכה,  הכנסה  בעלי 

של   תהיה  בחזית  גינון  של    2רצועת  ולא  לפחות  מטר 

הגבוהים   מכפילים  הוצגו  האחרונות  בתוכניות  מטר. 

שזה כתוב במסמך.    , ויש לקיים דיון בנושא, 3- ל   1- מ 

המדיניות   במסמך  ולכלול  בנושא  דיון  לקיים  יש 

הצגת השמאות והבחינה הכלכלית. יש להוסיף למשל  

בחירת   לפני  מתחם  לגבי  מדיניות  דיון  ההליך  את 

על   דיון  מנהלים  ואז  היזם  את  שבוחרים  ולא  היזם, 

בתהליך   מציג  כשהציבור  גם  קורה  מה  מדיניות. 

מדה אחת מאוד ברורה,  שיתוף הציבור לגבי מתחם ע 

והתכנון מתקדם בניגוד לדעת הציבור? אישור תהליך  

היום?   עד  שמופיע  מה  מתבצע  האם  היזם,  בחירת 

הוא   כאן  העיקרי  הנושא  אותו?  לשנות  צריך  האם 

ולכן   ולהערותיו.  הציבור  לעיון  הובא  לא  זה  שמסמך 

דיון   שייערך  נכונה,  זמן  נקודת  וזו  מציעים,  אנחנו 
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המקומית  המדיניות    בוועדה  מסמך  עדכון  לגבי 

הערות   שמיעת  לאחר  וזאת  עירונית,  התחדשות 

 הציבור.  

 מהישיבה( יצאה    תהילה מימון רו"ח  ) 

מלא   ראש העיר:  שותף  שאתה  מכיוון  פינחס.  לך  אענה  אני  טוב, 

לכל ישיבות ועדת המשנה במליאה. בכל ישיבת ועדת  

עבודה,   של  רבות  שעות  בה  שמושקעות  ישיבה  משנה 

ינה של  מאוד מקצועית, מיטבית, רוחבית, עם כל הבח 

דבר   אז  הדרך.  כל  לאורך  כאן  אמרת  שאתה  מה  כל 

דיוני   או  שפרוטוקולים  מאוד  אותי  מצער  א'  ראשון, 

אזוריות,   למועצות  סבא  מכפר  מתעופפים  הוועדה 

לפלגנות   ולגרום  העירונית  המערכת  על  להכביד  כדי 

באזור.   גדולה  מאוד  אומר  ואני  מאוד  בצורה  זה  את 

ו  סוציאליסט,  אני  משמעית.  וחד  כאדם  ברורה 

את   למצוא  שלנו  שהתפקיד  חושב  אני  סוציאליסט 

שנגרמו   עבר  עוולות  של  תיקון  פה  לעשות  הדרך 

מדינת   במדינה.  שהיו  אחרות  מתקופות  כתוצאה 

שם   אי  הוקמה  עלייה,  קולטת  מדינה  היא  ישראל 

  50- שנים, כפר סבא קלטה בשנות ה   70למעלה מלפני  

צפון   מאזור  בעיקר  אבל  העולם,  מכל  כמעט  עולים 

לאלי   חלקם  יוספטל  לשכונת  הגיעו  חלקם  אפריקה, 

ה  בשנות  שם  אי  לכיסופים,  חלקם  ,  70- וה   60- כהן, 

ולכן כולנו מבינים, כדי שאנחנו נטיב עם המצב, צריך  

אחרת   עירונית.  התחדשות  של  פרויקטים  פה  לעשות 

המשפחה   של  בשם  להשתמש  רוצה  לא  אני 

הגיע   שהפרוטוקול  משנה,  בוועדת  שהשתמשתי 

למועצה  ליישוב  לקיבוצים  למושבים  הסביבה  י 
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אני   אז  התבטאתי,  איך  טלפונים  קיבלתי  אזורית, 

תצא   יוספטל  שכונת  ציבורית,  גם  פה  אתבטא 

להתחדשות עירונית נקודה סוף פסוק. ובשביל לקדם  

את הפרויקטים של שכונת יוספטל, ובכוונה אני אחר  

גם   צריכים  אנחנו  כיסופים,  לכיוון  זה  את  ישליך  כך 

וגם    קרקע  ותשתיות,  תחבורה  כבישי  וגם  חילופית 

פרויקט   וזה  ציבור,  מבני  של  נוספות  משמעויות 

תהיה   לשמחתי  ישראל  שמדינת  מאוד  מאוד  מורכב 

כך  לצורך  בו.  שטחים    , שותפה  גם  נצטרך  אנחנו 

נוספים, וגם נצטרך לעשות הסכם משמעותי מאוד עם  

מדינת ישראל ועם המינהל, זה אחד. אותו דבר לגבי  

ופים. אם בשכונת כיסופים מדינת ישראל הייתה  כיס 

זה   את  אמרתי  ואני  חילופית,  קרקע  לקבל  מאפשרת 

קומות.   פחות  הרבה  שהיו  בטוח  אז  משנה,  בוועדת 

השותפה   בדיוק  לא  היא  ישראל  שמדינת  מכיוון  אבל 

סבא   כפר  לעיר  מאפשרת  לא  והיא  לקבל  הבכירה, 

לכיסופים,   גם  חילופית  בקרקע  דיור  יחידות  מאות 

עיריית  וגם   אם  לתקומה,  לעשות  מה  וגם  כהן,  לאלי 

כפר סבא הייתה דוחפת את תקומה לפני עשור בצורה  

לפני   או  פה    6-7נכונה,  רצים  היו  הגג  שהסכמי  שנים 

הייתה   תקומה  שגם  להיות  יכול  אז  ישראל,  במדינת 

לא   בה  היו  ולא  חילופית,  קרקע  של  לתוכנית  נכנסת 

ולא    22 י   30קומות,    24קומות  לנו  קומות.    4ש 

של   כיסופים    30מגדלים  לגבי  ירושה.  וזאת  קומות 

כלכליים   נושאים  פה  שיש  מבינים  ואנחנו  שיח  היה 

תושבי   עם  להטיב  כדי  הזמן,  כל  וייבחנו  שנבחנים 

שכונה. אז מה עומד לפתחנו? היום פגשתי את תושבת  
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הולכים   שאנחנו  זה  על  כועסת  מאוד  שהיא  העיר 

ליהנו   20לבנות   באה  היא  מהליכה,  קומות.  היום  ת 

שם.   לזה  יש  לא,  ספורטיבית,  הליכה  נקרא?  זה  איך 

נורדית נכון? הליכה נורדית. הם באו קבוצת גמלאים  

מאוד   יקרה  אישה  ואותה  נורדית,  להליכה  ללכת 

לכל   נתנה  קורה,  מה  בדיוק  מבינה  שלא  ואהובה, 

הצוות המקצועי בחוץ מנה איך אנחנו לא מפנים את  

  20קומות, למה אנחנו בונים    5כיסופים, ונותנים רק  

קומות. אני לא מוצא ולא חושב שיש שום דרך אחרת  

עירונית,   התחדשות  לקדם  אחרת  אפשרות  שום  או 

מלבד לתת זכויות ואפשרויות כלכליות. זה לא קיים  

ולא   ישראל  במדינת  לא  בטוח  אחר,  מקום  בשום 

בחוסר   ישראל  מדינת  אם  שמתוקן.  מקום  בשום 

אתה לא מקשיב לי, וחבל שהדר  משילות שלה, פינחס  

כי אתה מכיר את הכול תאמין   לך להקשיב,  מפריעה 

כמי   העניין,  את  שמבין  כמי  לך  מציע  אני  אבל  לי. 

בוועדת   עולים  האלה  הדברים  הנושא,  את  שמבין 

שותפים  פה  ויש  גדולות,  בהתלבטויות  מתוך    משנה 

האופוזיציה, ואנחנו קשובים גם לך, גם ליוסי סדבון,  

לכל  הראש    וגם  את  ושוברים  בוועדה  כאן  שנמצא  מי 

הוצעו   והגיוניות.  נכונות  תכניות  לקדם  אפשר  איך 

כיסופים   עם    3לשכונת  ובשיתוף  יחד  אופציות, 

התושבים, אחרי שהיה שם, ומהנדסת העיר פה, היה  

פה סכסוך רחב שנים ארוך שנים עם תושבי השכונה,  

סבא   כפר  בעיריית  מאוד  גדול  אמון  חוסר  היה 

גדול  הקוד  אמון  חוסר  היה  קודמת,  והקודמת  מת 

את   ותשמעו  הפרוטוקולים  את  תקראו  ואתם  מאוד, 
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התושבים משכונת כיסופים מה היה פה, ותבינו איזה  

אמון,   חוסר  ואיזה  לפה,  כשנכנסנו  פה  היה  כאוס 

ואיך המהנדסת יחד עם אדריכלית העיר היו צריכים  

י  לבנות פה אמון מחודש עם התושבים, לבנות תהליכ 

עבודה מסודרים, ליצור תכנית נכונה ומה לעשות גם  

זה   היזם  את  שבחר  מי  היזם,  את  בחרה  לא  העירייה 

בפעם   אני  הדיירים.  את  שמלווים  דין  עורכי  משרדי 

זה   הפרויקט,  של  שם  היזם  את  שפגשתי  הראשונה 

בפניכם,   שהוצגה  הקודמת  משנה  ועדת  בישיבת  היה 

ב  החוצה  זלג  שהפרוטוקול  מאוד  לי  אמת  עצוב  זמן 

לכל מיני מושבים באזור, לגן חיים, לצופית, למועצה  

אזורית, ואנחנו עכשיו נמצאים בהתנגשות חזיתית,  ה 

סבא   כפר  העיר  בין  ציבורית,  פה  זה  את  אומר  אני 

למועצה. וכי למה? כי אני אומר לכם את זה פה קבל  

שהם   נושאים  יש  סבא,  כפר  תושבי  ולכל  ועדה  עם 

סב  כפר  לעיר  חשובים  אותם,  יותר  נקדם  ואנחנו  א 

לא   אני  יוספטל.  שכונת  פינוי  וכדוגמא  למשל  שזה 

בוזגלו,   משפחת  ולא  אבוטבול,  משפחת  שלא  מוכן 

מ"ר של עמידר,    50ולא משפחת עבד, יחיו בדירה של  

כשיש קרקעות באזור שלא פוגעות חס וחלילה בשום  

נחלה, בשום משק, ובשום דמגוגיה אחרת שאני שומע  

פי  ולצורך  צריכים  אותה,  אנחנו  יוספטל  שכונת  נוי 

ייסלל, והוא יאפשר יציאה    541, וכביש  541את כביש  

כך   לעיר,  מחוץ  סבא  כפר  צפון  תושבי  של  מסודרת 

שישמרו    , יהיה  הוועדה  לחברי  מציע  ואני  נקודה. 

באמת על אינטרסים של כפר סבא, אנחנו לא נמצאים  

סובלות   יוספטל  במשפחות  המשפחות  בפוליטיקה. 
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רבו  למגורים,  שנים  ראויות  שלא  דירות  שם  יש  ת, 

ואנחנו עושים מאמץ גדול כדי לקדם את הפרויקטים  

מכם   בבקשה  אז  היטב.  זה  את  יודעים  ואתם  האלה, 

מקלות   לשים  סבא.  כפר  של  אינטרסים  על  תשמרו 

לעימות,   להגיע  צריך  שאני  למצב  ולהגיע  בגלגלים 

עם   אותי,  מכירים  אתם  עימותים  עם  בעיה  לי  ואין 

צה האזורית דרום השרון, כי הולכת להתפרסם  המוע 

תהיה   אותה.  תקראו  הקרוב,  השבוע  בסוף  כתבה 

לטובת   סבא  כפר  עיריית  של  מסודרת  מאוד  תגובה 

מבקש   אני  ולכן  והאזור.  סבא  כפר  העיר  תושבי 

נושא   הוא  כולו  הנושא  היום,  מסדר  זה  את  להוריד 

 תכנוני בלבד, תודה. הצבעה, כן המנכ"ל.   

כפי   איתי צחר:  היום  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי 

   - שהוקראה? אורן, עדי, רפי, אמיר קולמן 

 רפי, אני רוצה לדבר.   פינחס כהנא: 

   - דני   , איתן  איתי צחר: 

 אנחנו אחרי.   ראש העיר: 

   - ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה  איתי צחר: 

 חבל שאתה לא נותן להתבטא.   הדר לביא: 

 ויובל.   איתי צחר: 

 ורוצה להסתיר מסמכים שבזירת השקיפות.   לביא: הדר  

 להסיר את ההצעה מסדר היום?  מי מתנגד   איתי צחר: 

 מאוד לא שקוף.   הדר לביא: 

.   איתי צחר:   יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן

ליישובי   ראש העיר:  במלואו  הועבר  שקופה  בצורה  הפרוטוקול 

יודע על ידי מי, מעניין אותי.    המועצה, לא 

דיון   א: פינחס כהנ  פה  עושים  לא  אנחנו  יפה,  הרצאה  נתת  אתה 
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   - מקצועי 

   - אני בזכות דיבור  ראש העיר: 

 את הדיונים המקצועיים אנחנו עושים.   פינחס כהנא: 

 פינחס תודה, אמרת את שלך.   ראש העיר: 

   - אני העליתי הצעה פשוטה  פינחס כהנא: 

 יש ועדת משנה תדון שם.   ראש העיר: 

   - נים לעניין ואתם לא עו  פינחס כהנא: 

.   ראש העיר:   אתה עונה לעניין

   - מסמך המדיניות  פינחס כהנא: 

 לא, הנאום שלך לא היה קשור לנושא.   הדר לביא: 

אותו את   פינחס כהנא:  לציבור, לא שמעו  הוצג  לא  בכלל,  הוצג  לא 

   - מסמך המדיניות הכולל 

שאתה   ראש העיר:  מכיוון  פינחס  הנושא,  את  להעלות  יכול  אתה 

מ  פעם  זה  עוד  את  להעלות  יכול  אתה  סיפורים,  ספר 

   - לישיבת מליאה 

 סליחה, סליחה, זה חמור מאוד מה שאתה אומר.   הדר לביא: 

   - אתה יכול, יש ישיבת  ראש העיר: 

 מבקשת שתתנצל.   הדר לביא: 

 איזה סיפורים?   פינחס כהנא: 

.  ראש העיר:  . .  ל   .  פני

 שאני אשמע איזה סיפורים.   פינחס כהנא: 

   - יכול להעלות את זה   אתה  ראש העיר: 

 מי שנאם עכשיו זה אתה.   הדר לביא: 

   - אתה יכול להעלות את זה  ראש העיר: 

 תגיד לי מה זה שאתה אומר לי איזה סיפורים.   פינחס כהנא: 

 אתה יכול להעלות את זה לישיבת מליאה.   ראש העיר: 

 על איזה סיפורים אתה מדבר?   פינחס כהנא: 
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 חוצפה.   הדר לביא: 

 תעלה את זה לישיבת מליאה, יש לך מליאה.   ראש העיר: 

   - אתה נואם  הדר לביא: 

 איזה סיפורים אני מספר?   פינחס כהנא: 

 יש מליאה.   ראש העיר: 

 ... בלי קשר למה שנאמר.   הדר לביא: 

 בסדר.   ראש העיר: 

 קצת כבוד לחברים ממך גם.   הדר לביא: 

 תנזפי במישהו אחר, לא בי.  ראש העיר: 

 

שרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא  מא   : 130החלטה מס'  

עירונית  "  התחדשות  מדיניות  בשינוי    – מסמך  ודיון  ציבור  שיתוף 

 . מטעם חמישה חברי מועצה   " המסמך 

, מאיר,  לירית איתן, דני, ראש העיר, עילאי,  אמיר,  עדי, אורן, רפי,   - בעד 

 , יובל.  ממה 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי, קרן  - נגד  

 

 ית אבטחה במוסדות חינוך מטעם שישה חברי מועצה.  תכנ  ד. 

 

 קדימה, הנושא הבא.   ראש העיר: 

במוסדות   איתי צחר:  אבטחה  תכנית  בנושא  הבאה  לסדר  הצעה 

 החינוך.  

 אין בושה.   ראש העיר: 

שהגיע   הדר לביא:  לתושב  ההצגה  זכות  את  נותנים  אנחנו 

 וממתין.  

 שמה? אני מבקש בקצרה.   ראש העיר: 

 דקות.    10יש לך   הדר לביא: 
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 יבה( סה ליש )רו"ח תהילה מימון נכנ 

אני   דניאל טרנסלטר:  העיר  ראש  באמת  טרנסלטר,  דניאל  שמי  שלום, 

שמח שיש לי את הזמן לדבר אתכם. כמו שאתה אומר  

ושי   בני  שפשוט  למרות  פה,  הורים  יותר  לא  שאנחנו 

שאני   וחיכיתי  כשנכנסתי  גם  פשוט  אבטחה  ואגף 

אוכל לדבר אתכם הזמינו משטרה, כי הם פחדו שאני  

פה   גם  בא  אז  כזה.  משהו  או  האולם  את  לפוצץ 

איזה   להיכנס שהיינו  גם    10כשביקשנו  בחוץ,  הורים 

על זה לא נתנו לנו להיכנס, אז בגלל זה אני פה לבד,  

הורים להיכנס. וזה אתה יכול    2- כי באמת רק נתנו ל 

ושומרים   אותך  שמייצגים  לאנשים  להגיד  באמת 

לדעת  מאוד  לנו  עצוב  בעצם  כי  לא.  או  שיש    עלינו, 

מ  שאנחנו    500- יותר  עצומה,  על  חתמו  שכתב  הורים 

מתנגדים בתוקף על הסיפור הזה של שינוי האבטחה.  

זה פוגע בנו, זה פוגע בילדים שלנו, זה פוגע בביטחון  

ובבטיחות שלנו, ולצערנו אנחנו לא מצליחים ואנחנו  

צריכים   ואנחנו  בעיה.  שזו  לכם,  להסביר  מנסים 

כ  ההורים  הנהגת  את  את  לגייס  ויסבירו  שיבואו  די 

הדברים. ואנחנו באמת לצערנו לא יכולים לסמוך על  

יכול   אתה  איך  כהורים,  מאוד  לנו  עצוב  שקורה.  מה 

בוטל,   התקציב  אם  בפיילוט  רק  מדובר  שזה  להגיד 

לנו   ויש  שאומר    SMSולשומרים  שומרים  שקיבלו 

שהם מפוטרים עוד במרץ ואחרי פסח, והם לא קיבלו  

הולכ  וכשאני שואל אתכם  הודעות שהם  להישאר.  ים 

כמועצה איך אתם רוצים שאנחנו נאמין לכם, אם אין  

באים   כשאנחנו  אבל  יחזור,  שזה  אומר  אתה  תקציב, 

ואנחנו   התקציב,  את  לראות  רוצים  אנחנו  ואומרים 



   03.03.2021 77    מן המנייןמועצה 

יבטל   הנושא  אומר  אתה  קורה,  מה  לדעת  רוצים 

חודש   שעוד  יודעים  אנחנו  איך  זה,  לרגע  בינתיים 

של  הפתעה  חודשיים  נקבל  הבאה,  לשנה  או  ושה 

לגבי   דבר  אותו  חזרה.  שהתוכנית  פעם  עוד  פתאום 

לתוכנית שלי לא    , כמו ששי אמר, שי אמר לנו מוקלט 

את   גם  נבטל  שנתיים  עוד  ואנחנו  שינוי,  יהיה 

האבטחה על בתי ספר. הוא אמר את זה, וזה מוקלט,  

 זה מוקלט.  

 לא היה ולא נברא.   איתי צחר: 

הורים שהוא    10-15זה מוקלט. הוא אמר את זה מול   דניאל טרנסלטר: 

האבטחה   את  לבטל  הולך  שנתיים  עוד  'אני  אמר: 

וחבריך   אותך  שואל  אני  עכשיו  אז  ספר.'  בבתי 

ילדים    100למועצה, מה ההבדל, מה ההבדל בדין של  

ל  של    120- בבית ספר  האלה  יש אשכולות  בגן?  ילדים 

לדים, מה  י   130,  150,  120,  100דו קומתיים עם מעל  

שלא   גן  לבין  אבטחה  מחייב  שכן  ספר  בית  בין  הבדל 

מחייב אבטחה? ויותר מזה זה עצוב לי פתאום לראות  

פעם   שעוד  פיילוט,  על  מחליטה  פתאום העירייה  איך 

אבטחה, ואנחנו שואלים    ף אני מדבר עם שי מנהל אג 

של   לכישלון  או  להצלחה  המדדים  מה  שי,  אותו: 

שוב  לנו  אומר  ושי  יכול    הפיילוט.  אני  מוקלט,  פעם 

להראות לכם את זה. שי אומר לנו: 'אנחנו נחליט מה  

תביא   מוצלח.'  לא  או  מוצלח  פיילוט  של  הצעדים 

אני לפני   יודע  גורם חיצוני או הורים, אתה    4לפחות 

יכולים   ואנחנו היינו  בוועד של ההורים,  הייתי  שנים 

כוועד הורים כוועד בגנים להפעיל את לחצן המצוקה  

ת את התגובות של העירייה. היום שי כבר אסר  לראו 
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על הסיפור הזה. אז אנחנו לא יכולים להאמין, אנחנו  

לא   אנחנו  שיבדוק,  חיצוני  מישהו  להביא  יכולים  לא 

מצוין   בסתר,  בסתר  הכול  קורה,  מה  לדעת  יכולים 

לוועד   ועד ההורים, אבל אמרתם  שאתם דיברתם עם 

י אם אנחנו  ההורים אסור לפרסם שום דבר להורים, כ 

   - אומרים על הסיפור הזה לפני 

 כמה זמן נשאר?  ראש העיר: 

השלכות   דניאל טרנסלטר:  לזה  יש  השומרים,  את  מפטרים  שאנחנו 

אומרים:   אתם  כך  אחר  מזה,  פחות  ולא  משפטיות. 

לא   אנחנו  זה,  על  לשמור  הולכים  אנחנו  לנו,  תאמינו 

הולכים לוותר על זה. אבל למה רק לאחר מעשה? מה  

לזמן את ההורים של האשכולות,  היה   בעייתי  כך  כל 

את   שאותנו  הזאת,  הבעיה  את  חווים  שאנחנו 

לקחת.   הולך  אתה  ילדינו  על  ששומרים  השומרים 

הוועד?   את  רק  למה  אותנו?  להזמין  לא  פתאום  למה 

למה לעשות רק לאחר שאתם יוצרים פיילוט, למה רק  

שמפוקח  יצא  היום  רק  חשוב,  פחות  ולא  כך?     אחר 

בילדה צעירה. תעשה הפוך,  ב   מין  תמונה חשוד שפגע 

גנים או    22לדעתי כמו שאמר ועד ההורים, יש פה רק  

מהגנים    24 להוריד  למה  אבטחה.  להם  שיש  גנים 

אביב   תל  עיריית  בכולם?  לשים  לא  למה  האלה? 

אביב,   תל  בעיריית  במעשה  מתגאים  ואתם  שאמרתם 

ויציאה   כניסה  בשעת  היום  אביב  תל  של  בעיריית 

שם בגנים, כשדיברנו    שעוזר   ים יש עובד עירייה הילד 

אנחנו   לעשות,  מה  נראה  אנחנו  לנו  אומר  שי  שי,  עם 

כרגע מתייחסים לפיילוט כאילו שאין קורונה, אנחנו  

ש  מצולם,  פעם  עוד  שי  אבל  מסכות  עם  ומר  א כולנו 
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גרוע   ויותר  עצמכם?  את  רואים  אתם  קורונה.  שאין 

מכירי  ובן  והמנכ"ל  שעברה  בשנה  אני  אותי  מזה,  ם 

בנושא,   גם  אותך  פגשתי  כי בשנה שעברה  טוב מאוד, 

החטיבה,   ליד  היה  שלי  הבן  של  הגן  כי  התחננתי 

התחננתי תשימו אבטחה, יש פה מכונות, טרקטורים,  

עירייה,   מבקר  עם  דיברתי  שנה,  במשך  התחננתי 

ניסיתי לדבר עם המנכ"ל שלא היה מוכן לפגוש אותי,  

ועם   עם שי  דיברתי    20,000הצוות שלו  פגשתי אותך, 

איך   אותו.  ומורידים  שומר  שמים  היו  פעם  כל  פעם, 

גרוע   יותר  פעם  שוב  עליכם?  לסמוך  יכולים  אנחנו 

שטיפלתם   עצוב  זה  כי  צוחק,  שאתה  עצוב  זה  מזה, 

שוטים,   עשבים  אמרתם  פעם  ועוד  גרוע.  ממש  בנו 

   - הורים שאומרים שזה לא נכון   500אנחנו כבר מעל  

יו  ראש העיר:  לא  פה  אני  אין  אבל  שוטים,  עשבים  אמר  מי  דע 

 - עשבים שוטים 

 - ושוב פעם  דניאל טרנסלטר: 

   - אז אני מבקש  ראש העיר: 

 לא, לא, לא סיימתי.   דניאל טרנסלטר: 

 - לא, לא, לא, לא, רגע, רגע  ראש העיר: 

 לא סיימתי, לא סיימתי.   דניאל טרנסלטר: 

 שניות.    42יש לך עוד   ראש העיר: 

   - שניות אנחנו מבקשים   42,  אוקיי  דניאל טרנסלטר: 

 דקות.    5יש לו עוד   הדר לביא: 

 תקבל עוד דקה.   ראש העיר: 

.    5דקות להצגה, יש לו עוד    10יש לנו   הדר לביא:   דקות, אם..

 תודה.   דניאל טרנסלטר: 

 דקות להצגה, מה זאת אומרת?    10זה   איתי צחר: 
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   - אפילו  דניאל טרנסלטר: 

 .  5עברו   הדר לביא: 

 .  10, עברו  לא  איתי צחר: 

 הסתכלתי על השעון שהתחלתי.    5עברו   הדר לביא: 

לדבר   ראש העיר:  יכול  אתה  פשוט,  יותר  זה  את  לכם  אעשה  אני 

את   תבטלו  זמן,  אין  בסדר,  זה  שעה,  רבע  עוד  גם 

 , בבקשה בכבוד.  זמן ה 

   - אפילו הדבר הפשוט  דניאל טרנסלטר: 

 אנחנו לא ממהרים לאף מקום.   ראש העיר: 

את   ר: דניאל טרנסלט  גם,  שי  מול  העליתי  שאני  הפשוט  הדבר  אפילו 

התרגולים של שריפה בגן, תרגולים של רעידת אדמה  

עושים.   לא  אתם  בגן,  חשוד  חפץ  של  תרגולים  בגן, 

זה.   את  עושה  לא  האגף  זה,  את  עושה  לא  המחלקה 

איך אנחנו יכולים להאמין לכם? ובגלל שאתה באמת,  

ד לך באמת מה  אני מבין שאתה ממהר, אני יכול להגי 

 אנחנו באמת רוצים.  

יכול   ראש העיר:  יש לך זמן, באמת אתה  לא, לא, אני לא ממהר, 

 להמשיך, אני ממש לא ממהר.  

אנחנו באמת רוצים לבקש החלטה, שהמועצה תוציא   דניאל טרנסלטר: 

על   לא  הזה,  הסיפור  את  לגמרי  שמבטלת  החלטה 

  השנה הזאת, אלא גם לשנה הבאה, ועדיף גם לתמיד. 

עצמה,   התוכנית  את  אלא  הזה  הפיילוט  את  רק  לא 

היא מסוכנת ועדיף הפוך, להביא שומר "שמרגן", מה  

ששומרים   ומה  שיש  המעט  את  לבטל  לא  גן,  שבכל 

לשנים   וגם  לשנה  גם  חדש  תקציב  לאשר  עלינו. 

בתי   של  הסיפור  את  להחליף  שלא  ברור  הבאות, 

של   ההורים  את  לערב  גם  ומבקשים  הספר, 



   03.03.2021 81    מן המנייןמועצה 

ש  בנושא  האשכולות,  להיכנס  רוצה  לא  פעם  עוד  זה 

לעניין   לא  זה  כי  ההורים,  הבאת  לגבי  קורה  מה  של 

אלה   שאנחנו  ההורים  את  תשתפו  באמת  אבל  שלכם, 

אני   רשימה.  לכם  יש  הכול  סך  לסבול,  שהולכים 

את   להשיג  הצלחתי  המועצה  מחברות  אחת  בעזרת 

זה   לעירייה  קשה  כמה  האשכולות,  כל  של  הרשימה 

מסו  משהו  שאתם  לעשות  לפני  אותנו  לפגוש  דר, 

ולפני שאתם מחליטים את הדברים.   פיילוט  שולחים 

אנחנו   אומר  אתה  חשוב,  והכי  באמת  אחרון,  ודבר 

מבקש   אני  אז  אתכם,  שמענו  כי  זה  את  ביטלנו 

מאוד   אני  לשנה,  את  תבטל  פעם,  שוב  לנו  שתקשיב 

תעלו   ושלא  הבאה,  לשנה  גם  זה  את  שתבטל  מבקש 

  , מבקש שתחשבו על זה, ההיפך   את זה עוד פעם, ואני 

תחזקו את הביטחון של הילדים. אתה אומר שביטחון  

מה   כל  עם  זה  את  אמרתם  הילדים,  של  ובטיחות 

תטפלו  ספר,  בבית  שם  שהיה  בקריסה  גם    שהיה, 

ו  למצב בילדים  חרדים  באמת  אנחנו  כי  להם    , תדאגו 

אנחנו   מהגן,  שיוצאים  שילדים  לנושא  לפדופילים, 

בבוקר יש סייעת    8:00ד  ע   בבוקר   7:30- שעות, ב ב   , 35

לך, גם פה  1 יכול להסביר  דקות הליכה מפה,    2. אני 

שקוראים   איך  או  מנדולינה,  כינור,  שיש  איפה  גן 

  07:30- גנים פה במתחם, אם אתה רואה ב   4להם, יש  

מי   נמצא  לא  השומר  אם  לעלות,  נותנים  לא  בבוקר 

הסייעת   ייעשה,  מה  שנייה?  לקומה  הילד  את  יעלה 

מ  ותרד    8:00עד    7:30- תשאיר  למעלה  לבד  ילדים 

על   שתסתכלו  מבקש  באמת  אני  הילדים?  את  לאסוף 

התוכנית   את  ותבטלו  האלה,  הפשוטים  הדברים 
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הזאת, ותבטלו אותה לאלתר, לא רק לעוד שנה ולעוד  

נגד   אישי  דבר  שום  לי  אין  פעם  עוד  ושי  חודש, 

   - האנשים של האגף 

 שי יתחיל להיעלב עוד מעט.   ראש העיר: 

 אבל צריכים לחשוב קצת יותר קדימה.   ל טרנסלטר: דניא 

 שי, לא להיעלב. טוב סיימת?  ראש העיר: 

 כן.   דניאל טרנסלטר: 

שבאת   ראש העיר:  מעריך  מאוד  אני  רבה.  תודה  כל  קודם  אז 

לכאן, מאוד חשוב, שאתה גם משמיע את מה שיש לך  

להשמיע מבחינת הקול של ההורים. אני אגיד לך כמו  

בחו  לכם  הנהגת  שאמרתי  עם  שיח  היה  שיח,  יש  ץ, 

סיור   היה  גם  ובסוף  ההורים,  עם  שיח  והיה  הורים, 

בשבוע ממש לפני כשבוע ויומיים, כמדומני ביום שני  

והסיור   הורים.  עם  בשכונה  כאן  ויומיים,  שבוע  לפני 

עצמו היה כדי להסביר להורים מה הולך להיות, ואיך  

ומכיוון שהייתה התנגדות של ההור  להיות,  ים,  הולך 

שיש   לידיעתי  הביאו  שלישי  יום  סיור,  היה  שני  יום 

הערכת   ישיבת  הייתה  רביעי  יום  להורים,  התנגדות 

שלי   היומן  שתדעו  רק  רביעי  ביום  אני  שלי,  מצב 

פתוח, אז בימי רביעי בדרך כלל זה יום חינוך, ישבתי  

המון   באמת  לעירייה,  כסף  המון  שעולים  יועצים  עם 

עו  שהם  שומע  אני  כסף,  כסף  המון  הרבה  כך  כל  לים 

עם   וגם  לשעבר  החינוך  שר  פירון  שי  לעירייה, 

אגף   מנהלת  ועם  לשעבר,  רעננה  עיריית  מנכ"לית 

החינוך של עיריית כפר סבא החדשה, ועם מנהלת גני  

החלטה   וקיבלנו  וישבנו  העירייה  ומנכ"ל  הילדים, 

מיותר   בחוץ,  לכם  אמרתי  ולכן  זה.  את  לבטל 
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לפיכך  אז  בסדר?  פה,  עוד  שתישאר  רוצים  אתם   ,

 מישהו להוסיף?  

 כן, אני רוצה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 כן יוסי.   ראש העיר: 

העיר.   עו"ד יוסי סדבון:  תושב  של  ההתייחסות  את  רב  בקשב  שמעתי 

יבטל את העניין,   ובמידה ובאמת אכן שי אמר שהוא 

מאוד   מאוד  שאני  ששי  לכולנו,  להדגיש  רוצה  אני 

המקצועי  היכולת  את  גם  את  מעריך,  וגם  שלו  ת 

 - הפעילות שלו למען הביטחון פה בעיר 

   - יוסי אני אגיד לך משהו  ראש העיר: 

   - רק רגע  עו"ד יוסי סדבון: 

   - לא, רק שנייה באמת, אני חושב שחלק מהעניין זה  ראש העיר: 

 דקות.    5לא עברו   עו"ד יוסי סדבון: 

   - שנייה  ראש העיר: 

עכש  איתי צחר:  ועכשיו  שטות  אמר  מישהו  נגיד  עכשיו  אנחנו  יו 

הזאת   אולי  השטות  גם  אולי  אז  נכונה,  השטות  האם 

שאנשים   שטויות  הרבה  עוד  נמצא  עוד  אנחנו  נכונה. 

   - אומרים 

   - מנכ"ל העירייה תשאיר לי. אני אומר את זה יוסי  ראש העיר: 

 אני אהיה קצר.   עו"ד יוסי סדבון: 

   - אחד הדברים שמעציבים אותי מאוד  ראש העיר: 

 אני אהיה קצר.   ן: עו"ד יוסי סדבו 

זה שמתבצעת פה עבודת מטה גדולה מאוד, שאתה גם   ראש העיר: 

   - היית שותף לה 

 זו בדיוק הבעיה שלנו, שלא בוצעה עבודת מטה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אתה יודע שלא בוצעה עבודת מטה?   איתי צחר: 

   - לא, לא  ראש העיר: 
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 איך אתה אומר את זה?   איתי צחר: 

   - "ל העירייה בוא, מנכ  ראש העיר: 

 תן לי להתבטא אז תראה שלא.   עו"ד יוסי סדבון: 

.   ראש העיר:   תשאיר לי. זה עניין עכשיו פוליטי

 לא, זה לא פוליטי בכלל.   עו"ד יוסי סדבון: 

 זה פוליטי, זה פוליטי.   ראש העיר: 

 לא באמת.   עו"ד יוסי סדבון: 

 זה פוליטי יוסי.   ראש העיר: 

 ליטי, אנחנו נבחרי ציבור.  כל מה שקורה פה פו  הדר לביא: 

   - אני מדבר  ראש העיר: 

.   הדר לביא:   זה לא מילת גנאי

 את לא מדברת.   ראש העיר: 

 כן.   איתי צחר: 

 זה בדרך כלל מה שקורה. תן ליוסי להתבטא.   הדר לביא: 

 את רוצה שאני אוריד את זה מסדר היום?   ראש העיר: 

 רגע.  שנייה, שנייה, הדר אל תפריעי   עו"ד יוסי סדבון: 

אל תפריעי לו. יוסי יודע, תאמיני לי הוא מספיק יודע   ראש העיר: 

 לבטא את מה שהוא צריך.  

זה   הדר לביא:  פה  שקוטע  מי  לדבר.  לי  ממליצים  שאתם  תודה 

 אתה.  

 אני אדבר תכף, אחרי שהוא יסיים.   עו"ד יוסי סדבון: 

 את יוסי.   הדר לביא: 

לפי   ראש העיר:  אעבוד  שאני  רוצים  אתם  ולפי  טוב,  הספר 

היום?   מסדר  זה  את  מוריד  אני  דיבר,  הוא  הפקודה, 

   - בסך הכול 

 דקות לדבר.    2לפי הפקודה יש עוד   הדר לביא: 

בשיח   ראש העיר:  מאוד,  חשוב  שהוא  אחד,  דבר  אומר  רק  אני 
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ובחוסר   בכלל  ובשיח  ישראל,  במדינת  שיש  הציבורי 

שעבדה   שלמה  ומערכת  צוות  פה  יש  במערכות.  אמון 

המלאכה, אני בטוח שאם תשב עם שי הוא  ושקדה על  

מחשבות,   כמה  עבודה,  שעות  כמה  בדיוק  לך  יסביר 

מערך   איזה  אמצעים,  איזה  נבחנו,  דברים  כמה 

נוסף ומתוחכם, מצלמות, לחצי מצוקה ועוד   אבטחה 

בחן   המקצועי  שהצוות  דברים  מאוד  הרבה  ועוד, 

לך   אומר  ואני  רצינית,  מאוד  מאוד  בצורה  אותם 

המשודרג, כי גם אני בפוביה, אני לא    שמערך אבטחה 

ישראל  במשטרת  יודע    , גדלתי  אתה  אני  לעשות,  מה 

באתי מלמטה. ומכיוון שאני הורה וגם הייתי מודאג,  

אנחנו   תקשיב,  רפי  לי:  אומר  היה  מישהו  אם  אז 

נכנס   הייתי  אני  הילדים,  בגן  השומר  את  מבטלים 

להיסטריה, סתם כן, אבל הייתי נלחץ. הייתי אומר:  

היו  ו  ואם  שאלות.  שואל  הייתי  מבטלים,  ואוו 

והולך   טוב,  יותר  להיות  עתיד  שזה  לי  מסבירים 

וסיור   היום,  שאין  ומצלמות  מצוקה  לחצן  להיות 

ואביזרים   כאלה,  ואבזרים  היקפי,  וסיור  אזורי, 

אולי   אומר  הייתי  אז  משתפר,  והמצב  וכו',  אחרים 

ת,  אני הייתי נפרד מהפוביה. אבל מכיוון שיש פה זילו 

יש   בצורה מאוד ברורה,  אני אומר את זה  גם,  יש פה 

להם   שאומרים  ציבור  של  הזמן,  כל  הסתה  של  סוג 

   - עושים ככה ועושים אחרת ותבואו להפגין 

אני מציעה שתיזהר עם מילות הגנאי כגון הסתה, שזו   הדר לביא: 

 עבירה פלילית.  

   - תבואו להפגין  ראש העיר: 

 מציעה שתיזהר.   הדר לביא: 
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כיוונתי   עיר: ראש ה  לא  עכשיו,  מדבר  אני  אותי,  תזהירי  לא  את 

 אליך ולא כיוונתי לאף אחד.  

   - המילה הסתה היא מילה קשה  הדר לביא: 

   - יש פה  ראש העיר: 

 הציבור מדבר.   הדר לביא: 

אם   ראש העיר:  העת  בבוא  במשטרה  תלונה  אגיש  גם  אני  אוקיי, 

לו   וקוראים  הציבור  את  כשמלהיטים  אבל  צריך. 

ולהפגין, ותבואו ותראו להם, ויש לנו תכתובות  לבוא  

נראה   שבואו  אנשים  של  הזמן  כל  אלינו  שמגיעות 

והכול   מסרונים  שולחים  הודעות,  ושולחים  להם, 

מגיע, אתם יודעים אין סודות היום, יש צילומי מסך  

מה   כותב,  מי  בדיוק  יודעים  אנחנו  אלינו,  מגיעים 

שה  דברים  על  כותב.  מתי  כותב,  איך  באמת  כותב,  ם 

לפני   הם  הילדים  של  הבטיחות  הרי  עולם,  של  ברומו 

 הכול.  

   - לוועד ההורים   ם קראו בוגדי   , אגב  איתי צחר: 

   - שנייה מנכ"ל  ראש העיר: 

   - אני יכול להשיב  עו"ד יוסי סדבון: 

   - אף אחד לא יעשה שום מעשה חלילה וחס שיפגע  ראש העיר: 

 ברור.   עו"ד יוסי סדבון: 

כ  ראש העיר:  אחת  ועל  הילדים  אנחנו  בביטחון  אם  וכמה  מה 

כי   להיות עם ההורים.  חייב  זה  שינוי,  לעשות  רוצים 

אם בא לפה האיש היקר הזה והוא דואג, ויש קבוצת  

לצוות   אמרתי  רגע  מאותו  אז  שמודאגת,  הורים 

השינוי   מצוינת,  עבודה  עשיתם  חבר'ה  המקצועי: 

ההחלטה   רוצה,  לא  הציבור  מבורך,  להיות  יכול 

נ  ישיבה  של  שעה  תוך  ואני  הייתה  נגמר.  וזה  חתכה 



   03.03.2021 87    מן המנייןמועצה 

העיר,   ראש  אני  עוד  כל  תמשיך  האבטחה  לך  אומר 

 הכול בסדר. כן יוסי.  

 באמת אני בקצרה, אני רוצה לחסוך מזמננו.   עו"ד יוסי סדבון: 

 יש לנו זמן זה בסדר.   ראש העיר: 

אני   עו"ד יוסי סדבון:  קרדיט,  לי  שתיתן  לך  לומר  רוצה  אני  בסדר. 

י את המהלך, ואני מצוי  דיברתי עם שי. הוא הסביר ל 

לי   הסביר  הוא  ואחרים.  כאלה  ארגוניים  בתהליכים 

בדיוק מה נעשה, ושהועברה תכנית למשטרת ישראל,  

משהו   לומר  רוצה  אני  סבא.  בכפר  המשטרה  לתחנת 

ואם   החלטה,  כל  לקבל  רשאית  המועצה  קטן,  אחד 

לפני   החלטה  מתאימה    10התקבלה  לא  שהיא  שנים, 

ט  יותר  פטנט  ויש  אותו  היום,  להעלות  בעד  אני  וב, 

מועצה  החלטת  אומרת  זאת  ולשנות.    , למועצה 

צריך לשנות בהחלטת מועצה. לאחר שעושים    , לטעמי 

עבודת מטה, כמו שציינתם שנעשתה, לקבל את עמדת  

הציבור, שאני בספק גדול אם זה באמת היה, רק רגע  

   - סליחה 

 עובדה.   ראש העיר: 

 אחרי זה ביטלתם.  עובדה שקודם החלטתם   עו"ד יוסי סדבון: 

 שיתפנו.   ראש העיר: 

את   עו"ד יוסי סדבון:  לקבל  הציבור,  עמדת  את  לקבל  קודם  שיתפתם, 

החלטה   לקבל  ואז  למועצה  להציג  המשטרה  אישור 

 לצמצם את התקציב. פה נעשה בדיוק הפוך.  

 ממש לא.   ראש העיר: 

אותה,   עו"ד יוסי סדבון:  לתקן  מבקש  שאני  למרות  שלנו,  ההצעה  ולכן 

המועצה,  שכ  להחלטת  יובא  הקיים  מהמצב  שינוי  ל 

 זהו זה מאוד פשוט.  
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מכיוון שכל מה שאמרת זה בדיוק אחד לאחד. הייתה   ראש העיר: 

בצורת   ציבור  שיתוף  היה  מכן  ולאחר  מטה  עבודת 

לעשות   הולכים  לציבור אנחנו  ואמרו  באו  ,  1פיילוט, 

דברו,    3,  2 את  אמר  שהציבור  מכיוון  עמדתכם?  מה 

ולכן אני מבקש להסיר את    מאותו רגע  זה ירד ובטל. 

ההצעה מסדר היום, כפי שנאמר והוסבר בהרחבה גם  

היום   בסדר  אינו  הנושא  עכשיו,  וגם  בשאילתה 

  הציבורי. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? 

רפי,   איתי צחר:  עדי,  אורן,  מצביע?  אתה  אורן  אורן,  תהילה, 

עילא  העיר,  ראש  דני,  איתן,  קולמן,  לירית,  אמיר  י, 

 מאיר, ממה ויובל.  

 מי נגד?   ראש העיר: 

.   איתי צחר:   יעל, פינחס, הדר, יוסי וקרן

הוועדה   ראש העיר:  יו"ר  נכון?  בוועדה,  היית  אז  אתה  יוסי  אגב 

 ומשהו גנים אין שמירה היום.    90- ולכן ב 

   - אני רוצה לומר לך משהו, בתור יו"ר ועדה  עו"ד יוסי סדבון: 

 וכר.  אם אני ז  ראש העיר: 

עם   עו"ד יוסי סדבון:  לציבור  פניה  עם  מטה  עבודת  של  וחצי  שנה 

   - רעיונות 

 נכון.   ראש העיר: 

קיבלה   עו"ד יוסי סדבון:  העיר  ומועצת  בפנינו,  הופיעו  האנשים  כל 

   - החלטה פה אחד, אני מצפה מראש עיר 

   - אני בטוח שאם הייתי  ראש העיר: 

מועצה,  עו"ד יוסי סדבון:  החלטת  לשנות  מלפני    שרוצה  הייתה  אומנם 

   - שנים   10

 לא שינינו החלטה.   ראש העיר: 

 שיביא את זה להחלטת מועצה, זה הכול.   עו"ד יוסי סדבון: 
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בזכות   ראש העיר:  הילדים,  בגני  שמירה  שאין  שמח  אני  טוב. 

   - החלטות הנכונות 

יוסי ידידי, גם כשהבאת את התוכנית בזמנו למועצת   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יצא לנו להכיר ולהתדיין לא אחת בנושא,  העיר, ואז  

את   להם  שאין  חברינו  ראו  לא  ואולי  ראית  ועובדה 

העיר,   במועצת  התקבלה  ההחלטה  אבל  שלך,  הוותק 

למועצת   הגיעה  היא  אותה,  לשנות  ניסיונות  כשהיו 

העיר. זאת אומרת אפשר להגיד פה להורים שאף אחד  

לעולם לא יחשוב שהחלטות כאלה מתקבלות על דעת  

מישהו  א  אם  וגם  העיר,  מועצת  שללא  או  אחד  דם 

טעה, אז אתה רואה שזה בקלות מגיע למועצת העיר,  

רגועים,   לשבת  יכולים  ההורים  שכל  חושב  אני  אז 

פעם   היה  אם  גם  במחטפים,  קורים  לא  כאלה  דברים 

למישהו מחשבה כזאתי, אז כבר לפני שנים היא עברה  

 מהראש.  

 אני מסכים.   עו"ד יוסי סדבון: 

ואין   רן כהן: או  העיר  למועצת  מביאים  אם  קבוע,  דפוס  יש  אגב 

מביאים   אם  שיתוף,  אין  למה  אומרים  אז  שיתוף 

למה   אז  העיר,  למועצת  כך  ואחר  לשיתוף  קודם 

 מועצת העיר. אז מבלבל קצת.  

אורן, היית פה, היית פה לפני כמה שנים, אנחנו כבר   עו"ד אהוד יובל לוי: 

אבל  הרבה,  לדבר  שאפשר  תמיד    יודעים  זה  בעובדה 

 יגיע למועצת העיר, וזה ייחתך במועצת העיר.  

לא יובל, ההחלטה לא התקבלה במועצת העיר עכשיו,   הדר לביא: 

 זה ברור לך.  

החלטה,   עו"ד יוסי סדבון:  התקבלה  קודם  היוצרות.  את  הופכים  אתם 

העיר   למועצת  הגיע  לא  עוד  לציבור,  הגיע  זה  אחרי 
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 ים ככה.  וביטלתם את ההחלטה, לא עובד 

להיות   עו"ד אהוד יובל לוי:  צריכים  וההורים  מלמדת  הפרקטיקה  יוסי, 

   - רגועים 

 יובל אני מסכים איתך, אני לא חולק עליך.   עו"ד יוסי סדבון: 

   - אני חושב שכל ההורים  עו"ד אהוד יובל לוי: 

שוב.   איתי צחר:  חבל  יוסי,  נכון  לא  הוא  אומר  שאתה  מה  רק 

 דברים לא נכונים וחבל.    אתה חוזר פעם אחרי פעם על 

   - איתי אין פה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אין דבר אחד שאמרתי לא נכון איתי.   עו"ד יוסי סדבון: 

.  - כל מה שאמרת מ  איתי צחר:   א' ועד ת'

 סליחה?   עו"ד יוסי סדבון: 

את   איתי צחר:  שיתפנו  כך  ואחר  החלטה  התקבלה  שקודם 

מה  כל  העיר.  למועצת  באים  כך  ואחר    הציבור, 

הקראתי   סיעתך    2שאמרת,  חברת  של  פרוטוקולים 

היא   עלה,  שזה  בכלל  טרם  הזה  הנושא  לה  שהוצג 

שמעה, קיבלה. הקראתי קודם פרוטוקול שהדר לביא  

את   קיבלה  הבא  לנושא  עברה  הנושא,  את  שמעה 

לי פה אין סוף מסרונים   יש  ועברה הלאה.  ההסברים 

כולל  הילדים,  גני  הנהגת  ועד  עם  כולל  איתך,    כולל 

ידע,   כל  קודם  הציבור  זה,  את  שהכירו  אחרים,  עם 

הורים   יש  יודע  אתה  באריכות.  הקראנו  חבל.  אבל 

בוגדים,   הילדים  גני  הורי  ועד  לנציגי  שקוראים 

גורמים אחרים, אבל אתם    ומלובים לדבריהם על ידי 

   - חושבים שזה לא הסתה וזה בסדר ותקין, ולהגיד 

   - איתי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

שנייה בבקשה יובל, ולהגיד שלא נעשתה עבודת מטה,   איתי צחר: 

   - ולא נעשתה עבודת מטה סדורה 
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 סליחה, אני לא אמרתי את זה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אגב חיפשת, אמרת את זה.   איתי צחר: 

 לא אמרתי את זה.   עו"ד יוסי סדבון: 

ותשמע   איתי צחר:  ההקלטה  את  כך  אחר  תשמע  זה,  את  אמרת 

   - א נאמרה איך שאמרת את זה של 

   - לא כל כך ברור  הדר לביא: 

קצת   איתי צחר:  עם  גם  לזה  ובנוסף  לכן,  קודם  אותך  שקטעתי 

מהעבר,   שלך  העבודה  ניירות  את  חיפשתי  כבוד 

אני   אז  וחצי,  שנה  לקח  זה  אם  בעיון,  אותם  קראתי 

אשמח   אני  מהניירות,  חלק  פספסתי  כנראה  אשמח, 

אבל  שכתבת,  הנייר  את  להכין  השלמה  ממך    לקבל 

בסדר. בכל מקרה הדברים ברורים, נאמרו, והוחלטו.  

הצוות   של  המקצועיות  וזה  יילקח,  לא  אחד  דבר 

 - המקצועי. אפשר לעשות 

 כרגע ביטלו את המקצועיות.   הדר לביא: 

 הדר, אל תפריעי לי בבקשה.   איתי צחר: 

   - אני מבקשת שלא תתערב בדיון פוליטי  הדר לביא: 

 תפריעי לי בבקשה.    דבר אחר לא יילקח, אל  איתי צחר: 

 אני מבקש שלא תתערב בדיון פוליטי.   הדר לביא: 

 אל תפריעי לי בבקשה.   איתי צחר: 

 כולם מפריעים לך.   הדר לביא: 

 אל תפריעי לי בבקשה.   איתי צחר: 

 כמו ראש העיר, זה דיון פוליטי.   הדר לביא: 

   - שאלת את השאלה בוועדת כספים  איתי צחר: 

   - י מועצה, בוודאי מדבר ככה לחבר  הדר לביא: 

   - שאלת את השאלה בוועדת כספים  איתי צחר: 

 בוודאי.   הדר לביא: 
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הלאה,   איתי צחר:  והמשכת  רבה  תודה  אמרת  תשובה,  קיבלת 

 ידעת על זה מראש.  

 נכון.   הדר לביא: 

   - טוב  ראש העיר: 

 בוודאי, אני היחידה ששאלתי את זה.   הדר לביא: 

 והצבעת על זה.   איתי צחר: 

.   הדר לביא:   אני וקרן

 תודה רבה.   ראש העיר: 

הנושא   הדר לביא:  על  שאלו  שלא  פה  המועצה  חברי  כל  איפה 

 הזה?  

.   איתי צחר:  .  לא יודע, רוב חברי הקואליציה.

 והתנגדנו לתקציב הזה, אני מזכירה.   הדר לביא: 

   - אנחנו בנושא הבא  ראש העיר: 

 - איתי, אפשר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 ו בנושא הבא.  סליחה, אנחנ  ראש העיר: 

   - רפי ברשותך. איתי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מי זה ברשותך?   ראש העיר: 

א'   עו"ד אהוד יובל לוי:  הברורות,  האמירות  את  לפרוטוקול  לקבל  אפשר 

או   כזאת  התרעה  או  היה  אם  וגם  פוטר  לא  עובד  אף 

אחרת היא בטלה, שהורים ירגישו רגועים. אני אומר  

 עובד לא פוטר בעובד.    אפשר להודיע לפרוטוקול שאף 

 לא פוטר.   ראש העיר: 

ב' גם אם יצא מכתב כזה או אחר הוא בטל. ג' החלטה   עו"ד אהוד יובל לוי: 

על תקנים משרות של צוות שמירה מתקבלת במועצת  

העיר בהחלטה תקציבית, מן הסתם לבטל תקנים זה  

 גם החלטה של מועצת העיר.  

 יש החלטה.   ראש העיר: 
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 לא שומעים אותך. איתי לא שומעים אותך.   לוי: עו"ד אהוד יובל  

 לא חשוב.   איתי צחר: 

 לא משנה.   ראש העיר: 

 התקבלה החלטה לצמצם תקנים?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל אנחנו אחרי הצבעה, בוא נתקדם.   ראש העיר: 

לא, אני שאלתי שאלה, התקבלה החלטה לצמצם את   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 התקנים האלה?  

בוועדת   צחר: איתי   שהוסבר  כפי  העירייה  תקציב  במסגרת 

הפרוטוקולים   את  קודם  שהקראתי  וכפי  הכספים, 

 בוודאי.  

   - מועצת העיר שהחליטה על החלטה תקציבית  עו"ד אהוד יובל לוי: 

הוצאות,   איתי צחר:  וזה  חוץ  מיקור  זה  כי  תקנים,  לא  זה 

   - וכאמור 

   - אנחנו  ראש העיר: 

   - עובדי קבלן אנחנו מצביעים במועצת העיר גם על   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הסעיף   איתי צחר:  על  אמרתי  שאמרתי.  מה  לא  זה  לא,  לא, 

 התקציבי.  

 זה סעיפים תקציביים.   ראש העיר: 

 אגב האופוזיציה התנגדה לזה.   הדר לביא: 

 כן דני.   ראש העיר: 

 במסגרת התקציב.   הדר לביא: 

ת עבודת מטה של  יוסי, יש לי רעיון, כיוון שאתה עשי  דני הרוש: 

   - שנה וחצי 

   - מאחר ואתה היית שותף לעבודה הזאת  עו"ד יוסי סדבון: 

   - ומאחר שאני הייתי שותף  דני הרוש: 

 היית איתי בוועדה.   עו"ד יוסי סדבון: 

פעם   דני הרוש:  עוד  לעשות  אותך  מזמין  אני  אז  נכון,  יודע,  אני 
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 עבודת מטה.  

 לא, לא, לא.   עו"ד יוסי סדבון: 

   - בצורה מקצועית  דני הרוש: 

   - העניין הוא  עו"ד יוסי סדבון: 

 , ואז נציג את זה למועצה.  יד עם שי זי  דני הרוש: 

אני רוצה להגיד לך, זה בדיוק מה שאני מבקש, שכל   עו"ד יוסי סדבון: 

   - שינוי 

 לא, אז אני יכול להזמין אותך לנושא.   דני הרוש: 

 היא עולה למועצה.   עו"ד יוסי סדבון: 

   - שר לבקש אפ  דני הרוש: 

   - אני לא חולק על המקצועיות של שי  עו"ד יוסי סדבון: 

   - שנייה יוסי  דני הרוש: 

. זה הכול.   עו"ד יוסי סדבון:   ולא על..

   - אנחנו עוברים לנושא  ראש העיר: 

יוסי, לקבל את הוועדה.   דני הרוש:   אני מזמין אותך 

אנחנו בנושא הבא חבר'ה, אתם יודעים זמן זה משהו   ראש העיר: 

פעם  מ  זה  את  אמרתי  אני  לכם  אמרתי  יקר.  אוד 

מלפני   אני  רגישה,  יותר  הרבה  בצורה  שעברה 

של   הזמן  את  לבזבז  חבל  אז  ערך,  יש  לזמן  חודשיים 

 כולנו.  

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 230החלטה מס'  

 . מטעם שישה חברי מועצה   " תכנית אבטחה במוסדות חינוך " 

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

 , יובל.  ממה , מאיר,  לירית 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי, קרן  - נגד  

 



   03.03.2021 95    מן המנייןמועצה 

 דיווח על מיזם תרבות שוויונית לרגל חודש האישה הבינלאומי בכפר   . 3

 סבא.   

 

נושא הבא מיזם תרבות שוויונית, תציג אותו עדי לוי   ראש העיר: 

 סקופ, בבקשה.  

להציג   עו"ד עדי לוי סקופ:  והבמה  ההזדמנות  על  העיר  ראש  כבוד  תודה 

מגדרי   שוויון  לקידום  שוויונית,  תרבות  מיזם  את 

אתכם   להפנות  נתחיל  בטרם  רוצה  אני  בתרבות. 

שם   יש  השקף,  על  בבקשה  תסתכלו  הראשון.  לשקף 

הגיטרה   מפסטיבל  זה  ראשונה  תמונה  תמונות.  כמה 

  גיטריסטים  40, מתוך שיהיה בחודש הבא בים האדום 

זה    גיטריסטיות   3רק   השנייה  בתמונה  בלבד.  נשים 

גם שם    , פאנץ' דה  לו טור  מרתון סטנד אפ שקוראים 

. למטה אתם  20- אפיסטיות מתוך כ - פחות מרבע סטנד 

מלחינים   עשרות  שמונה  המלחינים,  קיר  את  תראו 

הקונסרבטוריון   של  השנייה  בקומה  בלבד.  גברים 

ה  מהמאה  בהמשך  18- וה   17- שלנו  לכם  אספר  ואני   ,

זה.   עם  לעשות  ומתכוונים  מתכוונות  אנחנו  מה 

טקס   שמגישת  כך  על  מרקר  מדה  כתבה  ולמעלה 

₪ פחות מהמגיש, רק    4,000הדלקת המשואות קיבלה  

לאחר התערבות של עיתונאי השכר שלה הושווה. וזה  

אנחנו   שבהם  מהדוגמאות  מאוד  קטן  חלק  רק 

ונתקלות   2021בישראל   בתחום    נתקלים  יום  יום 

התרבות   תחום  לכאורה  אז  והאומנות.  התרבות 

והאומנות הוא תחום מאוד ליברי פלורליסטי שאמור  

וזה   גברים.  ובין  נשים  בין  מלא  שוויון  בו  להיות 

מפתיע מאוד שלא, אבל המציאות היא שהתחום הזה  
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הדרת   יש  שוויוני.  לא  מאוד  מאוד  באופן  הוא  נשים 

ובאות לשנות, יש מספר    שיטתי, ואת זה אנחנו באים 

ונגניות,   נגנים  ושחקניות,  שחקנים  של  שווה  אולי 

במעלה   עולים  שאנחנו  ככול  אבל  ואומניות,  אומנים 

על   נשים  מנצחות  כמעט  לנו  אין  הדרגות  סולם 

יש   של תזמורות,  מנכ"ליות  כמעט  לנו  אין  תזמורות, 

מפיקות,   במאיות,  של  מאוד  נמוכים  אחוזים  לנו 

לנ  יש  מעצבות  תסריטאיות,  לנו  יש  מאפרות,  ו 

ואם   כמעט,  לנו  אין  נשים  במה  עובדי  אבל  תפאורה, 

מספר   בשקף  בהמשך  ממש    5תסתכלו  עשינו  אנחנו 

בכפר   כאן  שלנו  מההצגות  גם  נתונים  ופלחנו  סקירה 

בין   השוואה  עשינו  סבא.  כפר  התרבות  בהיכל  סבא, 

שחקנים   במאיות,  במאים  ולמחזאיות,  מחזאים 

נ  ועשינו  התאטרון  ושחקניות,  עולם  כל  של  יתוח 

האלה.   הפערים  את  ראינו  שם  וגם  בארץ,  והתרבות 

ואילו רק באמת מקצת הדוגמאות ובכפר סבא המצב  

מדינת   מבשאר  טוב  יותר  הרבה  הרבה  עוד  הוא 

האישה   בחודש  שלנו  למיזם  הרקע  זה  ישראל. 

לו   ששותפים  ארצי  ענק  מיזם    20הבינלאומי, 

שו  בנושא  בארץ  הגדולים  מגדרי  הארגונים  ויון 

המצב,   את  לשנות  בא  הזה  והמיזם  ואומנות.  תרבות 

שכאמור   סבא  בכפר  רק  לא  התמונה,  את  לשנות 

מדינת   בכל  אלא  אחרות,  מרשויות  בהרבה  מתקדמת 

הולכים   אנחנו  איך  לכם  אספר  שאני  לפני  ישראל. 

אומרים   מה  לכם  להגיד  רוצה  אני  המצב,  את  לשנות 

שאין  בטענה  אליהם  שבאים  מי  שוויון    ואומרות 

צריך   הזאת  הלולאה  את  ולמה  ואומנות,  בתרבות 
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רות   ד"ר  של  דבריה  מתוך  לצטט  רוצה  אני  לשנות. 

מרכוס, מייסדת העמותה לחקר אומנות ונשים ומגדר  

אחד   הם  והעמותה  מרכוס  רות  ד"ר  בישראל. 

שלנו.   שוויונית  תרבות  למיזם  השותפים  מהארגונים 

לפשר  שואלת  שאני  פעם  "בכל  הדברים:    ואלו 

הישראלית   האומנות  תולדות  ספרי  של  ההתעלמות 

היו   אחת  תשובות,  שתי  לי  עונים  האומניות,  מרוב 

מעט מאוד נשים אומניות, כנראה הן לא היו חשובות  

אותן   שכחה  ההיסטוריה  אם  משמע,  דיין.  טובות  או 

אולי    –  כי  לוגית,  לולאה  בעצם  זו  להן.  שהגיע  סימן 

שום שלא הציגו  הן לא נחשבו לחשובות דיין, דווקא מ 

מספרי   אותן  שהדירו  ומפני  מספיק,  אותן 

שני   על  הזה  שהמיתוס  היא  הבעיה  ההיסטוריה? 

אחד   כשחוקר  מחדש,  פעם  בכל  ומונצח  חוזר  חלקיו 

כדורבנות,   מילים  ממש  ואלה  משנהו."  על  מסתמך 

השיח   כל  נגד  שמועלים  הטיעונים  אלה  פעם  כל  וכך 

יך אנחנו  הזה, וכאן אני אתן לכם כבר דוגמא אחת א 

את   ומשנות  משנים  אנחנו  אז  המצב.  את  משנים 

שוויונית,   תרבות  אמנת  על  חתימה  באמצעות  המצב 

ושלי   ראש העיר  וקידמנו בהובלתו של  יזמנו  שאנחנו 

כמחזיקת תיק התרבות ויו"ר מועצת נשים. תכף אני  

אציג לכם את האמנה הזו, ואנחנו הולכים לפעול, זה  

הצהרתית  דקלרטיבית  אומנה  אנחנו    לא  בלבד, 

תחום   לדוגמא:  לפיה.  פועלים  וכבר  לפעול  הולכים 

מאוד   מאוד  תחום  שזהו  גילינו  הקלאסית,  המוזיקה 

המלחינים   קיר  שאמרתי.  כפי  שוויוני  לא  מאוד 

בקומה השנייה בקונסרבטוריון כולל כעשרות  שנמצא 
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ה  מהמאה  בלבד  גברים  לא    18- וה   17- מלחינים  ואף 

וכששאלנו   אחת.  אישה  בך,  מלחינה  רק  למה  למה, 

וכו', מה לא היו מלחינות נשים? אז    לדי א ו וי בטהובן,  

אבל   הזו,  התקופה  בכל  נשים  מלחינות  שהיו  מסתבר 

האישה   ביום  ואנחנו  אותן.  מחקו  ההיסטוריה  דפי 

בשעה   הבא  שני  ביום  טקס    17:00הבינלאומי  נערוך 

חשיפת קיר מלחינות, את כל המלחינות שמחקו אותן  

נציב את התמונה שלהן ברוב גאון    מדפי ההיסטוריה, 

שהיא   ז'ק  אדית  העיר,  ראש  כבוד  במעמד  וכבוד 

ובר אבני שהיא   ומומחית מגדר,  מוזיקולוגית בכירה 

על   ומנצחת  שלנו  הקונסרבטוריון  בוגרת  מנצחת, 

מהשיח   חלק  וזה  באירופה.  מהגדולות  תזמורת 

וגם   האלה,  בשבילים  יצעדו  שלנו  והבנות  שהנערות 

י  שלנו,  של  הבנים  האלה  בשבילים  צעדו 

של   דמויות  רק  יראו  לא  הם  שלנו,  הקונסרבטוריון 

, ויבינו שהם לא  18- וה   17- גברים מלחינים מהמאה ה 

יראו   הם  הזה.  למקום  להגיע  תוכלנה  לא  לעולם 

יראו   והם  תזמורת,  של  מנכ"לית  יראו  והם  מנצחת, 

להגיע.   לשם  גם  יכולות  שהן  להן  שתסביר  מומחית 

עוד   לכם  אתן  זלצמן,  ואני  פנינה  בתחרות  דוגמא 

ששנים רבות היו רק שופטים גברים, ואז הגיעה נערה  

שופטים.   גברים  רק  וראתה  ולהתמודד,  להתחרות 

לנו   היו  השתתפות    2והשנה  גם  לנו  והייתה  שופטות. 

שוויונית של נערים ונערות בנים ובנות בתחרות הזו,  

תוכלי   אם  ושרון  המלחינות.  קיר  חשיפת  גם  וכמובן 

הפרויקטורית  לספ  היא  שרון  דוגמאות.  עוד  על  ר 

מראש   והערכה  הצטיינות  תעודת  קיבלה  שכמובן 
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איך   דוגמאות  לנו  תני  ושרון  הישיבה,  בתחילת  העיר 

אנחנו כבר מיישמות את האמנה הזו, ואת הנושא של  

הלכה   היום  כבר  ותרבות,  מגדרי  שוויון  קידום 

 למעשה. 

 ( יבה ש י מה אל וד"ר רפי קובי יצוא  גו גרשון ח   קרן   ד " )עו 

ותודה רבה על ההפתעה  טוב אז קודם כל נעים מאוד   שרון שחורי: 

עם   פנתה אליי  אני רק אגיד שכשעדי  שהייתה קודם. 

כל הנושא הזה, לא התלהבתי. גם נושא התרבות הוא  

נושא רך, ולא הרגיש לי שזה נכון ללכת ולנהל פה את  

המגדרית   השפה  את  דוברת  לא  גם  ואני  המלחמות. 

מתבקש   כך  כל  הגיוני,  כך  כל  זה  באמת  אבל  מטבעי. 

נסחפת  יומיים  שפשוט  ואחרי  הזה,  העניין  לתוך  י 

מנהל   את  שואלת  עצמי  את  מצאתי  כבר  שלושה 

לגני   מגיעים  גברים  שחקנים  רק  למה  התאטרון 

כל השחקניות האלה?   בין  נשים  אין שם  ילדים, למה 

קלה,   יותר  תפאורה  תעשו  אז  כבדה.  התפאורה  אז 

כל   שחקנים  רק  רואה  ילד  למה  הפתרון.  את  תמצאו 

כשהתק  ולמה  שאלתי  הזמן?  תזמורת  למנכ"ל  שרתי 

אותו איפה בתכנייה של שנה הבאה הנשים המנצחות,  

אז הוא אמר לי: 'אין.' אז פה הכול מתחיל, מכאן זה  

הלאה   דוגמאות  עוד  חסרות  ולא  העניין.  שורש 

והלאה. ואני אספר לכם שיש לנו, אני לא אעשה כאן  

חדש   לפסטיבל  כוונה  שהיא  איזה  לנו  יש  ספוילר, 

וק  הראשון  לעשות,  והדבר  מהמפיק.  תכנית  יבלנו 

ששלושתנו עשינו את זה, ובלי להתכוון זה עדי, שרון  

פז ואני, ספרנו כמה מופעי גברים, כמה מופעי נשים,  

מ  פחות  שיש  רגע    20%- גילינו  ובאותו  נשים,  מופעי 
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הצעה   וביקשנו  המפיק,  של  לידיים  חזר  הפסטיבל 

ם, זה  מופעים של נשי   45%חדשה. לקח שבוע וקיבלנו  

דורש   לא  זה  תקציב,  דורש  לא  זה  פשוט,  נורא  היה 

זה   על  חשיבה  דורש  רק  זה  מרכזי,  משאב  שום 

ומודעות, זה כל העניין. אני רק רוצה להגיד עוד דבר  

אחד אחרון, זה שזה יוצא מכפר סבא ופונה לרשויות  

סתם.   לא  זה  יוצאת    70%אחרות,  בארץ  מהתרבות 

התושבים,   של  כספים  זה  רשויות,  מהרשויות,  כספי 

במדינה   תרבות  מאוד  הרבה  שמייצרים  אלה  אנחנו 

הזאת, ואם אנחנו נעשה את השינוי, אז יהיו לנו יותר  

אין   הלוחות  על  תסתכלו  אם  כי  אפיסטיות,  סטנד 

יותר   יהיו  אומניות,  יותר  ויהיו  אפיסטיות  סטנד 

יותר   יהיה  בגל"צ,  יותר  אותם  ישמיעו  גם  זמרות, 

ז  התחומים.  בכל  צריך  שוויוני  רק  ופשוט,  קל  ה 

 לחשוב על זה, תודה.  

שרון.   עו"ד עדי לוי סקופ:  רבה  שוויונית,  תודה  לתרבות  האמנה  ועיקרי 

בכניסה   כאן  נמצאים  הם  בהם,  לעיין  יכולים  אתם 

היא   מעשית,  היא  שאמרתי  כפי  האמנה  לאולם. 

שלנו   ובחזון  האמנה    100מיועדת  על  יחתמו  רשויות 

באמת כפי ששרון אמרה  הזו בשנתיים הקרובות, וכך  

שוויונית   בצורה  יחולקו  התקציבים  וכל  הכספים  כל 

נראה   עוד  ולא  וגברים,  נשים  ואומניות  אומנים  בין 

ימי עצמאות שרק אומנים גברים מופיעים בהם, אלא  

בעיקרי   אז  להיות.  שצריך  כפי  שוויוני  באופן  הכול 

של   שוויוני  ייצוג  על  הקפדה  זה  כמובן  האמנה 

נשים.  תחום    אומניות  בכל  נשית  נוכחות  וקידום 

ללכת   לא  ויזואלית  מבחינה  שווה.  ושכר  התרבות, 
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בצורה   נשי  סטראוטיפ  מציגים  שאנחנו  למקומות 

וכל   מסוימת,  בצורה  גברי  וסטראוטיפ  מסוימת 

אני   דקלרטיביים.  רק  ולא  בפועל  הם  האלה  הדברים 

לארגונים שתומכים באמנה. יש לנו גם  רוצה להודות  

קולומב  הישראלית  שת"פים  האקדמיה  גם  וס, 

העבריים,   הסופרים  אגודת  וטלוויזיה,  לקולנוע 

התאטרון,   במאי  איגוד  והבמאיות,  הבמאים  איגוד 

, כל מנהלי גופי התרבות היכלי  איגוד מנהלי התרבות 

איגוד   האמנה,  על  חתומים  בישראל  התרבות 

המוזיקאים   איגוד  צלילים,  הכוראוגרפים 

טל   של  מנהיגות  פוליטיקאיות  ברייר והמוזיקאיות,   ,

הציבור,   נבחרות  איגוד  הקולנועיות,  פורום  צעירות, 

השחקנים   ארגון  שח"ם  חדשות,  פנים  עמותת 

ויצ  נעמ"ת,  נשים  בישראל,  אומנות  לחקר  עמותה  "ו, 

עוד   נוספים  ליום  מיום  מתארכת  והרשימה  ומגדר, 

ועוד ארגונים. ויום האישה הבינלאומי, אנחנו נערוך  

ע  החתימה  טקס  ראש  את  כבוד  במעמד  האמנה  ל 

ב  ונצא    17:00- העיר.  המלחינות  קיר  חשיפת  כאמור 

ימים, ויכלול    10- לפסטיבל תרבות שוויונית שייערך כ 

תאטרון,   והאומנות.  התרבות  תחומי  בכל  אירועים 

וכל   מחול,  מוזיקה,  ספרות,  טלוויזיה,  קולנוע, 

התחומים ואני מזמינה את כל תושבי ותושבות העיר  

אלי  ביחד  להצטרף  ולקדם  האלה,  האירועים  לכל  נו 

לב   מקרב  להודות  מבקשת  אני  שוויונית.  תרבות 

הדרך   המשותף,  החזון  על  העיר  ראש  לכבוד 

המשותפת, קידום נשים והובלת שוויון מגדרי בצורה  

שמובילות   למי  תודות  כמה  ועוד  שלנו.  בעיר  נחושה 
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את הפרויקט הזה בעיר. ראש וראשון מנכ"ל העירייה  

, לשרון פז מנכ"לית החברה לתרבות הפנאי  איתי צחר 

בפניכם   כאן  שעמדה  שחורי  לשרון  תרבות,  ואגף 

זהבי   לדקלה  הרשות,  מטעם  הפרויקטורית 

בוגרת   הזה,  הפרויקט  של  בהתנדבות  הפרויקטורית 

וי  ויפעת  שפייזמן  לשולה  דירקטוריות.    פ סקו י קורס 

י  לאורית  נשים,  שכ פחימה,  מועצת  יו"ר  סגנית  יל 

יו  רונה  לצוות  לטלי  האישה,  למעמד  העיר  ראש  עצת 

פשוט   שעשו  וניצן  עירית  הדוברת,  ליאת  הדוברות 

עבודה מדהימה, ורשימת התודות היא ארוכה ונאמר  

את   להזמין  ומתכבדת  מבקשת  אני  בטקס.  כולה  את 

ולפתיחת   המועצה לטקס החתימה,  וחברות  כל חברי 

והאוצרות   פרידמן  חלי  עם  בג'ינס  מגדר  התערוכה 

ומוד  באמת  שלה,  סבא  כפר  וביחד  הבמה  על  לכם  ה 

בכל   שוויונית  תרבות  של  הזה  הנושא  כל  את  תובל 

מדינת ישראל, ואפילו עם שותפות קולומבוס והלאה  

והאוסקר   האמי  שטקס  אציין  רק  אני  כולו.  בעולם 

הוא בעצמו כבר, והשנה אנחנו נראה את זה שהוא לא  

משמעותי   שינוי  יכלול  כבר  בעצמו  הוא  בזום,  יהיה 

נשית  ב  ליצירה  ניקוד  עם  נשים,  קידום  עם  יותר 

 ולנשים יוצרות. תודה רבה וביחד נעשה ונצליח.  

.   ראש העיר:   תודה רבה עדי

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה.   . 4

 

 נושא הבא.   ראש העיר: 

 עדכון הרכב ועדות העירייה.   איתי צחר: 
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של   ראש העיר:  שורה  פה  יש  העירייה.  ועדות  הרכב  עדכון 

כמנהלת  עדכונים  חכמון  אסנת  כאן  שנכנסה  מכיוון   .

אגף החינוך, אני אעזור למנכ"ל. מאשרים למנות את  

בוועדה   כחברה  חכמון  אסנת  החינוך  אגף  מנהלת 

אגף   מנהלת  את  למנות  מאשרים  בדרכים.  לבטיחות 

בוועדה למיגור אלימות.  החינוך אסנת חכמון כחברה  

החינוך  אגף  מנהלת  את  למנות    כחברה   מאשרים 

ואלכוהול.  בוו  בסמים  למאבק  למנות  עדה  מאשרים 

בוועדת   את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה 

החינוך   אגף  מנהלת  את  למנות  מאשרים  מל"ח. 

כחברה בוועדה לקידום מעמד הילד. מאשרים למנות  

אלימות   למיגור  בוועדה  כחברה  שפייזמן  שולה  את 

במקומו של ראובן אביסף. מאשרים למנות את שולה  

יזמן כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה במקומו  שפי 

מועצת   יו"ר  את  למנות  מאשרים  אביסף.  ראובן  של 

כחברה   סייבל  ענבר  יו"ר  הנכנסת  עירונית  תלמידים 

התלמידים   מועצת  יו"ר  של  במקומה  החינוך  בוועדת 

   - היוצאת, מאי דקל 

מועצת   עו"ד אהוד יובל לוי:  כשיו"ר  פה  המסורת  רפי,  רפי,  רגע,  רגע, 

צריכים   אנחנו  לפה,  מגיעה  היא  ממונה,  תלמידים 

להכיר אותה. יש תחרות פה כל אחד מי מגייס אותה  

   - לסיעה שלו 

   - אנחנו נדאג  ראש העיר: 

 זה לא עובד ככה חינם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא, אין פה תחרויות, הם כולם בסדר גמור.   ראש העיר: 

 רות.  אבל היא חייבת לנו היכ  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מאשרים   ראש העיר:  ובאהבה.  בשמחה  לכאן  אותה  נזמין  אנחנו 



   03.03.2021 104    מן המנייןמועצה 

למנות את יו"ר מועצת התלמידים העירונית הנכנסת  

הילד,   מעמד  לקיום  בוועדה  כחברה  סייבל  ענבל 

מאי   היוצאת  התלמידים  מועצת  יו"ר  של  במקומה 

למועצות   ראש  יושבות  יש  רואים  אתם  דקל. 

יוז  ערן  את  למנות  מאשרים  כחבר    התלמידים. 

סיעת   מטעם  ובינוניים  קטנים  לעסקים  בוועדה 

פה אחד, תודה   פה אחד?  זה  לקבל את  תנופה. אפשר 

 רבה.  

 

 מאשרים פה אחד:    : 330החלטה מס'  

אסנת חכמון כחברה בוועדה  למנות את מנהלת אגף החינוך   .  1

 דרכים.  ב   לבטיחות 

ור  למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדה למיג  . 2

 אלימות.  

כחברה בוועדה למאבק    אסנת חכמון   למנות את מנהלת אגף החינוך  . 3

 בסמים ואלכוהול.  

 למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדת מל"ח.   . 4

כחברה בוועדה לקידום  אסנת חכמון  למנות את מנהלת אגף החינוך   . 5

 מעמד הילד.  

ה למיגור אלימות במקומו  למנות את שולה שפייזמן כחברה בוועד  . 6

 של ראובן אביסף.  

למנות את שולה שפייזמן כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה   . 7

 במקומו של ראובן אביסף.  

למנות את יו"ר מועצת תלמידים עירונית הנכנסת יו"ר ענבר סייבל   . 8

כחברה בוועדת החינוך במקומה של יו"ר מועצת התלמידים  

 . מאי דקל   היוצאת 

ת את יו"ר מועצת התלמידים העירונית הנכנסת ענבל סייבל  למנו  .  9
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כחברה בוועדה לקיום מעמד הילד, במקומה של יו"ר מועצת  

 התלמידים היוצאת מאי דקל.  

למנות את ערן יוז כחבר בוועדה לעסקים קטנים ובינוניים מטעם   .  10

 סיעת תנופה. 

 

 .  24.02.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 5

 . 2021תב"רים    2רות מסעיף לסעיף מספר  העב  א.  

 . 2021תקציב רגיל    2העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2020תקציב רגיל    7העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי שצ"פ:  ד.  

 מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ בבנק     

 מרכנתיל.    

 .  2019ו"ח הכספי המבוקר לשנת  הצגת הד  ה.  

 

מיום   ראש העיר:  כספים  ועדת  המלצות  ,  24.2.2021אישור 

 מנכ"ל.  

כמפורט   איתי צחר:  הכספים  ועדת  המלצות  את  מאשרים 

מיום   הישיבה  בנושאים    24.2.2021בפרוטוקול 

תב"רים    2כדלקמן: א. העברות מסעיף לסעיף מספר  

יב רגיל  תקצ   2. ב. העברות מסעיף לסעיף מספר  2021

ג. העברות מסעיף לסעיף מספר  2021 תקציב רגיל    7. 

. ד. תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי  2020

לטובת   ייעודי  בנק  חשבון  פתיחת  מאשרים  שצ"פ, 

הכספי   הדו"ח  הצגת  ה.  מרכנתיל.  בבנק  שצ"פ  היטל 

 .  2019המבוקר לשנת  

 אני מבקשת להתייחס.   יעל סער: 

 כן.   ראש העיר: 
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נושאים, אני חושבת    2באחד הסעיפים פה מדובר על   : יעל סער 

במועצה.   עליו  שנדבר  שראוי  משהו  לנו  הציפו  שהם 

ונושא   כיסופים  של  הקודם  התכנון  על  מדברת  אני 

כסף   שבעצם  תכניות  היו  ששניהם  השוק,  חניון 

כספים   בעצם  ושניהם  הרשות,  של  תכנון  שהושקע 

נגנז   כיסופים  אחד  לפח".  "הלכו  להגיד  שאפשר 

לא   יזם  אף  המכרז  השוק  חניון  והשני  הישן,  התכנון 

 ניגש אליו.  

 למה? למה הלך לפח?   ראש העיר: 

תכנון   יעל סער:  זה  הישן  התכנון  לפח,  הלך  כיסופים  של  כסף 

ונושא   יזם.  שבא  חדש  לתכנון  הולך  עכשיו  שנגנז, 

ניגש   לא  יזם  אף  שכרגע  יודעים  אנחנו  השוק  חניון 

ספציפי  מדברת  לא  אני  על  למכרז.  הנושאים    2ת 

להגיע   לא  יכולים  אנחנו  איך  על  יותר  אלא  האלה, 

של   הזה  יצרו    2למצב  לא  דבר  של  שבסופו   ₪ מיליון 

משהו   שהוא  איזה  לנו  יש  אם  השאלה  לעיר.  תועלת 

העניין   לצורך  מבינה  שאני  מה  שניהם  כי  בתהליך. 

שלב   אולי  האם  כלכלית.  היתכנות  חוסר  בגלל  נפלו 

כלכלי  בדיקות  של  שצריך  מקדים  משהו  זה  ות, 

בנושאים   התקשרות  לפני  כאלה  לדברים  להכניס 

תכנוניים כאלה. אני אומרת הנושא הזה פשוט מוצף  

שזה  מהפרוטוקולים מההחלטות האלה, ואני חושבת  

משהו שראוי לדבר עליו, לאו דווקא בוועדת כספים,  

מועצה,   להחלטות  כאלה  דברים  להביא  צריך  אולי 

 נושא.    אני לא יודעת, אני מעלה 

 מה את מציעה יעל?   ראש העיר: 

שיהיה   יעל סער:  לפני  לפרויקט  תכנון  לנושא  שהתקשרות 
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כלכלית   להיתכנות  דו"ח  יובא  מתכנן,  עם  התקשרות 

 בשלב ראשון, והעברה למועצת עיר.  

לדרך   ראש העיר:  ויצאו  כלכלי  דו"ח  היה  עבודה  בהנחת  ואם 

   - והשקיעו את התכנון, איפה 

   - י אגיד לך תראה, אנ  יעל סער: 

   - איפה את רואה את ה  ראש העיר: 

על   יעל סער:  פה  מדברים  אנחנו  העניין,  לצורך  החניון  לנושא 

בנייה תת קרקעית, חנייה    250חניון של   מכוניות עם 

קרקעית,    100,000עולה   תת  אחת  חנייה  לבנות   ₪

של   החזר  ל   120,000צריך  מגיעים   ,₪ -800-900    ₪

להגיד לך מי אמר שיש  לחודש לחנייה. אני לא יודעת  

יודעת.   לא  יזמים,  מלא  שיבואו  היתכנות  הזה  לדבר 

רק   אני  זה.  את  שיש  שאומר  דו"ח  שיש  להיות  יכול 

מיליון ₪ שהולך לתכנון זה הרבה כסף.   1.3- אומרת ש 

אם   בתהליך,  בסדר  לא  משהו  לנו  שיש  להיות  ויכול 

אף אחד לא ניגש. ואנחנו בתור מועצה צריכים לשבת  

איך  מלקרות    ולחשוב  כאלה  מדברים  מונעים  אנחנו 

 שוב.  

 מה את מציעה?   ראש העיר: 

מועצה   יעל סער:  החלטות  לתת  צריך  שבאמת  אולי  ראשית 

מסוים   גודל  סדר  מעל  יזומות,  תכנון  להוצאות 

   - ₪ אני לא יודעת   ₪400,000,    ₪300,000,    200,000

כללי   ראש העיר:  תקציב  יהיה  לתכנון.  במועצה  תקציב  יש 

   לתכנון. 

   - אני לא מתווכחת, אני אומרת  יעל סער: 

עכשיו   ראש העיר:  אנחנו  מתווכחים  לא  אנחנו  מסביר,  אני  לא, 

 בדיון, מדברים.  
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תקציב   יעל סער:  יש  לתכנון,  תקציב  שאין  אומרת  לא  אני 

לייצר   עכשיו  הולכים  יש תכנון שאנחנו  אבל  לתכנון. 

תכנית למתחם הפועלים, בעצם לקדם שם התחדשות  

פרויקט  עירונית  לעשות  עכשיו  הולכים  אנחנו   ,

פה,   מהמרים  שאנחנו  להיות  ויכול  יזם,  עם  משותף 

אותו   מוציאים  שאנחנו  לפני  הזה  התכנון  ואולי 

אדריכל   עם  מתקשרים  שאנחנו  לפני  להתקשרות, 

מיליון   אומדן    – בחצי  שהוא  איזה  נעשה   ,₪ מיליון 

   - כלכלי 

 על מה אנחנו מהמרים בפועלים?   ראש העיר: 

קפץ   סער: יעל   זה  כי  סתם  לדוגמא,  אומרת  סתם  אני  לא, 

בוועדת משנה בעוד שבועיים, אז עלה לי לראש. אבל  

העירייה   תכנון,  עשו  יודע,  אתה  בסוקולוב  לדוגמא 

של   מכפיל  שם  נקבע  שתכננו  1:3תכננה,  מה  זה   ,

שזה  ים האדריכל  קבעה  המחוזית  הוועדה  ולהבנתי   ,

ב  עמד  שלא  משהו  פה  יש  שוב  אז  מספיק.  מבחן  לא 

 הכלכלי.  

הורידה את   ראש העיר:  הייתה בסדר, היא  במקרה הזה העירייה 

הוועדה   מחוזית,  לוועדה  הלכו  ואז  הצפיפות 

 המחוזית אומרת תיתנו יותר.  

הולך   יעל סער:  מה  יודעת  לא  אני  להיות,  יכול  ועכשיו  נכון, 

הולכים   לא  בגובה,  לעלות  הולכים  הפתרון,  להיות 

להיות  הולך  בגובה,  את    לעלות  מורידים  יותר,  צפוף 

 - החניון 

מבינה   ראש העיר:  את  דבר  של  בסופו  הרי  כלכלי,  עניין  גם  זה 

של   תהליך  פה  יש  דבר  של  בסופו  נדל"ן,  בנושא 

התחדשות עירונית, באזור שהוא אזור מאוד מבוקש,  



   03.03.2021 109    מן המנייןמועצה 

ואומרת   באה  העירייה  סוקולוב.  רחוב  דווקא  זה  אז 

תכנ   :ליזמים  פה  לבנות  רוצים  אנחנו  ית  תשמעו, 

החניון   בניית  ולצורך  חניון,  גם  בה  שיהיה  מסודרת 

ההיתכנות הכלכלית היא א', והיזם אומר מה פתאום  

הוועדה   המחוזית,  לוועדה  הולך  מוכן,  לא  אני 

פה   המקומית  הוועדה  מגיע.  אכן  אומרת  המחוזית 

עשתה מאמץ מאוד גדול כדי לשמור על איזה סוג של  

 צביון ולא לעלות זכויות רבות מידי.  

נכון, אבל אם הוועדה המחוזית לא הייתה מסכימה,   יעל סער: 

של   בתכנון  שהושקע  והכסף  שמוכן,  יזם  היה  לא 

 סוקולוב היה הולך לפח.  

מה   ראש העיר:  לנו,  אומרת  שאת  מה  מזה  כלקח  אומרת  זאת 

שאני מבין, שאנחנו בעצם צריכים לבוא וקצת להתיר  

כדי   גבוהות,  יותר  זכויות  ולאפשר  הרסן  את 

 רויקטים ייצאו לדרך.  שפ 

לא, אני אומרת שאנחנו צריכים לבוא עם איזה שהוא   יעל סער: 

מה   זה  תכנון,  על  כסף  מוציאים  שאנחנו  לפני  אומדן 

 שאני אומרת.  

יש פה כמו שאת יודעת, יש שמאים מאוד משמעותיים   ראש העיר: 

מציגים   תכנית  כל  על  והם  איתנו,  שעובדים  בעירייה 

בס  הרי  כלכלית.  יזם  תכנית  כשבא  דבר  של  ופו 

זכויות   רוצה  אני  הוא    Xואומר:  בזה,  מבינה  ואת 

סוג   יש  האם  בוחנת  העירייה  לעירייה.  זה  את  מציג 

של היגיון במה שהוא מבקש, ואם לא, השמאי בדרך  

פה,   שיש  העירוניים  השמאים  הפרויקטים,  בכל  כלל 

קבוצת שמאים טובה, בוחנת את ההיתכנות הכלכלית  

בעל העניין שזה היזם לבין העירייה,  ואז יש שיח בין  
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 וכשהעירייה בסופו של דבר עומדת לטובת התושבים.  

   - אבל אתה מדבר על תרחיש הפוך  יעל סער: 

   - היא מותחת את הגבול הכלכלי  ראש העיר: 

 אבל אתה מדבר על תרחיש הפוך.   יעל סער: 

.   ראש העיר:   אוקיי

מגיע   יעל סער:  יזם  נכון  מגיע,  כשיזם  מדבר  מה  אתה  אומר 

שזה   חושבת  אני  לא,  אומרת  העירייה  רוצה,  שהוא 

ככה. אני מדברת על הפוך, שהעירייה יוזמת העירייה  

לא   שפשוט  כסף  זה  ואז  יזם.  בא  לא  ובסוף  מתכננת, 

   - התממש. אז לצורך העניין בנושא החניון 

המנכ"ל   ראש העיר:  זה,  את  ששאלת  בגלל  המקרה,  לא  זה  אבל 

עו  לך  ייתן  קצת,  לך  הנושא  ייתן  של  הזה  בעניין  מק 

מאוד   פרויקט  זה  עצמו  השוק  השוק.  של  החניון  של 

שם   יש  בעיר,  מרכזי  באזור  נמצא  הוא  מורכב,  מאוד 

מסחר.   של  גם  בינוי  פינוי  זה  בעלויות,  ריבוי 

   - וכשמפנים בדרך כלל 

 ... של הרכבת.   : ה מהקהל הער 

יחד   ראש העיר:  מבלים  אנחנו  בעניינים.  אמיר  אמיר,  תודה 

שם  בלי  שיש  מכיוון  השוק,  של  באזור  בעיקרון  לות. 

ציין,   שאמיר  כמו  רכבת  תחנת  שם  יש  וגם  מסחר  גם 

לקחת   צריך  באזור,  בדיוק  שתהיה  מטרו  תחנת 

פרויקט   של  והמשמעויות  ההשלכות  כל  את  בחשבון 

קרקעית,   תת  חנייה  שם  לעשות  היה  הרעיון  כזה. 

זה   את  ובחנו  יזם,  לאותו  כלכלי  עניין  גם  בה  שיהיה 

מכל ההיבטים, והיו מתעניינים. בתקופה שבואי נגיד  

ובואו   ולא מעט,  היו מתעניינים  וחצי,  עד לפני כשנה 

כאלה   מסיבות  למכרז  כשיצאנו  אבל  הצעות.  והציעו 
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מחשבה   עוד  עכשיו  יש  לדרך.  יצא  לא  זה  ואחרות 

לאותו   באזור  זכויות  אולי  לתת  אפשר  איך  נוספת 

שם את הפעילות.  יזם, בוחנים את זה, כדי כן לעשות  

בעלים,   ריבוי  שם  יש  הזה  המורכב  המהלך  כל  בתוך 

לבנות   הולכים  בינתיים,  שנהרס  הישן  הסופר  את  יש 

אותו, בהתחלה רצו לעשות שם בניין משרדים, ואחרי  

משרדים   מסחר,  זה  ועכשיו  ומשרדים,  מסחר  זה 

והכול בעצם בסופו   זה רק מגורים,  ועכשיו  ומגורים, 

התקופה.  כרוח  דבר  צריכה    של  שהתוכנית  חושב  אני 

ואת   האלה  הנושאים  כל  אבל  בקרוב,  לוועדה  להגיע 

ובעניין   אותם.  לבחון  צריך  דבר  של  בסופו  צודקת, 

מדוקדקת,   מאוד  מאוד  בחינה  הייתה  השוק  של  הזה 

טובה   מטה  עבודת  בפניכם,  זה  את  שנציג  בעיה  אין 

יוצא   היה  הוא  שאם  חניות,  של  פתרון  כולל  מאוד, 

בתכנון  פתרון    לדרך  נותן  היה  זה  אז  הזה,  הנכון 

לאזור כולו מבחינת החנייה, כל מי שהיה מגיע לשוק,  

ענק   לחניון  יורד  היה  הארבעה,  כמו שנוסעים ברחוב 

למעלה   עולה  טובה,  חנייה  ומקבל  קרקעי,  תת 

לא   אנחנו  לעשות  מה  אבל  ובשוק.  בעיר  ומסתובב 

   - רחוב הארבעה, ואין לנו את ה 

.   יעל סער:   עדיין

אני   ש העיר: רא  הארבעה,  רחוב  נהיה  לא  אנחנו  לא,  לא,  עדיין, 

הארבעה,   רחוב  תהיה  פעם  אי  סבא  שכפר  חושב  לא 

הם   מצוינת,  עבודה  שעושים  שם  שבונים  האחים  גם 

מגדלים   בונים  הם  כי  סבא,  בכפר  לבנות  יבואו  לא 

אומרת   שאת  כמו  לצערנו  ולכן  אביב,  בתל  ענקיים 

 , אוקיי?  על החלום הושקע תכנון, ועדיין לא ויתרנו  
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אני רק אמרתי שצריך פשוט להציף את זה ולדון בזה   יעל סער: 

 בפורום הרלוונטי.  

מוזמנת,   ראש העיר:  את  הרלוונטי.  לפורום  שותפה  תהיי  בואי 

נעלה   אנחנו  כספים,  לוועדת  נוסף  נושא  טוב,  באמת. 

את זה להצבעה? מי בעד אישור המלצות ועדת כספים  

ל 24.2.21מיום   אפשר  תודה  ?  אחד?  פה  זה  את  קבל 

 רבה.  

 

המלצות ועדת כספים מיום  מאשרים פה אחד את    : 430החלטה מס'  

24.02.2021  . 

 . 2021תב"רים    2העברות מסעיף לסעיף מספר   א.  

 . 2021תקציב רגיל    2העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2020תקציב רגיל    7העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 יחת חשבון בנק להיטלי שצ"פ: תיקון ההחלטה לפת  ד.  

 מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ בבנק    

 מרכנתיל.   

 . 2019הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת   ה.  

 

 . 2021אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 6

 

ולגופים   ראש העיר:  לעמותות  תמיכות  חלוקת  אישור  הבא  נושא 

 . כן.  2021נתמכים לשנת  

לעמותות   איתי צחר:  תמיכות  חלוקת  מאשרים  החלטה:  הצעת 

לשנת   נתמכים  טעות,  2021ולגופים  תיקון  פה  יש   ,

מיום   תמיכות  ועדת  להמלצת  .  23.2.2021בהתאם 

מיום   הוועדה  פרוטוקול  בזאת    23.2.2021מצ"ב 

 וטבלת פירוט תמיכות מוצעת.  
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ית לגבי הנושא הזה, ידוע  אני רוצה להעיר הערה טכנ  הנדין: - עילאי הרסגור 

עמותות שרשומות כאן    2לי במקרה, ממש במקרה על  

כעמותות שהסירו את בקשתן, אך מלכתחילה הן לא  

   - ביקשו 

 שמה?   איתי צחר: 

הגישו   הנדין: - עילאי הרסגור  לא  הן  מלכתחילה  אך  בקשתן,  את  שהסירו 

המקוונים,   בטפסים  טכנית  בעיה  כאן  יש  בקשה. 

ן מה צריך כדי לקבל תמיכה.  שהעמותות רוצות להבי 

נרשם   זה  אוטומטית  ואז  הפרטים,  את  מזינות  הן 

כעמותה  זה    שהגישה   אצלנו  את  אומר  אני  תמיכה, 

אותן   הבאה.  בשנה  יתוקן  שזה  כדי  לפרוטוקול, 

שהן   מה  לפי  לתמיכה  בקשה  כלל  הגישו  לא  עמותות 

 דיווחו לי.  

 ייבדק ויתוקן מה שצריך להיות מתוקן.   איתי צחר: 

ה  לה מימון: רו"ח תהי  על  מברכת  שאני  אגיד  רק  את  - אני  בדקתי  אני   ,

יצר   בתבחינים  שבוצע  השינוי  שקיבלתי,  הנתונים 

₪ לטובת נשים בספורט, ועוד   85,000- מצב שהוסטו כ 

אז    20,000 מוגבלות,  עם  לאנשים  ספורט  לטובת   ₪

 בשעה טובה ואני שמחה שעשינו את השינוי הזה.  

א  ראש העיר:  להעלות  אפשר  בעד  טוב,  מי  אז  להצבעה?  זה  ת 

   - הצעת ההחלטה 

   - רגע, איתן  איתי צחר: 

לעמותות   ראש העיר:  תמיכות  לחלוקת  האישור  את  מעלה  אני 

לשנת   נתמכים  החלטה:  2021ולגופים  הצעת   .

נתמכים   ולגופים  לעמותות  תמיכות  חלוקת  מאשרים 

   - בהתאם להמלצת ועדת תמיכות   2020לשנת  

 .  2021 איתי צחר: 
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הוועדה  23.2.2021יום  מ  ראש העיר:  לפרוטוקול  בהתאם,   ,

מוצעת.    23.2.2021מתאריך   תמיכות  פירוט  וטבלת 

בבקשה,   הצבעה  נעשה  אחד?  פה  זה  את  לקבל  אפשר 

   - מי בעד? יעל, פינחס 

יעל, פינחס, הדר, יוסי, תהילה, אורן, עדי, דני, ראש   איתי צחר: 

 העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה ויובל.  

 נגד? מי נמנע?  מי   ראש העיר: 

הוא   איתי צחר:  אם  רואה  לא  אני  רפי  ואת  איתן.  קולמן,  אמיר 

 שם, לא. אמיר קולמן ואיתן.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

מס'   קולות    : 530החלטה  ברוב  ולגופים  מאשרים  לעמותות  תמיכות  חלוקת 

לשנת   מיום  2021נתמכים  תמיכות  ועדת  להמלצת  בהתאם   ,

פרוטוק 23.2.2021 בזאת  מצ"ב  מיום  .  הוועדה  וטבלת    23.2.2021ול 

 פירוט תמיכות מוצעת. 

  ראש העיר, עילאי,    דני, עדי, אורן,  תהילה,  יעל, פינחס, הדר, יוסי,   - בעד 

 , יובל.  ממה , מאיר,  לירית 

 . אמיר ואיתן  - נמנעים  

 

 מינויו של דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, במשרת   . 7

 אמון, ואישור שכרו.    

 

 נושא הבא.   ש העיר: רא 

   - נושא הבא  איתי צחר: 

עוזר   ראש העיר:  לתפקיד  אוטמזגין  דניאל  דין  עורך  של  מינויו 

שכרו,   ואישור  אמון  במשרת  הרשות  לראש  אישי 

 מנכ"ל.  

דניאל   איתי צחר:  עו"ד  של  מינויו  מאשרים  החלטה:  הצעת 
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רפי   הרשות,  לראש  אישי  עוזר  לתפקיד  אוטמזגין 

על   במשרת אמון,  חוזה אישי למשרות אמון  סער,  פי 

של   בשיעור  בכפוף    45%- 35%בשכר  מנכ"ל,  משכר 

 לאישור משרד הפנים.  

ראיתי   עו"ד אהוד יובל לוי:  אבל  יצאתי,  כבר  כי  חזרתי  אני  ברשותך,  רפי 

חכם,   צעיר,  בחור  שהוא  דניאל  קולגה,  פה  שעומד 

אחרי   גם  אומרת  זאת  להשכיל,  טורח  שעוד  משכיל, 

עושה   הוא  שני  בטוח  תואר  אני  אז  שני,  תואר  עוד 

את   מבין  מהשטח,  צמח  איכותי,  חיזוק  יהיה  שהוא 

לתפקיד.   שלו  הכניסה  על  לברך  גם  ובאתי  החיים, 

שעם   חושב  הייתי  אני  מידי.  נמוך  בשכר  אומנם 

הכישורים שלו והיכולות שלו הוא זכאי לקצת יותר,  

אבל אני אשמח שהוא ייכנס ונראה אותו והוא יוכיח  

ונ  עצמו,  לוקח  את  הצעירה  בהנהגה  אותו  ראה 

בהצלחה   אז  לו.  לעזור  ונשמח  ומצליח,  סמכויות, 

עולה   אותך  לראות  ונשמח  חבר,  בהצלחה  קולגה, 

את   לך  יש  יגיע  כשזה  שכר,  משפר  וגם  ומצליח. 

 ההצבעה שלי מראש.  

 תודה רבה יובל. מישהו נוסף?  ראש העיר: 

לקבל   הדר לביא:  אני אשמח  יובל אמרת.  יפה  מכיוון    הסבר, כן, 

שיהיו   ראשונה  פעם  זו  ידיעתי  עוזרים    2שלמיטב 

לגבי   משפטי  הסבר  סבא,  כפר  עיריית  לראש  אישיים 

 התקינות.  

 בבקשה יועץ משפטי.   ראש העיר: 

   - 100,000זה תלוי במספר התושבים. מעל   עו"ד אלון בן זקן: 

 .  100,000- עברנו את ה  ראש העיר: 

 עוזרים.    2- אי ראש העיר ל איש זכ   100,000מעל   עו"ד אלון בן זקן: 
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ו?    2- ל  הדר לביא:   עוזרים 

 .  3 ראש העיר: 

 מנהלת לשכה.   הדר לביא: 

על   עו"ד אלון בן זקן:  מדברים  אנחנו  זכאי,  שהוא  דברים  הרבה  עוד  יש 

 עוזרים.  

הלשכה,   הדר לביא:  מנהלת  של  מהתקן  לוקח  לא  זה  אבל  לא, 

 שהיא במשרת אמון?  

 רתי על מנהלת לשכה.  לא. לא דיב  עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה.   הדר לביא: 

זה   ראש העיר:  זוכר,  שאני  כמה  עד  הפקודה  ועוד    2לפי  עוזרים 

את   עברנו  אנחנו  לשכה.  מנהלת  ועוד  נהג  אישי  עוזר 

חסכנו,    100,000- ה  באמת  הזאת  בתקופה  תושבים, 

אמר   שיובל  כמו  דניאל.  את  מביאים  אנחנו  ועכשיו 

במשפטים   ראשון  תואר  לו  יש  שני  דניאל  ותואר 

ממשל   בתחום  שני  לתואר  לומד  והוא  במשפטים, 

כפר   יליד  העיר  בן  מאוד,  מוכשר  בחור  בינתחומי, 

בצורה   דרכו  את  עשה  מאוד.  מוכרת  משפחה  סבא, 

עבודה   פה  שיעשה  איש  קהילות,  של  איש  יפה,  מאוד 

מאמין   עליך  סומך  אמון  תפקיד  דניאל  מאוד,  טובה 

 בך, שיהיה בהצלחה.  

 שאלות, שוב אני.    2  לי יש  יעל סער: 

 יעל, מה יהיה? אני כבר מסכם. כן, אני איתך.   ראש העיר: 

אשמח   יעל סער:  אני  אז  תואר,  לומד  שדניאל  מבינה  אני  אחת 

   - להבין אם לא תהיה בעיה בשילוב של משרה מלאה 

 אין בעיה. אין בעיה.   ראש העיר: 

   - זה ראשית. ושנית  יעל סער: 

.   ראש העיר:   תואר שני
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 כן, תואר שני שני, לא סתם.   : יעל סער 

יודע מה   ראש העיר:  אני לא  יהיה דוקטור,  בזמנו. הוא עוד מעט 

עוד   שני,  תואר  ראשון,  תואר  הזה,  הקצב  עם  נעשה 

 בזמנו החופשי.  תואר שני, דוקטורט, מה יהיה?  

 דוקטורט זה כבר מעמיס מידי.   יעל סער: 

 לא נראה לי, עליו בכל מקרה.   ראש העיר: 

שנייה,   יעל סער:  ושאלה  עבודה.  זה  עבודה,  זה  דוקטורט  לא, 

הייתי שמחה להבין מה תהליך האיתור שהיה למצוא  

 את העוזר.  

אין תהליך איתור, בדרך כלל לראש רשות יש תפקידי   ראש העיר: 

חלק   כנסת,  וחברי  לשרים  שיש  כמו  בחוק.  אמון 

בהתאם   רשות,  לראש  מאפשרת  העיריות  מפקודת 

לקבל  התושבים,  בתפקיד    למספר  תפקידים  בעלי 

קריטריונים.   שיש  כמובן  דניאל    קריטריונים  אמון. 

היועץ   ידי  על  נבחן  גם  וזה  ומעבר,  מעל  בהם  עומד 

שצריך.   כמו  מסודר  הכול  חיים,  קורות  המשפטי, 

תפקיד אמון זה תפקיד שראש העיר בעצם ממנה ללא  

ועדת איתור. טוב, אנחנו נעלה את זה להצבעה, אפשר  

זה   את  נושא  לקבל  רבה.  תודה  אחד.  פה  אחד?  פה 

 הבא, דניאל בהצלחה.  

 בהצלחה כל הכבוד.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 התחלת במסע.   ראש העיר: 

בעוד   עו"ד אהוד יובל לוי:  לסדר  הצעה  מציע  אני  דיון    3רפי  חודשים 

 בהעלאת שכר.  

 תודה דניאל.   ראש העיר: 
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ד דניאל אוטמזגין  מינויו של עו" מאשרים פה אחד את    : 630החלטה מס'  

לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, רפי סער, במשרת אמון, על פי  

משכר    45%- 35%חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של  

 מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

 אישור מינוי נציגי ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר   . 8

 סבא בע"מ.   

 

ממשיכי  ראש העיר:  ציבור  אנחנו  נציגי  מינוי  אישור  ם 

סבא.   בכפר  לפיתוח  הכלכלית  החברה  בדירקטוריון 

המועמדים   את  למנות  מאשרים  ההצעה:  אישור 

הבאים כנציגי ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח העיר  

אברהם.   ובועז  רובינשטיין  מיכל  בע"מ:  סבא  כפר 

אפשר   והמועמד.  המועמדת  של  חיים  קורות  מצ"ב 

 לקבל את זה פה אחד?  

 אהוד יובל לוי יצא מהישיבה(   ד עו" ) 

האיתור,   יעל סער:  תהליך  היה  מה  להבין  אשמח  אני  פה  גם 

 כיצד אותרו האנשים להיות נציגי הציבור שלנו.  

הדירקטוריות,   ראש העיר:  קורס  בוגרת  היא  רובינשטיין  מיכל 

לבקשת   הקורס.  את  פה  שעשתה  אחרי  הגיעה  והיא 

לשלב    דירקטוריות שעברו את הקורסים, ביקשו   100

או הדירקטורים בעירייה    אותם במעגל הדירקטוריות 

בתאגידים העירוניים. אני לא הכרתי אותה לפני כן,  

פגשתי אותה זה עכשיו, ומועמדת ראויה, וכנ"ל בועז  

אברהם הציג את עצמו, בדקנו את קורות החיים שלו,  

וטובים   ראויים  אנשים  מוקדמת,  היכרות  אין 

לאשר   אפשר  בהצלחה.  להם  לאחל  ואפשר  מהיישוב, 
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 ?  את זה פה אחד 

 עוד שאלה?  רק רגע, לא סיימנו. יש לך   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

אתה   הדר לביא:  פעמים,  כמה  העלינו  כבר  אנחנו  באמצע?  היית 

עברו   לרוב  לאישור,  ציבור  נציגי  פעמים  כמה  העלית 

את אישור המועצה, חלקם לא עברו את אישור משרד  

ברה הזאת  הפנים. חלק אם אני זוכר נכון, אם זה בח 

פה   תיארת  שלהם.  ההצעה  את  הורידו  עזבו,  גם 

תהליך שהוא לא כל כך שקוף, לפחות לא לציבור וגם  

   - לא לחלק מנבחריו 

 נשים דירקטוריות.    100- היה שקוף ל  ראש העיר: 

מה שאלתם איזה דירקטורית רוצה להתמנות לחברה   הדר לביא: 

 הכלכלית?  

   - נו אנשים ביקשו ואנחנו מצא   100 ראש העיר: 

בעיה   הדר לביא:  לי  אין  דבר.  אותו  על  לי  עונה  לא  אתה  לא, 

   - שיהיו דירקטוריות, אני מעודדת את זה, זה נפלא 

 לא, נראה לי שיש לך בעיה, אבל בסדר.   ראש העיר: 

תנסה לא לשים מילים בפה שלי, תגלה שזה לא יעבוד   הדר לביא: 

יהיה מצחיק אם    . לך  נשים,  פה  צריכים לקדם  אנחנו 

צריכים    תטען  שאנחנו  מה  אבל  שלא.  חושבת  שאני 

ושקוף.   ונכון  פתוח  יותר  תהליך  זה  גם  לעשות 

לדוגמא קול קורא, אנחנו לא יודעים כמה אנשים פנו  

יודעים   לא  ואנחנו  דירקטורים,  להיות  בבקשה  אליך 

אנשים   שזה  חושב  אתה  האם  שלהם.  האיכויות  מה 

ה  הכי מוצלחים מכל מי שפנה אליך? אני מניחה שתענ 

שכן. אבל אתה לא תגיד לנו כמה פנו אליך. אם אנחנו  

של   משרה  שהוא  תפקיד  לכל  אגב  קורא,  קול  עושים 
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נציג ציבור, זה התהליך הכי פתוח, הכי שקוף, כמובן  

בין   שצריך  כמובן  קריטריונים,  בו  לשים  שאפשר 

השאר לקדם פה נשים כמו שאנחנו עושים היטב, אבל  

מידי  לנו  מביא  אתה  שבו  אנשים    2פעם    התהליך 

אני   אותם,  למנות  ומנסה  שיהיו,  ככול  מוכשרים 

יועיל   שיותר  נכון,  יותר  תהליך  להיות  שיכול  בטוחה 

 לתושבי כפר סבא.  

חושדת   ראש העיר:  את  בחודש  כדרכך  כמו  שתמיד  מכיוון  טוב, 

   - בכשרים, אז בואו נעשה את זה ככה מאוד פשוט 

   - לא אמרתי כלום על  הדר לביא: 

נגיד את זה פשוט, בעבר בו  ראש העיר:     - אי 

 לא אמרתי כלום על כשרים, אל תשים לי מילים בפי.   הדר לביא: 

כנראה   ראש העיר:  בעבר,  היה  מה  שתביני  רוצה  אני  בואי, 

 ששכחתם.  

 אני מבינה מה היה בעבר, מה זה קשור?   הדר לביא: 

למפתח   ראש העיר:  בהתאם  דירקטורים  למנות  יכול  עיר  ראש 

דירק  וגם  ראש  סיעתי,  של  הפריבילגיה  זה  טורים, 

לא עושה   יכול להחליט את מי שהוא רוצה. אני  עיר, 

את   פה  יש  דירקטוריות,  למפגש  הגעתי  פשוט  ככה, 

את   עדי?  סקופ,  לוי  עדי  נכון?  טלי,  שלום  רונה,  טלי 

תגיד   עדי  אולי  הדירקטורית?  על  מילה  להגיד  רוצה 

 לך, יו"ר מועצת הנשים בבקשה.  

 הגיד על הדירקטוריות?  מה יש ל  הדר לביא: 

היה   ראש העיר:  לא  זה  בשקיפות,  היה  זה  אם  תסביר.  עדי 

 בשקיפות. בבקשה עדי.  

,  5אנחנו פתחנו השבוע את קורס דירקטוריות מספר   עו"ד עדי לוי סקופ: 

מ  למעלה  כבר  שמונה  דירקטוריות  קהילת  לנו  - ויש 
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מאוד,    100 מוכשרות  דירקטוריות  דירקטוריות. 

ואנחנו שמנו לעצמנו בהנחייתו של  מלאות אמביציה,  

את   לקדם  למטרה  ובהובלתו  העיר  ראש 

הדירקטוריות האלה להשתבץ בדירקטוריונים, קודם  

כל בכפר סבא, ולא רק בכפר סבא, אלא גם בארגונים  

יהיו   מעט  שעוד  לבשר  שמחה  ואני  ארציים.  נוספים 

זה כמות    100- מתוך ה   10%דירקטוריות,    10לנו כבר  

   - ת וגם מחוצה לה עצומה גם ברשו 

 זה לא שקוף.   ראש העיר: 

וכבוד ראש העיר קיים מפגש אישי עם הדירקטוריות   עו"ד עדי לוי סקופ: 

הללו בעת האחרונה, על מנת להכיר אותם גם באופן  

הזו   ההיכרות  ובגדר  הרבות,  לאיכויות  ונחשף  אישי, 

הבחירה   זו  הנדרשות,  ההמלצות  כל  עם  ובמסגרתה 

ע  ויהיו  ההחלטה.  להיות  וזו  ימשיכו  והם  ועוד  וד 

על   וגאות  גאים  ואנחנו  הזו  משובצות,  המדיניות 

שאין   הדירקטוריות  קהילת  ועל  מוביל,  העיר  שראש 

אח ורע לזה בכל מדינת ישראל, ואתם יכולים לבדוק  

קורה   מה  לבדוק  מוזמנים  אתם  אגב,  דרך  זה  את 

כי   אחרות,  מערים  גם  אלינו  מגיעות  אחרות,  בערים 

קטוריות כזה בערים אחרות, אז אפשר  אין קורס דיר 

   - לברך ולהגיד כל הכבוד לפעמים 

 די, די, מספיק!   הדר לביא: 

 זה בסדר גם זה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

מה   הדר לביא:  הדירקטוריות,  קורס  על  הכבוד  כל  מספיק! 

שההערה הוערה פה זה על תהליך איתור דירקטורים  

העיר    לחברות כלכליות, תהליך שכשל בהובלתך ראש 

   - מספר פעמים. ההערה שניתנה היא שרצוי וכדאי 
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   - עדי תשיבי לה בבקשה, את יודעת זה מפתיע אותי  ראש העיר: 

 לעשות קול קורא.   הדר לביא: 

 למרות כל מה שאמרה.   ראש העיר: 

 .  2  ה ויש פ   1ודירקטורית יש פה   הדר לביא: 

   - נשים   120יש פה   ראש העיר: 

 יש פה ביקורת עניינית.   הדר לביא: 

   - דירקטוריות  ראש העיר: 

 שוב אתה קוטע.   הדר לביא: 

   - נשים מועצמות וחזקות  ראש העיר: 

   - חבל שאתה לא לוקח ביקורת עניינית  הדר לביא: 

   - שעברו פה תהליכים  ראש העיר: 

 ומטפל בה.   הדר לביא: 

 - ארוכים  ראש העיר: 

   - בבקשה דבר על נשים  הדר לביא: 

   - והן מקשיבות  ראש העיר: 

 ספר לי על נשים בפוליטיקה.   הדר לביא: 

ויודעות   ראש העיר:  כאן,  שקורה  למה  טוב  טוב  מקשיבות  והן 

מה   טעיתי.  שאולי  מרגיש  ואני  שהתרחש,  מה  בדיוק 

 את אומרת עדי?  

הדר באמת, אני באמת לא מצליחה להבין את העניין   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   - הזה, לא מצליחה להבין את הביקורת הזו 

 סביר לך בשמחה.  אני א  הדר לביא: 

לא מצליחה להבין, אפשר פשוט פעם אחת, פעם אחת   עו"ד עדי לוי סקופ: 

באמת   פשוט  זה  יודעת  את  כך,  כל  פה  נעשית  באמת, 

יו"ר מועצת נשים     - מרגיז אותי, את היית 

   - את רוצה שנפתח התנהלות  הדר לביא: 

מה   עו"ד עדי לוי סקופ:  שנים,  כמה  לפני  נשים  מועצת  יו"ר  היית  את  את 
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זו   באמת,  דירקטוריות?  לקדם  בשביל  באמת  עשית 

 ממש חוצפה.  

   - ואוו מדהים, מדהים, אני מציעה לך גם ללמוד  הדר לביא: 

מחזורים של קורס דירקטוריות, אין    5פשוט חוצפה,   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   - לזה אח ורע בכל הארץ, אבל את תמיד בוחרת 

   - כפי שאמרתי כל הכבוד  הדר לביא: 

   - רק לראות את השלילי  לוי סקופ:   עו"ד עדי 

   - סליחה, סליחה  הדר לביא: 

   - בחיים לא להגיד  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עדי, אנחנו בחודש האישה.   ראש העיר: 

   - בתור מי שמקדמת נשים  הדר לביא: 

 משהו חיובי, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ם, נסי לא להדביק תכונות  בתור מי שמנסה לקדם נשי  הדר לביא: 

שנית,   טיפ.  זה  אופי,  של  לתכונות  תפקיד  של 

הביקורת פה היא ביקורת עניינית, כמו שנעשה לרוב  

התייחסתם   דירקטוריות,  איתור  תהליך  על 

יש   שנפסלו    2לדירקטורית,  נשים  יש  גברים,  גם  יש 

 ויש גברים שנפסלו.  

אף מקום,  טוב, השיח פה פשוט לא ילך ולא יתקדם ל  ראש העיר: 

   - אנחנו לפני חודש 

 כיוון שאתה מוביל, הוא אכן לא יתקדם.   הדר לביא: 

   - לפני חודש האישה, נכון אנחנו בחודש מאוד מיוחד  ראש העיר: 

מה הקשר בין חודש האישה לבין דירקטורים בחברה   הדר לביא: 

 הכלכלית?  

שמינינו   ראש העיר:  מנבחרת    10ואחרי  דירקטוריות 

מי שאומר שהתהליך נעשה בחוסר  הדירקטוריות, יש  

   - שקיפות ו 
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 יש גם מי שאומר שמועצת נשים חוגגת עשור.   הדר לביא: 

   - שיהיה בהצלחה. טוב  ראש העיר: 

 אבל זה שקר.   הדר לביא: 

אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד אישור המועמדים   ראש העיר: 

הבאים כנציגי ציבור בחברה לפיתוח כפר סבא, מיכל  

וב  ועז אברהם? מי בעד? אפשר לקבל את  רובינשטיין 

זה פה אחד? תודה רבה. שיהיה להם בהצלחה, אנשים  

 מצוינים.  

למנות את המועמדים הבאים כנציגי  מאשרים פה אחד    : 730החלטה מס'  

ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח העיר כפר סבא בע"מ: מיכל  

רובינשטיין ובועז אברהם. מצ"ב קורות חיים של המועמדת  

 . ד והמועמ 

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   . 9

 

 מתן היתר, המנכ"ל זה שלך.   ראש העיר: 

לעובדת   איתי צחר:  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  הבא  הנושא 

לעובדת   נוספת  לעבודה  היתר  מתן  מאשרים  עירייה. 

אשר   החינוך,  באגף  סדיר  ביקור  קצינת  עירייה, 

גוריון  בן  ספר  בבית  כמורה  לעבוד  בכפר    מעוניינת 

בעיצוב   פרטי,  ובאופן  החינוך,  משרד  מטעם  סבא, 

ובלימוד עיצוב תכשיטים בשעות הפנאי. יובהר בזאת  

 כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.  

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

טובה   רו"ח תהילה מימון:  חברה  אני  בהצבעה,  להשתתף  לא  מבקשת  אני 

 שלה.  
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 אחד מלבד תהילה.    פה  ראש העיר: 

)רו"ח תהילה מימון לא השתתפה  מאשרים פה אחד    : 830החלטה מס'  

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, קצינת ביקור  בהצבעה(  

סדיר באגף החינוך, אשר מעוניינת לעבוד כמורה בבית ספר בן  

גוריון בכפר סבא, מטעם משרד החינוך, ובאופן פרטי, בעיצוב  

תכשיטים בשעות הפנאי. יובהר בזאת כי תוקף    ובלימוד עיצוב 

 האישור הינו עד שנה ממועד זה. 

 

 .  2021ביטול ישיבת מועצה לחודש אפריל   . 10

 

אפריל   ראש העיר:  לחודש  העיר  מועצת  ישיבת  ,  2021ביטול 

 המנכ"ל.  

אפריל   איתי צחר:  שחודש  רקע  כדברי  אגיד  אני  החלטה,  הצעת 

וחגים  מועדים  רביעי  בימי  לנו  ורק    יש  זיכרון,  וימי 

ב  כמדומני  רביעי,  יום  יש  החודש  לחודש,    21- בסוף 

ישיבת   את  לבטל  מאשרים  החלטה:  הצעת  ולפיכך 

שתוכננה להתקיים    2021מועצת העיר לחודש אפריל  

 .  21.4.2021ביום  

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

 

לבטל את ישיבת מועצת העיר לחודש  מאשרים פה אחד    : 930החלטה מס'  

 . 21.4.2021שתוכננה להתקיים ביום    2021אפריל  

 

ויעל,   ראש העיר:  פינחס  דקותיים  לנו  יעל     ladies firstיש  אז 

 בבקשה.  

יום   יעל סער:  יהיה  פעמים,  כמה  כבר  זה  על  דיברנו  שני,  יום 
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הטרייה   האישה  ואני  מאחר  הבינלאומי.  האישה 

עם  אז  מילים.  כמה  להגיד  החלטתי    במועצה, 

להיות   גדלנו  אנחנו  למועצה,  פה    38%הצטרפותי 

שזה   נשים,  שזה    21מתוך    8מהמועצה  ציבור.  נציגי 

באמת   וזה  רחוקים  מאוד  אנחנו  אבל  ומרשים,  יפה 

לנו   יש  העיר,  הנהגת  על  פה  נסתכל  אם  מספיק.  לא 

ראש עיר שהוא גבר וגם שלושת, עוד מעט גם מתחלף  

נון והבנייה  סגנים שגם הם ממין זכר, ועדת התכ   4אז  

בעצם   גדול.  עוד  שלנו  המרחק  ולכן  גברים,  כולה 

שצופה   מי  לכל  להגיד  הזאת  הדקה  את  לנצל  רציתי 

שצופה   מי  כל  אבל  ומקשיב,  שצופה  מי  כל  גם  בנו, 

שתקרת הזכוכית היא לא של מישהי אחת או אחרת,  

פה, אלא   לא של כל מי שנמצא  לא שלי, לא של הדר, 

לק  רוצה  אני  ביחד.  כולנו  לה  של  מי שחשוב  לכל  רוא 

נמצאת   שהיא  העיר  את  לעצב  שלה  העתיד  את  לעצב 

וגר  ולהשתתף  בה  לקום  בה,  גרה  שהיא  במדינה  ה 

כזאת   אחת  כל  יכולה.  שהיא  מה  בכל  פעילה  ולהיות 

את   נעשה  אנחנו  וביחד  כוח  עוד  נותנת  שמצטרפת 

לפחות   לנו  שיהיה  נעשה  העיר    50%השינוי,  מסגני 

יום  וגם  נקבה,  ממין  שלנו    יהיו  ההנהגה  כל  אחד 

 יכולה להיות אנחנו, אז בואו להשתתף.  

 תודה יעל. פינחס?   ראש העיר: 

בעת הדיון במליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה   פינחס כהנא: 

ראש   השתלח  לדעתי  כיסופים,  התחדשות  בתוכנית 

האזורית   המועצה  בראש  האזוריות,  במועצות  העיר 

 של כפר סבא.  השכנה, בשר החקלאות ובהתיישבות  

 עכשיו אני מבין. אני שמח שאתה אומר את זה.   ראש העיר: 
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להסכים  פינחס כהנא:  קשה  היה  התיישבות    לי  כלפי  זה  לסגנון 

ובכלל. אנחנו חברי המועצה ישבנו בדיון ומלבד חבר  

מועצה אחד אף אחד לא הגיב לנאום, מבחינתי ממש  

חשיבות   על  למדנו  ולפניה  הקורונה  בתקופה  שטנה. 

סבא,  השט  כפר  סביב  המעובדים  החקלאיים  חים 

אלו,   חקלאיים  שטחים  הכולל  האקולוגי  המסדרון 

ומזרח   בצפון  גבולותיה  שאלו  סבא  כפר  התברכה 

רצף  ולא  נאמרו    עיור   העיר  הסגנון  מלבד  סופי.  אין 

שהמועצות   טען  בדבריו  נכונים.  לא  מאוד  דברים  גם 

האזוריות הקימו את חוק הותמ"ל בהתנהלות שלהם  

ית והחזירית, זה פשוט גם לא נכון וגם לא דרך  הכוחנ 

להתבטא. הטענה של ראש העיר היא ששר החקלאות  

של   מגורים  ביחידות  יגורו  ושבעיר  בעירוניות,  נלחם 

   - מ"ר   50

 נכון.   ראש העיר: 

הפוכה,   פינחס כהנא:  גישתי  ועוד.  להתיישבות  נחלות  יש  ומסביב 

למוע  ירושלים  עיריית  ראש  הגיע  שבזמנו  צה  ואספר 

על   סופי  הכמעט  הדיון  ואת  ובנייה  תכנון  ארצית 

שטחים    ספדי   תכנית  על  מערבה  ירושלים  להרחבת 

מעוניין   לא  שהוא  וטען  ושמורות,  יערות  חקלאיים, 

   - בהרחבה זו 

 נגמר הזמן פינחס.   ראש העיר: 

כי הוא מעדיף התחדשות עירונית, וזאת הכריעה את   פינחס כהנא: 

לה  באתי  לא  זו  בדקה  אבל  מקצועית,  הדיון.  תווכח 

   - אלא באתי לקרוא לראש העיר לחזור בו מדבריו 

 אני אגיד לך את מה שיש לי להגיד עכשיו.   ראש העיר: 

ההתפשטות   פינחס כהנא:  דרך  את  להזניח  הנפגעים  עם  לשוחח 
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 ולהגיע לתוכנית התחדשות טובה.  

   - . אני אגיד לך משהו 100% ראש העיר: 

 ו הם דיונים פתוחים.  ודרך אגב הדיונים שלנ  פינחס כהנא: 

  - עבר הזמן. יש דבר שנקרא במדינת ישראל בהתאם ל  ראש העיר: 

חלוקתי.   צדק  יש  שאומר  המזרחית  הקשת  של  בג"צ 

במדינת   הקרקעות  מצב  על  מדבר  החלוקתי  הצדק 

ישראל, אתה מבין בדיוק למה התכוונתי, אתה בדיוק  

בצורה   כאן  זה  את  אומר  ואני  פה,  קורה  מה  מבין 

וא  גם  ברורה,  שאמרתי,  אחת  במילה  בי  חוזר  לא  ני 

הותמ"ל   שחוק  אמרתי  מסלף,  אתה  מהדברים  חלק 

חוק   האזוריות.  המועצות  של  ההתנהגות  בגלל  הוקם 

הותמ"ל הוקם בגלל המועצות האזוריות לא רפי סער  

כראש עיריית כפר סבא, מי שהקים את    זה אומר את  

כוחנית,   התנהלות  אותה  בגלל  אותו  הקים  הותמ"ל 

אות  פיתוח  כוחנית,  אפשרה  שלא  התנהלות  ה 

עירונית, והפיתוח של כפר סבא כרגע תלוי בזה שאם  

כביש   את  וכביש    541יהיה  לא.  לעשות    541או  מה 

ועד   קמליה  מאזור  היום  סלול  הוא  כן?  היום,  סלול 

לבית ברל, כי הוא משרת את המועצה האזורית דרום  

פינוי   על  מדברים  ובדיון  דיון,  כשיש  אבל  השרון. 

אומר  בינוי   סבא  כפר  עיריית  וראש  יוספטל,  שכונת 

, וצריך להרחיב אותו,  541שלצורך כך צריך את כביש  

אנשי   אז  חקלאית,  מעובדים  שלא  שטחים  ולקחת 

לא   ואני  שלי,  טובים  חברים  שחלקם  היישובים 

בחלקות   ולא  שלהם,  בנחלות  לא  לפגוע  מתכוון 

שטחים   על  מדובר  שלהם,  בשטחים  ולא  שלהם, 

יש  הכי  וחלק    שבלאו  כביש,  יש  היום.  כביש  שם 
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אז   היום.  מעובדים  לא  שגם  שטחים  זה  מהשטחים 

משרת   אתה  האם  תחליט  הכפר  אתה  הציבור  את 

כפר   העיר  מועצת  חבר  אתה  המושבים,  את  או  סבאי 

סבא, כהיותך כחבר מועצת העיר כפר סבא אתה צריך  

אתגרים   ויש  שלנו,  לעיר  שיש  האתגרים  את  להבין 

ינוי שכונת יוספטל זה אתגר גדול  ברוך השם, פינוי ב 

כמו   גוריון,  בן  של  בתקופתו  לפה  הגיעו  מאוד, 

יוספטל   שהיה  שר  אותו  יוספטל  פרויקט  שאמרתי 

מעיראק,   ממרוקו,  שהגיעו  משפחות  אותם  את  לקח 

ובנו   יוספטל  לשכונת  אותם  ושלחו  נכון?  מרומניה, 

ישראל   מדינת  בביקורת,  בא  לא  ואני  המשכנות,  את 

מדינה  אולי    הייתה  נכונות  החלטות  וקיבלו  צעירה 

לאותה תקופה. לא בטוח שזה היה קורה היום, היום  

שנה    30ההחלטות הם יותר נכונות, וגם בטוח שבעוד  

היו   לא  היום  שההחלטות  יגידו  אותנו  שישפטו 

נכונות, כי הכול מתפתח ומתקדם. ואתה צריך להבין  

ראש   אם  סבא.  כפר  בעיריית  מועצה  חבר  שאתה 

ואת  עיריית   סבא  כפר  תושבי  את  מייצג  סבא  כפר 

דואג   ואתה  סבא,  בכפר  יוספטל  שכונת  תושבי 

כוונה   לי  כי אין  לשטחים החקלאיים שלא מעובדים, 

אחד   אף  של  משק  בשום  או  נחלה  בשום  לרגע  לפגוע 

מהחברים הטובים שלי בגן חיים, שהם העבירו לי את  

המידע, כי הם אמרו לי: 'הגיעה לנו תכתובת מוועדת  

שחוק  מ  לך  אומר  אני  אז  סבא',  כפר  עיריית  של  שנה 

כל   ועדה, מול  אגיד את זה פה קבל עם  הותמ"ל, אני 

ותושבי   תושבות  וכל  סבא  כפר  ותושבי  תושבות 

וחלק   חד  שלהם,  העיר  ראש  את  שרואים  יוספטל 
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 

 הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל בפארק מטעם חמישה חברי מועצה.   ב. 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 300החלטה מס'  

מטעם חמישה חברי    " הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל בפארק " 

 מועצה. 

רפי,   - עד ב  אורן,  עדי,  עילאי,  אמיר,  תהילה,  העיר,  ראש  דני,    איתן, 

 , יובל.  ממה , מאיר,  לירית 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי, קרן  - נגד  

 

שיתוף ציבור ודיון בשינוי המסמך    – מסמך מדיניות התחדשות עירונית   ג. 

 מטעם חמישה חברי מועצה.  

 

היום את ההצעה בנושא  מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר    : 130החלטה מס'  

עירונית  "  התחדשות  מדיניות  בשינוי    – מסמך  ודיון  ציבור  שיתוף 

 . מטעם חמישה חברי מועצה   " המסמך 

, מאיר,  לירית   איתן, דני, ראש העיר, עילאי, אמיר,  עדי, אורן, רפי,   - בעד 

 , יובל.  ממה 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי, קרן  - נגד  
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 עם שישה חברי מועצה.  תכנית אבטחה במוסדות חינוך מט  ד. 

 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא    : 230החלטה מס'  

 . מטעם שישה חברי מועצה   " תכנית אבטחה במוסדות חינוך " 

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

 , יובל.  ממה , מאיר,  לירית 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי, קרן  - נגד  

 

 עדכון הרכב ועדות עירייה.   . 4

 

 מאשרים פה אחד:    : 330החלטה מס'  

אסנת חכמון כחברה בוועדה  למנות את מנהלת אגף החינוך   .  1

 דרכים.  ב   לבטיחות 

למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדה למיגור   . 2

 אלימות.  

למאבק    כחברה בוועדה   אסנת חכמון   למנות את מנהלת אגף החינוך  . 3

 בסמים ואלכוהול.  

 למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדת מל"ח.   . 4

כחברה בוועדה לקידום  אסנת חכמון  למנות את מנהלת אגף החינוך   . 5

 מעמד הילד.  

למנות את שולה שפייזמן כחברה בוועדה למיגור אלימות במקומו   . 6

 של ראובן אביסף.  

כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה    למנות את שולה שפייזמן  . 7

 במקומו של ראובן אביסף.  

למנות את יו"ר מועצת תלמידים עירונית הנכנסת יו"ר ענבר סייבל   . 8

כחברה בוועדת החינוך במקומה של יו"ר מועצת התלמידים  



   03.03.2021 133    מן המנייןמועצה 

 . מאי דקל   היוצאת 

למנות את יו"ר מועצת התלמידים העירונית הנכנסת ענבל סייבל   .  9

לקיום מעמד הילד, במקומה של יו"ר מועצת    כחברה בוועדה 

 התלמידים היוצאת מאי דקל.  

למנות את ערן יוז כחבר בוועדה לעסקים קטנים ובינוניים מטעם   .  10

 סיעת תנופה. 

 

 .  24.02.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 5

 . 2021תב"רים    2העברות מסעיף לסעיף מספר   א.  

 . 2021תקציב רגיל    2העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2020תקציב רגיל    7העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי שצ"פ:  ד.  

 מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ בבנק     

 מרכנתיל.    

 .  2019הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת   ה.  

 

לצות ועדת כספים מיום  המ מאשרים פה אחד את    : 430החלטה מס'  

24.02.2021  . 

 . 2021תב"רים    2העברות מסעיף לסעיף מספר   א.  

 . 2021תקציב רגיל    2העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2020תקציב רגיל    7העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי שצ"פ:  ד.  

 היטל שצ"פ בבנק    מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת   

 מרכנתיל.   

 . 2019הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת   ה.  
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 . 2021אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   . 6

 

מס'   קולות    : 530החלטה  ברוב  ולגופים  מאשרים  לעמותות  תמיכות  חלוקת 

לשנת   מיום  2021נתמכים  תמיכות  ועדת  להמלצת  בהתאם   ,

בזאת  23.2.2021 מצ"ב  מיום  .  הוועדה  וטבלת    23.2.2021פרוטוקול 

 פירוט תמיכות מוצעת. 

  ראש העיר, עילאי,    דני, עדי, אורן,  תהילה,  יעל, פינחס, הדר, יוסי,   - בעד 

 , יובל.  ממה , מאיר,  לירית 

 . אמיר ואיתן  - נמנעים  

 

 מינויו של דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, במשרת   . 7

    אמון, ואישור שכרו.  

 

מינויו של עו"ד דניאל אוטמזגין  מאשרים פה אחד את    : 630החלטה מס'  

לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, רפי סער, במשרת אמון, על פי  

משכר    45%- 35%חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של  

 מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

 ת לפיתוח כפר  אישור מינוי נציגי ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלי  . 8

 סבא בע"מ.   

 

למנות את המועמדים הבאים כנציגי  מאשרים פה אחד    : 730החלטה מס'  

ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח העיר כפר סבא בע"מ: מיכל  

רובינשטיין ובועז אברהם. מצ"ב קורות חיים של המועמדת  

 . והמועמד 
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 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   . 9

 

)רו"ח תהילה מימון לא השתתפה  מאשרים פה אחד    : 830החלטה מס'  

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, קצינת ביקור  בהצבעה(  

סדיר באגף החינוך, אשר מעוניינת לעבוד כמורה בבית ספר בן  

גוריון בכפר סבא, מטעם משרד החינוך, ובאופן פרטי, בעיצוב  

י תוקף  ובלימוד עיצוב תכשיטים בשעות הפנאי. יובהר בזאת כ 

 האישור הינו עד שנה ממועד זה. 

 

 .  2021ביטול ישיבת מועצה לחודש אפריל   . 10

 

לבטל את ישיבת מועצת העיר לחודש  מאשרים פה אחד    : 930החלטה מס'  

 . 21.4.2021שתוכננה להתקיים ביום    2021אפריל  

 

 

 

 

 


