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 05.05.2021 –מן המניין    שיבת מועצהי

 :על סדר היום

 .שאילתות  . 1

סעיף  שאי  א.  לפי  אי    36לתה  העיריות,  לפקודת  השנייה  לתוספת  א' 

   התקדמות פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור.  

סעיף   ב.  לפי  העיריות.    36שאילתה  לפקודת  השנייה  לתוספת  א' 

הצעות   הציבורי  במרחב  אחידה  עיצובית  שפה  בנושא  שאילתה 

   לסדר.  

הרחובו  ג.  בין  ויצמן  ברחוב  עבודות  בנושא  /  שאילתה  דיין  משה  ת 

 . נורדאו לרחוב העמק 

   שאילתה בנושא רישום לגני הילדים.   ד. 

על   . ה  העיר  ראש  דיווח  בנושא  קרובה  המועצה  לישיבת  שאילתה 

 .  ניהול אירוע הסככות הסולאריות 

העיר   ו.  מועצת  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש    –בנושא 

 מתן ההנחיה.  

שיד  ז.  של  לכאורה  יזום  שיבוש  העיר  בנושא  מועצת  ישיבת    –ורי 

   עמדה מוסרית.  

העיר   ח.  מועצת  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש    –בנושא 

 .  מתן הוראה לא חוקית ו/או לא מוסרית 

 הצעות לסדר.  . 2

ישיבת   א.  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש  בנושא  החלטה  הצעת 

 מועצת העיר.  

 נכ"ל העירייה ואישור  אישור מינויו של מר יובל בודניצקי לתפקיד מ  . 3

 שכרו.   

 .  22.3.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 4
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 אישור מחיקת חובות.  א.  

 . 2020רגיל  תקציב    , 8  מספר   העברות מסעיף לסעיף  ב.  

 .  2021, תקציב רגיל  3העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 .  20.4.2021אישור המלצות ועדת תמיכות מיום   . 5

   –כפר סבא )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשפ"א  אישור חוק עזר ל  . 6

 2021  . 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   . 7

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל   . 8
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לכולם.   : ראש העיר  טוב  ערב  עד  טוב,  בעדכונים  קצת  נתחיל 

ותושבי   תושבות  לכל  טוב  ערב  אז  יתכנסו.  שכולם 

היקרים,   סבא  בערב.  כפר  היום  כאן  אותנו  שרואים 

נבון   באופירה  הספורט  באולם  נמצאים  אנחנו 

הזאת,   בקדנציה  מהמנהג  כחלק  קפלן.  בשכונת 

העיר   ברחבי  אחר  מקום  בוחרים  פעם  בכל  אנחנו 

המועצה   ישיבות  את  יחוו  שכולם  כדי  אחר,  באתר 

הירוק.   התו  תנאי  לפי  עדיין  לציבור,  פתוחות  שהם 

א  רואים  שאתם  כמובן  חברות  אבל  בשידור.  ותנו 

ועובדי   עובדות  וחברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה, 

ישראל   מדינת  השבוע  לכולם.  טוב  ערב  העירייה, 

וכואבת, שבוע שארע   חוותה חוויה מאוד מאוד קשה 

שאתם   כמו  האירוע  מירון.  בהר  טרגדיה  אסון  בו 

גבה   הזה  והאירוע  השבוע,  סוף  במהלך  היה  יודעים 

של  חייהם  את  אבות,    45  לצערנו  צעירים,  נערים 

כאורחים   לבקר  באו  חלקם  ישראלים  חלקם  סבים, 

הזה   האירוע  כולם.  את  שזעזע  אירוע  המדינה,  של 

ל"ג   בחגיגות  היותו  עצם  כל  קודם  כבד,  כך  כל  הוא 

את   ראינו  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  בקבר  בעומר 

כאות   הפכה  חג  של  שהילולה  המעציבה  הטרגדיה 

לנו א' הורדנו את  יגון ושבר. אנחנו כאן בע  יר שנודע 

האירועים   כל  את  הפסקנו  התורן,  לחצי  העיר  דגלי 

מצב,   הערכות  שקיימנו  הבוקר,  כדי  תוך  שהתקיימו 

המדינה,   אזרחי  כל  כמו  ותושבים  תושבות  וגייסנו 

ואנחנו   וסיוע,  עזרה  מתן  ציוד,  לתרום  דם,  לתרום 

כך   כל  הוא  שלנו  העם  כמה  תמיד  כמו  מבינים  היום 
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ודו  שהוא  נפלא,  משבר  בעת  האלה  ברגעים  וקא 

רוצה   אני  ומין.  גזע  דת  הבדל  ללא  ומאוחד,  מתאחד 

לשלוח לכל הפצועים החלמה, בשמם של כל תושבות  

את   שאיבדו  למשפחות  ותנחומים  סבא,  כפר  ותושבי 

ערים   וניהל  עיר  שמנהל  שכמי  באירוע  יקיריהם 

להימנע.   שיכל  אירוע  לזה  אחרות,  אתייחס  גם  אני 

אני  גודל    בהמשך,  את  לנו  מציג  רק  שזה  חושב 

שלנו   בעיר  פה  שגם  הציבור,  כלפי  שלנו  האחריות 

לעבוד   לחשוב  וכמה  אירועים,  ויהיו  אירועים  היו 

כאן   הכללים.  כל  לפי  תקנית,  מסודרת  בצורה  באמת 

להגיע למצב שיש   יותר  או  בעיר אנחנו הצלחנו פחות 

מתחמים   הגדרנו  בעומר.  ל"ג  באירועי  צמצום 

למ  שגם  מוגדרים  להגיד  חייב  אני  וגם  דורות, 

צנועות,   קטנות,  מדורות  היו  שהתקיימו  המדורות 

ונתנו   שצריך.  כמו  החג  את  מכבדות  יפות, 

גם   באצטדיון,  אירועים  פה  היה  גם  אלטרנטיבות 

היו מסיבות בריכה לבני הנוער, קיימנו גם תהלוכות  

שמגיע   והמתנדבים,  ההורים  סיירות  וכמובן  חג, 

גדולה,  תודה  כדי    להם  העיר  ברחבי  סיורים  קיימו 

הנוער שחגגו. במהלך   בני  ביטחונם של כל  לשמור על 

באצטדיון   אירועים  כמה  לנו  היה  גם  שבוע  אותו 

ימותג   והאצטדיון  בהצלחה,  הכול  בסך  שהיו 

של   מצוינים  אירועים  פה  היו  השרון.  של  כקיסריה 

חוזרת   והעיר  בן,  וזהבה  לידר  ועברי  כהן  רותם 

יש   חיים.  מערב  לשקוק  לאזור  חשובה  בשורה  לי 

העיר   לתושבי  במאבק  משמעותי  ניצחון  היה  העיר. 

כביש   של  שכונת    4בנושא  לאזור    80והכניסה 
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המדינה   של  החלטה  הייתה  הירוקות.  בשכונות 

והשבוע   מערבית,  הצפון  הכניסה  את  לסגור 

שמשרד   משמעותיים,  דיונים  אחרי  התבשרנו 

והדרך  העירייה,  עמדת  את  קיבל    4לכביש    התחבורה 

בשורה   זו  היציאה.  ולא  הכניסה  לא  תיסגר,  לא 

שנמצאים   לעסקים  וגם  השכונה  לתושבי  גם  טובה 

כביש   של  הרחבה  תהיה  שתקודם  התוכנית    4שם. 

מסודרת,   פנייה  כמובן  ותהיה  נת"צ  שם  ויהיה 

התחבורה   משרד  כרגע  באזור.  מחלף  גם  וכנראה 

למשרד   להודות  רוצה  אני  בעניין.  בדיונים  התחיל 

לבקשה  ה  שנענה  שם  הבכיר  הצוות  ולכל  תחבורה 

הזה   הנתיב  של  הסגירה  את  למנוע  ולבקשתי,  שלנו 

נתוני   על  התבשרנו  אנחנו  לאזור.  והיציאה  והכניסה 

הגיוס לצה"ל מאוד משמעותיים. שיעור הגיוס בכפר  

הארצי,   מהממוצע  גבוה  בנות  ואצל  בנים  אצל  סבא 

ש  לציין  לי  חשוב  ו   92%-ומאוד    83%-מהבנות 

גם  מ  עדים  אנחנו  משמעותי.  לשירות  פונים  הבנים 

הבנות   בקרב  גם  לחימה  בתפקידי  בשיעור  לעלייה 

ישיר   למצרף  מצטרפים  האלה  הנתונים  וכל  והבנים. 

פה   שחשפנו  תש"פ,  לשנת  לבגרות  הזכאות  לנתוני 

בכל   משמעותית  עלייה  על  ומעידים  שעבר,  בשבוע 

ברכות  כל  קודם  לשלוח  רוצה  ואני  בעיר.    התיכונים 

את   שמוכיחים  סבא,  כפר  של  הנוער  ובני  בנות  לכל 

צוותי   לכל  וכמובן  שלהם,  היכולת  ואת  הערכים 

פה   עושים  הכול  שבסך  גווניהם,  כל  על  החינוך 

בסבב   ממשיכים  אנחנו  ואם  מאוד.  טובה  עבודה 

יקרה   לעובדת  טוב  מזל  להגיד  רוצה  אני  הברכות, 
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אורית   אז  אותה,  ראיתי  לא  אורית  בראון,  אורית 

וממונה  ברא  הקורונה  בנושא  עירונית  ממונה  היא  ון 

וכמובן   מיניות,  בהטרדות  וטיפול  המניעה  תחום  על 

ומנהלת   בעיר,  הנגישות  תחום  על  כממונה  משמשת 

מסורה   כעובדת  ואורית  הגמלאים,  מינהלת  את 

מצוינים,   אנוש  יחסי  עם  וחרוצה  טובה  מקצועית 

וזו   אחרות,  ידיעות  מטעם  מצטיינת  כעובדת  זכתה 

מאוד.  בשו  טובה  המשאב  רה  של  הנושא  ובמסגרת 

רגע לפני שאנחנו עוברים לסדר   האנושי, אנחנו ממש 

מ  כולנו  בשם  כאן,  להיפרד  רוצה  אני    3-היום, 

לתושבי   לעירייה  רבות  שתרמו  מאוד  יקרים  אנשים 

חדשה,   לדרך  ופונים  תפקידם  את  וסיימו  העיר, 

היקר   בן  האישי  עוזרו  צחר,  איתי  העירייה  מנכ"ל 

אלעד  שראי  הכלכלית  החברה  מנכ"ל  שנכנס,  תי 

היה   אתמול  איתי.  עם  כל  קודם  אתחיל  אני  קנדל. 

אותי   חנך  איתי  ומכבד.  מרשים  מאוד  פרידה  טקס 

מקצועית   בצורה  כאן  ותפקד  לתפקיד,  בכניסה 

מסירות,   חדשניות,  יוזמות  עם  העירייה  כמנכ"ל 

השירות   והתפתחות  פיתוח  על  תמידית  מחשבה 

וקו  תמיד  ותושבי  העירוני,  תושבות  למען  כל  דם 

בהתנהלות   משמעותי  שינוי  פה  הובלנו  העיר. 

טובה   בצורה  השירות  את  פה  ושיפרנו  העירייה, 

העיר   היא  סבא  כפר  סתם  שלא  חושב  ואני  מאוד. 

מכל   לאיתי  לאחל  רוצה  אני  בארץ.  ביותר  הטובה 

האישית,   ברמה  אותו  אוהב  שאני  לזה  מעבר  הלב, 

מקום   כל  דרכך.  בהמשך  יזכה,  הצלחה  אליו  שתבוא 

ואת   כאן  שרכשת  הידע  את  שתביא  בטוח  אני 
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התפקידים   בשאר  וניסיון  שלנו,  העיר  של  הניסיון 

רוצה   ואני  אליו.  הולך  שאתה  החדש  למקום  שלך 

השני   העובד  הערב.  כולנו  בשם  רבה  תודה  לך  להגיד 

כאן   חתם  כאן.  איתנו  שנמצא  קנדל,  אלעד  הבכיר 

של   מאוד  ומשמעותית  ארוכה  שנים    9תקופה 

הוותיקים   המנכ"לים  בין  שהוא  חושב  אני  בתפקיד. 

את   הוביל  הוא  בארץ.  כלכליות  חברות  של  ביותר 

לחברה   קטנה  יחסית  מחברה  כלכלית  החברה 

פרויקטים   של  רבות  עשרות  שקידמה  משמעותית, 

חתירה   תוך  וביעילות,  במקצועיות  בעיר  מגוונים 

כדרכו   מתפשרת,  בלתי  למצוינות  הזמן  כל  תמידית 

בשם  ה  אלעד  לך  להודות  רוצה  גם  אני  אז  יפה. 

העיר,   תושבי  הארץ,  ותושבי  תושבות  בשם  העירייה, 

עשייה   של  משמעותית  תקופה  על  הארץ,  גם  אולי 

ורווחת   קידום  העיר,  של  פיתוחה  למען  ושליחות 

כל   על  גדולה  באמת תודה  כאן,  והתושבות  התושבים 

שעשית  בן מה  הוא  הולדת,  יום  לו  יש  מוזמן.  ואתה   ,  

רציני  40 בחור  בחבורה,  הצעיר  בן  ובן,  טוב.  מזל   ,

פעל   אהוב, אני מאוד אוהב אותו גם ברמה האישית, 

רוח   באורך  רבה  במקצועיות  התקופה  כל  לאורך 

מגיע   היה  שעות,  מאוד  הרבה  פה  השקיע  בשלווה, 

אחריי.   גם  נשאר  ולפעמים  בבוקר,  מוקדם  איתי 

יפות,   פנים  בסבר  הכול  חתונות.  שאין  בתקופה 

מאוד,   חרוץ  פרטים,  על  הקפיד  רוח,  באורך 

במשימות,   לדבוק  יכולת  קדימה,  חשיבה  איכויות, 

באחריות,   ביותר,  הטוב  הצד  על  דבר  כל  ביצע  תמיד 

את   מעריך  מאוד  אני  גבוהים,  בסטנדרטים  באהבה 
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בתפקידך   רבה  הצלחה  כולנו  בשם  לך  מאחל  אני  בן, 

התקרב   אומרת  זאת  לירושלים,  נוסע  הוא  הבא, 

הבא.  הבית  בתפקיד  רבה  הצלחה  ובאמת  אנחנו  ה. 

   -נעבור ל 

 אפשר להגיד כמה מילים לאיתי שעוזב?  רפי   רו"ח תהילה מימון: 

 בשמחה, מי מדבר, אני פשוט לא רואה? הא תהילה.   ראש העיר: 

ק"מ  רו"ח תהילה מימון:  המון  יש  ולי  לאיתי  אגיד,  אני  אז    טוב, 

כמע  לפני  לראשונה,  שנפגשנו  מהיום    7ט  משותפים 

כסמנכ"ל   הוא  עגנון.  ש"י  ספר  בית  בחצר  שנים, 

הירוקה.   השכונה  ועד  כיו"ר  ואני  הכלכלית  החברה 

אסכם   לא  אני  אז  ומזגנים,  נזילות  על  ודסקסנו 

רך השנים  פעילות כי היא ארוכה, אני רק אגיד שלאו 

לחוכמה,   לערכיות,  המודל  את  מבחינתי  הוות 

לאנוש  למקצועיות,  במטרה,  לדבקות  יות  לנחישות, 

שאפשר   אנשים  הרבה  מכירה  לא  אני  ולחברות. 

כל   קודם  זכיתי.  ומבחינתי  זה,  את  עליהם  להגיד 

השנים,   במהלך  המון  למדתי  איתך,  לעבוד  זכיתי 

דרך שיתופי פעולה ודרך חילוקי דעת, והיו לא מעט.  

תחסר   אישי  באופן  לי  רגע.  מכל  ולמדת  נהניתי 

יוזם,  משתף    כמנכ"ל עירייה שמקדם, מוביל, מנהיג, 

פה   משאיר  אתה  ומאתגר.  מוכיח  גם  אבל  פעולה, 

שני   דבר  אחריך.  לבא  חזקים  ויסודות  ענפה  מורשת 

חשוב   יותר  וזה  כאדם,  אותך  להכיר  זה  שזכיתי 

שלך   והאנושיות  שלך  הערכים  שאתה,  מי  בעיניי. 

אתה   בהתחלה,  אולי  ובסוף  יותר.  עוד  לי  יחסרו 

וגאה   בשבילך,  שמחה  אני  הזה  ובמקום  חבר, 

טריוויאלי בב  והלא  הערכית,  יש    ת חירה  שעשית, 
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אתה   שלך.  הדרך  זאת  לא,  אני  גבה,  שירימו  כאלה 

שלך,   האישיות  עם  ויחד  הנכונה  המוטיבציה  עם  בא 

לך   מאחלת  אני  הבא.  באתגר  שתצליח  ספק  אין  לי 

קדימה   אותך  שמניעה  בעשייה  להיות  תמיד 

של   איים  גם  למצוא  זה  ובתוך  אותך,  ומאתגרת 

בהצלחה.  אבל    שקט,  אחריך.  לבא  גם  ובהצלחה 

 בהצלחה איתי.  

לעבוד   ראש העיר:  הולך  איתי  יודע  שלא  למי  תהילה.  רבה  תודה 

בעיר   שהיה  כמי  חושב  אני  שכנה.  עיר  בג'לג'וליה, 

זה מרתק מאוד וחלק מתהליכים מאוד   סכנין בעבר, 

נכון,   משהו  שם  שנשבר  הערבית,  בחברה  בריאים 

מהמגזר  צוותים  לחיקם  קולטים  אנשי    והם  היהודי, 

הבשורות   אחת  שזה  חושב  ואני  טובים,  מקצוע 

לעיר   מגיעים  של איתי  מקצוע ברמה  שאנשי  הטובות 

מאוד   מערכת  לנהל  ליכולת  מקצועי,  לידע  שזקוקה 

לסגור,   שצריך  הגדולים  לפערים  מעבר  שם  מורכבת, 

מדינה   לנהל  ממש  זה  תרבותיים,  עניינים  גם  יש 

שנצבר  מה  שכל  חושב  אני  אז  יבוא    אחרת.  כאן 

השכנה   העיר  ותושבי  תושבות  לטובת  דבר  של  בסופו 

 ג'לג'וליה.  

 אני רוצה להוסיף אם אפשר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   כן עילאי

דיברת   הנדין: -עילאי הרסגור  שאתה  מהמקום  אולי  אמשיך  שאני  האמת 

עליו. אז אני אקצר, איתי אנחנו כבר צברנו לא מעט  

כשהיי  גם  ביחד  סמנכ"ל  ק"מ  כשהיית  גם  מנכ"ל,  ת 

ראש   כלכלית.  חברה  סמנכ"ל  כשהיית  וגם  עירייה 

עובר   שאתה  העובדה  ג'לג'וליה,  על  דיבר  העיר 
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מפתות   הצעות  לך  שהיו  יודע  ואני  לג'לג'וליה. 

והעובדה   מאוד.  ויפים  ומשונים  שונים  ממקומות 

סבא,   מכפר  קטן  יותר  ליישוב  ללכת  בחרת  שאתה 

סבא  מכפר  קשה  יותר  על  הרבה  מכל  יותר  מעידה   ,

יש   שלך.  הערכים  על  שלך,  האופי  שלך,  האישיות 

הרבה אנשים שאפשר להגיד להם שהם ערכיים, אבל  

גזענים,   שהם  אנשים  הרי  יש  ערכים.  איזה  תלוי  זה 

הטובים   במובנים  ערכי  אתה  אבל  ערך.  גם  זה 

מעבר   ממך  אקח  שאני  ומה  אדם,  אוהב  והחיוביים, 

שנעש  המדהימים  הדברים  היית  לכל  בה  בתקופה  ו 

טובות,   תשובות  לתת  רק  לא  היכולת  את  זה  מנכ"ל, 

אני מאחל   אז  הנכונות.  את השאלות  גם לשאול  אלא 

בשביל   מאוד  שמח  ואני  בהצלחה,  המון  המון  לך 

 ג'לג'וליה שזכתה בך.  

 תודה רבה.   איתי צחר: 

.   ראש העיר:   תודה רבה לעילאי

או  ממה שיינפיין:  ממה.  זה  שנייה,  רפי  בירכתי  רפי,  אתמול  מנם 

העירייה   שעובדי  בתגובות  קיבלתי  אבל  איתי,  אותך 

הם   כי  שלהם.  הרגשות  את  ביטאתי  שכאילו  שהיו 

אבקש   אני  לכן  המקום.  בדיוק  שזה  כולם  הרגישו 

הנאום   כתב  את  המועצה  לישיבת  להוסיף  אפשר  אם 

פרוטוקול   בתוך  יהיה  שזה  איתי,  לך  אכפת  לא  אם 

 ד.  ישיבת המועצה, אני אשמח מאו 

 בשמחה.   ראש העיר: 

.   ממה שיינפיין:   בהצלחה כמובן

 תודה ממה.   ראש העיר: 
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סעיף   א.  לפי  אי    36שאילתה  העיריות,  לפקודת  השנייה  לתוספת  א' 

 התקדמות פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור.   

 

לנו   ראש העיר:  יש  היום.  סדר  את  מתחילים  אנחנו  טוב, 

לס  הצעות  השאילתה  שאילתות,  קדימה.  אז  דר, 

 הראשונה בבקשה המנכ"ל.  

התקדמות   איתי צחר:  אי  בנושא  ראשונה  שאילתה  טוב,  ערב 

בשם   לציבור,  הכוללנית  המתאר  תכנית  פרסום 

מעירים   בעצם,  ששואלים  האופוזיציה.  חברי  שבעת 

תכנית   פרסום  התקדמות  בנושא  עיכובים  על 

לפרסום   הזמנים  לוח  מה  ושואלים  המתאר, 

בהשגות.  התוכני  לדיון  שיהיה  התהליך  ומה  ת, 

המתאר   תכנית  כך:  נאמר  לשאילתה  כמענה 

עירוני   כוללת, חזון  הכוללנית קובעת מדיניות תכנון 

התכנון   את  להנחות  כלים  ארגז  מהווה  בעת  ובה 

תכנית   הינה  זו  מתאר  תכנית  ממנה.  הנגזר  המפורט 

בסעיף   כהגדרתה  כוללנית,  מקומית  ג(    62מתאר  ( א 

לאחר  מקומית    לחוק.  מתאר  תכנית  של  אישורה 

מלוא   את  לקבל  המקומית  הוועדה  יכולה  כוללנית, 

מתאר   תכניות  ולאשר  לקדם  התכנון,  סמכויות 

תואמות   והם  ככול  מפורטות,  ותוכניות  מקומיות 

עצמאות   היא  המשמעות  המתאר.  תכנית  את 

נדרשת   זאת  לצורך  המקומית,  לוועדה  תכנונית 

מדוקדק  מעמיקה,  יסודית,  ומדויקת.  עבודה  ת 

בשנים   דרכה  החלה  הכוללנית  המתאר  -2012תכנית 
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בשנת  2013 המחוזית  בוועדה  הופקדה  כאשר  2017,   ,

עם   לעיר  עתידית  אוכלוסייה  יעד  הציעה  התוכנית 

מוגשות  תושבים   150,000 זו  לתוכנית   .191  

שהגישה   עצמיות  התנגדויות  גם  מהם  התנגדויות, 

ש  נושאים  לתקן  מנת  על  המקומית,  נכתבו  הוועדה 

בינואר   המקורית.  מליאת    2020בתוכנית  הציעה 

לתוכנית.   עדכון  סבא  כפר  המקומית  הוועדה 

יעד   המקומית  הוועדה  הגדירה  העדכון  במסגרת 

יעד   את  ומעלה  תחילה,  עירונית  התחדשות  מרכזי 

ל  העירוני  בסיס    180,000-האוכלוסייה  על  איש. 

מענה   המקומית  הוועדה  הגישה  זו  עדכון  הצעת 

ל  המחוזית.    191כל  פרטני  לוועדה  ההתנגדויות 

-ו   1.3.2020,  23.2.2020,  16.2.2020בתאריכים  

את    12.7.2020 המחוזית  ההתנגדות  ועדת  שמעה 

הוועדה   המלצות  ואת  לתוכנית  ההתנגדויות 

על   העדכון  הצעת  מתוך  המחוז  החלטת  המקומית. 

התחבורה,   הנפחים,  הבינוי,  הגובה,  היבטי  כל 

שימו  העירוני,  כל  והתחביר  ועוד,  סביבה  נושא  ר 

משמעותיים   תכנון  למהלכי  התייחסות  תוך  זאת 

ותמ"א   המטרו  קווי  כגון  אלו,  בימים    70המקודמים 

ומתוכניות   התכנון  מינהל  ברמת  המקודמות 

שהמדינה מקדמת. החלטת הוועדה המחוזית לפרסם  

סעיף   שעוסק    106לפי  הסעיף  אומרת  זאת   , )ב(

כשמוגש  שיש  ובאפשרויות  התנגדויות,  בסמכויות  ות 

מיום    13.9.2020ביום   החלטה    1.10.2020ותיקון 

אוכלוסייה   ויעד  בתוכנית,  נוסף  לשינוי  מובילים 

לכ  זו    200,000-המתקרב  החלטה  משמעות  תושבים. 
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בתוכנית   ומסמך  מסמך  כל  של  מחדש  כתיבה  היא 

העיר   נתוני  כל  של  מחודשת  ובחינה  עדכון  לרבות 

בהתאם  נעשים  התיקונים  כל  להחלטת    בשנית. 

התכנון   הוראות  כל  כתיבת  הליך  המחוזית.  הוועדה 

גודל   בסדר  בתוכנית  מחדש,  המסמכים  כל  ותיקון 

עבודתנו   מקדמים  ואנו  ארוך  עבודה  הליך  הינו  זה, 

התיקונים   של  והטמעה  למידה  תוך  סדור  בתהליך 

רק   המחוז.  מול  עבודה  ישיבות  ובמקביל  הנדרשים, 

התכנ  ולשכת  זה,  הליך  שיסתיים  המחוזית  לאחר  ון 

מחדש   התוכנית  תפורסם  התיקונים,  כלל  את  תאשר 

סעיף   נוספות.    106לפי  השגות  לשמיעת  לחוק  )ב( 

אישור   פי  על  המתוקנים  המסמכים  יועברו  בטרם 

ועדת המשנה   הוועדה המחוזית, אנו נציג אותם בפני 

באחריות   הוא  ההשגות  ושמיעת  תהליך  ליידוע. 

התוכנית,  לאישור  האמון  התכנון  הוועדה    מוסד  קרי 

ההשגות   וכל  הזמנים.  לוחות  גם  וכך  המחוזית 

הוועדה   מליאה  להתייחסות  לדיון  יובאו  שיוגשו, 

הראשון   ההתנגדות  בהליך  שנעשה  כפי  המקומית, 

 שקרה, לרבות השגת הוועדה המקומית עצמה.  

 תודה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

השאילתה,   פינחס כהנא:  את  מקריאים  היו  שאם  חושב  אני 

הוא  הציב  כי  הנושא.  את  יותר  מבין  קצת  היה  ור 

אני   פשוט.  לא  מ נושא  השאילתה  רוצה  לפחות  תוך 

שהציבור   שכדאי  חושב  שאני  הדברים  את  להוציא 

על   בתוכנית,  משמעותיים  שינויים  יש  כאשר  יידע. 

יש   אם  ההתנגדויות,  שמיעת  אחרי  הזה  הבסיס 

שנאמר   למה  לציבור  חוזרים  משמעותיים  שינויים 
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וגם בשאילתה, חוזרים לציבור כדי    106בתשובה   )ב( 

לשמוע   צריך  משמעותי  שינוי  כי  דעתו.  את  שישמיע 

פה   שהיה  שומעים  ואנחנו  הדעת,  חוות  את  פעם  עוד 

האוכלוסייה,   בהיקף  בוודאי  מאוד  משמעותי  שינוי 

שציינו   שני  ודבר  להגיד.  מה  יהיה  ולציבור 

שהיא   תכנית  היא  הכוללנית  שהתוכנית  בשאילתה, 

איזה שהוא מעמד שהוא מעמד    מופקדת.  כבר  לה  יש 

   -סטטוטורי 

 פינחס מה השאלה?   ראש העיר: 

זה   פינחס כהנא:  את  להשאיר  אפשר  אי  מתנהגים.  אנחנו  ולאורה 

לוח   אם  כי  הזמנים.  לוח  מה  שאלתי  אני  פתוח, 

של   לאורה  חיים  אנחנו  אז  כזה,  הוא  הזמנים 

התוכנית הזאת. הרבה זה תיקונים טכניים, אז אולי  

עכשיו  צ  יכולים  לא  אנחנו  אדם.  כוח  להוסיף  ריך 

הזאת,   התוכנית  של  לאורה  בדרך  תכנית  לגלגל 

   -התוכנית הכוללנית 

 פינחס אבל מה השאלה?   ראש העיר: 

 השאלה היא, אני שאלתי מה לוח הזמנים?   פינחס כהנא: 

   -טוב, אז  ראש העיר: 

   -ויש איזה תהליך מסובך שאני יודע  פינחס כהנא: 

ובוועדה   ראש העיר:  ובנייה  תכנון  בהליכי  בקיא  שאתה  מכיוון 

המטלות   כל  את  השלימה  העירייה  אנחנו  מחוזית, 

אליו   שהתייחסתי  הנושא  כאן,  שמפורט  כפי  שלה, 

עשתה   פה  המערכת  האוכלוסייה,  גודל  של  לנושא 

משמע  נתונים  דיוק  יש  ולכן  הנתונים,  על  מאוד  ותי 

שתהיה   האוכלוסייה  גודל  על  ומדויקים  נכונים 

   -בכפר סבא 
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על   צביקה צרפתי:  דיוק?  איזה  דיוק?  היה    150,000איזה  תושבים 

ל  מעלה  אתה  אז  רוצה  180,000-התנגדויות,  אני   ?

ל  שהתנגדו  המועצה  חברי  את    150,000-לראות 

 תושבים.    180,000בקדנציה הקודמת, מצביעים על  

.   ראש העיר:   אוקיי

ה  צביקה צרפתי:  מרכז  העיר,  את  ומצופף  הולך  הולך  אתה  אתה  עיר 

הצביון   את  הורג  העיר,  את  הורג  אותנו,  הורג 

 הכפרי, הורג את הצביון הכפרי בכפר סבא.  

 דברי חוכמה.   ראש העיר: 

לא   צביקה צרפתי:  אנחנו  עובדות.  אלה  חוכמה,  דברי  לא  זה 

   -מדברים 

 אתה לא בקיא בעובדות.   ראש העיר: 

לא   צביקה צרפתי:  אני  בטח  חכם,  יותר  מי  בוחנים  מתחרה  לא 

 איתך.  

 טוב.   ראש העיר: 

 אתה מלך העולם, זה ברור, אני לא מתחרה איתך.   צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   אוקיי

   -14,000רק יש עניין של טעם, של עיר, של   צביקה צרפתי: 

פעם   ראש העיר:  עוד  ואתה  בעובדות,  בקיא  לא  שאתה  מכיוון 

   -אומר דברים 

   -המתאר מכיר, עשיתי את תכנית   צביקה צרפתי: 

 אתה לא בקיא.   ראש העיר: 

חוץ   צביקה צרפתי:  בקיא  אתה  במה  בקיא?  לא  לי  אומר  אתה 

 מלעשות פוליטיקה?  

 טוב, תודה.   ראש העיר: 

 במה אתה בקיא? חוץ מפוליטיקה במה אתה בקיא?   צביקה צרפתי: 

 שהציבור בכפר סבא יראה.   ראש העיר: 
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המנכ"  צביקה צרפתי:  למסיבת  אותי  לזמן  מלא  אותי  חוץ  הורדת  ל, 

 מקבוצת, אני אתייחס לזה עוד.  

 תתייחס לזה.   ראש העיר: 

 חוץ מזה במה אתה בקיא?   צביקה צרפתי: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

   -לישיבת המועצה היום לא קיבלתי זימון  צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 במה אתה בקיא?   צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה, תודה.   ראש העיר: 

 רוצה להתמודד עם עובדות.   ביקה צרפתי: צ 

 צא ולמד.   ראש העיר: 

 

סעיף   ב.  לפי  שאילתה    36שאילתה  העיריות.  לפקודת  השנייה  לתוספת  א' 

 בנושא שפה עיצובית אחידה במרחב הציבורי הצעות לסדר.   

 

במרחב   איתי צחר:  אחידה  עיצובית  שפה  בנושא  הבאה  שאילתה 

כותבי   מציינים  שעמדו  השאילתה  הציבורי.  כך  על 

במרחב   והאומנות  הפיסול  של  החשיבות  על  בעבר 

כלל   בהשתתפות  מקצועי  תהליך  וביקשו  הציבורי, 

ובנוסף   האומנים.  עם  יחד  הרלוונטיים  הגורמים 

חוסר   יש  שבהם  מקרים  בתמונות  כולל  מציינים 

אחידות בריהוט רחוב, בעמודי תאורה, גופי תאורה,  

השאילתה   כותבי  כדברי  התחשבות  באיכות  חוסר 

שואלים   ובעצם  הציבוריים,  מי    2השטחים  שאלות. 

הצוות   מי  חשמל.  עמוד  הצבת  מאשרים  ואיך 

המקצוע   אנשי  נמצאים  בצוות  והאם  זאת?  שמאשר 
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נוהל   יש  האם  העיר?  אדריכלית  וכן  החשמל  בתחום 

ספסלים   הצבת  מאשר  מי  שנייה,  ושאלה  לאישור? 

ספסלים   מספר  צבעם,  צורתם,  הציבורי,  במרחב 

העיר  שיוצ  אדריכלית  האם  חומרים?  בתחום,  ב 

יש   האם  בנושא?  מקצועי  מצוות  חלק  הם  וצוותה 

הציבורי?   במרחב  ספסלים  הצבת  תהליך  של  נוהל 

המובאת   המציאות  כי  נאמר  לשאילתה  כמענה 

בתמונות המצורפות לשאילתה הינו תולדה של שנים  

לעצם   על  פרטים  בהצבת  אחידות  העדר  של  ארוכות 

יציאה   אלו.  הייצור  ימים  מקו  ישנים  פרטים  של 

מעמיק   טיפול  דורש  אכן  הנושא  סגנונות.  ושינוי 

ארוך   בתהליך  מדובר  אולם  הריהוט,  של  והאחדה 

אשר   התכנון,  לא  הכוונה,  שלו  המימוש  עצם  שנים, 

ולא   שקלים,  מיליוני  עשרות  של  תקציביים  מחייב 

הרחוב   שפת  לצערנו.  אחת  בבת  בו  לטפל  ניתן 

מהנדסת  ידי  על  העיר,    מטופלת  ואדריכלית  העיר 

בשל   גם  או  בעיקר  גדולה,  לב  תשומת  מקבל  והנושא 

ואוסיף   לעיר,  מהיר  ופרויקט  העיר  מרכז  התחדשות 

בנושא   גם  עבודה,  מאוד  הרבה  יש  שאכן  ואומר 

תאורה   וגופי  רבים,  מסוגים  תשתיות  שיש  החשמל 

ש  כמו  בעבודה  לנו  יש  ושונים,  רבים  עדכנו  מסוגים 

מישי  באחת  לדעתי  צוות  כבר  הקודמת,  המועצה  בות 

הרבה   פה  יש  הזה.  בנושא  חדש  מכרז  על  שעובד 

והספסלים   הרחוב  שילוט  בנושא  עבודה  מאוד 

הוצבו   הם  שהוצבו,  החדשים  אלה  שאגב  בתמונה, 

יש   כי  שבוצע,  נגישות  וסקר  הנגשה  עבודות  לאחר 

שהיו   הקודמים,  מהספסלים  בשונה  יד  מאחזי  להם 
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מצ  חלילה  לא  אני  בעיר.  המציאות  מוצבים  את  דיק 

להצדיק   יכול  לא  אחד  שאף  חושב  ואני  המצולמת, 

מיליונים   זה  של  המשמעות  אותה  לתקן  רק  אותה, 

מתייחסים   אם  שקלים  מיליוני  עשרות  ואפילו  רבים 

וצריך   לפתחנו  עומד  שאכן  תהליך  וזה  לתאורה,  גם 

 להתבצע.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

הי  פינחס כהנא:  שהתשובה  חושב  לא  אני  לא  כן,  חושב  אני  א, 

על   מטופלת  הרחוב  ששפת  הזאת  מהבחינה  מלאה 

ממעט   גם  העיר.  ואדריכלית  העיר  מהנדסת  ידי 

על,   כבר  מדברים  אנחנו  כאן,  ששמתי  התמונות 

שוטפת,   עבודה  של  משנתיים  למעלה  לפחות  אנחנו 

אם   מדבר  אני  שקלים.  מיליוני  עשרות  על  מדבר  לא 

בשני  כאן  ם האלה,  מישהו בא להציב את מה שהצגנו 

תהליך   שאין  מישהו  אין  לא,  ולדעתי  באמת,  האם 

   -מסודר 

 אתה טועה.   ראש העיר: 

אדריכלית   פינחס כהנא:  כאן,  שכתוב  מה  נכון  לא  זה  אדריכלית, 

מעורבת   שהיא  בטוח  לא  אני  העיר,  ומהנדסת  העיר 

 בשום דבר ממה שהצגתי כאן.  

 מה השאלה פינחס?   ראש העיר: 

   -ובה שניתנה שהאדריכלית אני אומר שהתש  פינחס כהנא: 

 אז אני אתן לך תשובה.   ראש העיר: 

   -אני מניח שהיא לא מעורבת בזה  פינחס כהנא: 

   -מכיוון שאני  ראש העיר: 

לא   פינחס כהנא:  היום?  התהליך  מה  התהליך,  על  שאלתי  אני 

 קיבלתי תשובה.  
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   -אז בוא  ראש העיר: 

לשים   פינחס כהנא:  רוצה  מישהו  בא  היום?  מאשרים  עמוד  איך 

בא   הוא  העיר,  לאדריכלית  בא  הוא  תאורה, 

הוא    ת לאדריכלי  ספסל  לשים  רוצה  מישהו  הנוף? 

   -בא, איזה תהליך הוא עובד? או זה 

הם   ראש העיר:  הקודמת,  מהמאה  הם  שראית  מהספסלים  חלק 

   -כבר לא מיוצרים 

 שוב אתה לא עונה על השאלה שהוא שואל.   הדר לביא: 

 על השאלה, לא לקפוץ.  רגע, אני אענה לך   ראש העיר: 

 זה מה שמטריד פה.   הדר לביא: 

 אבל אני אענה לשאלה, תכבדי תודה.   ראש העיר: 

שנייה   הדר לביא:  ובמילה  לקפוץ,  לא  אחת  במילה  אומר  אתה 

   -לכבד. אתה לא עונה לשאלות 

 את רוצה שאני אענה או שאני אעבור לנושא הבא?   ראש העיר: 

   -שאנחנו שואלים   אני רוצה שתענו לשאלות  הדר לביא: 

   -אז את תקשיבי  ראש העיר: 

 לא להעיר לנו על איכות שאלת המשך.   הדר לביא: 

מפורטת.   ראש העיר:  הרצאה  עכשיו  ותקבלי  עכשיו,  תלמדי  אל 

   -מכיוון שאני הייתי פה מלפני הרבה מאוד שנים 

 שאלו שאלה תענו תשובה.   הדר לביא: 

נחזור   ראש העיר:  ככה,  או   30אז  אחורה  פה  שנים  היו  קיי? 

נתייחס   שאם  מעץ,  ספסלים  השנים  כל  לאורך 

מסוימת  בצורה  שהותקנו  ספסלים  ,  לספסלים, 

וונדליזם   היה  תקופה  באותה  שהיה  והוונדליזם 

שם   אי  הנוער  בני  לבקרים  חדשות  מאוד.  קשה 

היו מפרקים את כל הספסלים. שוברים    90-בשנות ה 

בעומר.   בל"ג  אותם  שורפים  אותם,  הורסים  אותם, 
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העץ  ו  ספסלי  את  להחליף  אז  החלטה  התקבלה  לכן 

מתכת.   לספסלי  דאז,  בתקופה  אז  מיוצרים  אז  שהיו 

מאוד   הרבה  עלה  זה  כי  כסף,  נחסוך  אוקיי  אמרו 

אלפי   מאות  של  בהיקפים  היה  זה  התיקונים,  כסף 

תקופה   באותה  שהיה  מי  זה  על  יעיד  בשנה,  שקלים 

שהיום   הרשקוביץ,  ראובן  ונוף  הגנים  מחלקת  מנהל 

להחליף  ר  והתחיל  פעל  הוא  בראשון,  מינהל  אש 

מדבר   אני  העיר,  ברחבי  הספסלים  את  שיטתי  באופן 

תב"ר,    30אתכם   היה  פרויקט,  היה  אחורה.  שנים 

שיטתי   באופן  הספסלים  את  להחליף  והתחילו 

מתכת.   לספסלי  הוחלפה  העיר  ורוב  מתכת,  לספסלי 

כנראה   להחליף    2לפני  החליטו  פחות,  או  עשורים 

ספסל  שהחליט,  את  מי  אחרים,  לספסלים  המתכת  י 

עץ.   ספסלי  יש  ולכן  אותם.  להחזיר  עץ,  לספסלי 

לא   כבר  סבא  כפר  ברחבי  שהונחו  ובספסלים 

מיוצרים היום, יש היום ספסלים חדשים. ולכן אתם  

אחד.   זה  הספסלים,  של  הרב  המגוון  את  רואים 

   -שתיים 

   -השאלה לא הייתה למה, ברור למה  הדר לביא: 

   -לא, שתיים, לא, לא  ראש העיר: 

 השאלה מה התהליך היום.   הדר לביא: 

   -בואי את הרי מבינה הכול  ראש העיר: 

 הכול כתוב.   הדר לביא: 

כדי   ראש העיר:  מההיסטוריה,  ללמוד  צריך  כל  קודם  אבל 

 להסתכל קדימה, אוקיי?  

   -אבל אנחנו שאלנו שאלה  הדר לביא: 

 ה נורא קונקרטית.  ראש העיר אבל הוא שאל שאל  ד"ר אסנת ספורטה: 
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 טוב, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 האיש מתכנן ערים.   הדר לביא: 

 נשמח לשמוע תשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מכיוון שאתם לא רוצים להקשיב  ראש העיר: 

 ההיסטוריה חשובה.   צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

י   2ספסלי עץ,    2הביאו תמונה של   צביקה צרפתי:   רוקים.  ספסלים 

 לצביקה צרפתי.    ת השאילתה צריכה להיות מופני  ראש העיר: 

   -החליפו ספסלים  צביקה צרפתי: 

 תשאלו את צביקה צרפתי.   ראש העיר: 

 תשימו אחיד באותו גן, זה הכול.    4-קחו את כל ה  צביקה צרפתי: 

 שנים, תשאלו אותו.    15אבל צביקה אתה היית פה   ראש העיר: 

 . שאלו אותך שאלה, תענה פשוט.  פשוט מאוד  צביקה צרפתי: 

 שישאלו אותך.   ראש העיר: 

   -אתה עונה עונה עונה  צביקה צרפתי: 

 שנים.    15זה מחדלים מהתקופה שלך, אתה היית פה   ראש העיר: 

 פשוט אנחנו לא חכמים כמוך.   צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 תענה פשוט.   צביקה צרפתי: 

 תה הבאה.  תודה רבה, שאיל  ראש העיר: 

   -לא, אבל ראש העיר פינחס שאל שאלה קונקרטית  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שאילתה הבאה, סליחה את לא ברשות דיבור  ראש העיר: 

 איך זה מתבצע. אפשר לקבל תשובה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה, שאילתה הבאה, תודה.   ראש העיר: 

 שמוע את הפואנטה.  אנחנו מחכים בסבלנות... כדי ל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אתם קוטעים אותי, שאילתה הבאה תודה.   ראש העיר: 

 אבל לא הייתה פואנטה, הוא שאל איך זה עובד.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 מה התהליך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

צביקה אגב הוא לא ראש העיר, אתה ראש העיר כבר   הדר לביא: 

 שנתיים וחצי.  

של   ר: ראש העי  מתקופתו  הם  שלא    15המחדלים  פה,  שנים 

   -טיפלו בצורה נכונה בעניין הזה 

 אבל פינחס שאל איך זה עובד היום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ולכן מה שנעשה, קיבלתם בתשובה בשאילתה.   ראש העיר: 

במקום   צביקה צרפתי:  מחליפים  מסוים,  מקום  על  שאל  שאל,  מה 

כל   2אחד   את  לקחת  לא  למה  ולאחד    4-ה   ספסלים, 

עכשיו   אתה  מה  ששאל.  מה  זה  הזדמנות,  באותה 

   -שנה   15מספר לו  

 משיקולים תקציביים.   ראש העיר: 

 שנה. זה מה שחשוב לך?    15לא   צביקה צרפתי: 

 משיקולים תקציביים.   ראש העיר: 

 אני כבר לא נמצא, אתה נמצא.   צביקה צרפתי: 

 משיקולים תקציביים, מה לעשות.   ראש העיר: 

ל  יא: הדר לב     -מיליון ₪   60-פינחס חבל שהתב"ר שלנו ירד 

מצביעים   ראש העיר:  הייתם  אם  לתקציב,  הצבעתם  לא  אתם 

 לתקציב הייתם עוזרים, אבל לא הצבעתם לתקציב.  

 סליחה, סליחה שוב?   הדר לביא: 

 אז כל נושא תקציבי אי אפשר להתייחס אליו.   ראש העיר: 

 לי ברחוב כל הזמן.    עכשיו אני מבין מה אומרים  צביקה צרפתי: 

 שאילתה הבאה. שאילתה הבאה, תודה.   ראש העיר: 

 פינחס קיבלת תשובה לשאלה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הנושא הבא  איתי צחר: 

 לא קיבלתי תשובה, וגם אחד לא... בצורה כזו.   פינחס כהנא: 
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   -היקר   כהנא פינחס   ראש העיר: 

   -עמודי חשמל   3 פינחס כהנא: 

   -מכיוון  ראש העיר: 

,    2-ש  פינחס כהנא:   סוגים שונים.    3מהם אנחנו הצבנו

   -תשאל את כל מי שעבד פה  ראש העיר: 

 אני שואל אותך מי התהליך? מה התהליך כאן?   פינחס כהנא: 

אפשר   ראש העיר:  אי  יודעים  שאתם  מכיוון  ותקשיב,  תשאל 

ההיסטוריה   את  מכיר  אני  הציבור,  בעיני  חול  לזרות 

שיו  מי  מכל  טוב  יותר  כל  קצת  את  תשאלו  פה.  שב 

   -מי 

   -אתה ראש העיר כבר שנתיים וחצי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אל תפריעי לי  ראש העיר: 

 אתה בתפקיד די!   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אל תפריעי לי.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:  .  די להאשים, די להאשים.

 אתם מפריעים לי, תודה רבה.   ראש העיר: 

   -נתיים וחצי בתפקיד, וכל דבר שעולה אתה ש  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שאילתה הבאה  ראש העיר: 

 אתה מספר סיפורים על ההיסטוריה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קדנציות לתקן.    2את המחדלים האלה צריך עוד   ראש העיר: 

   -שאל אותך חבר מועצה מכובד  ד"ר אסנת ספורטה: 

עובדת   ראש העיר:  את  מבינה,  שקצת  כמי  לך  אומר  אני  אבל 

   -עירייה ב 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   איש מקצוע שאלה, תענה לו

 את כל המחדלים בחדרה את לא תתקני בשנה.   ראש העיר: 

בו   ד"ר אסנת ספורטה:  מזלזל  אתה  מזלזל.  אתה  לו.  תענה  לו,  תענה 

 חבל. הוא יכול להואיל לך.  
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   -שאילתה הבאה בנושא  איתי צחר: 

 תודה רבה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 פינחס אני מתנצלת בשם כולם.   נת ספורטה: ד"ר אס 

עבודות ברחוב ויצמן בין הרחובות משה דיין נורדאו   איתי צחר: 

   -לרחוב העמק. שואלים שואלי 

כל   ראש העיר:  את  להחליף  שאפשר  חושב  מישהו  אם  שנייה, 

יכול   אני  בשנה,  סבא  כפר  בעיר  התאורה  עמודי 

   -להגיד לכם שאת המודל 

 אלנו שאלה.  מי חושב, ש  הדר לביא: 

   -מודל התאורה בכפר סבא  ראש העיר: 

.   פינחס כהנא:   אף אחד לא אמר את זה רפי

.   ראש העיר:   טוב, שאילתה הבאה, חבל על הזמן

   )מדברים יחד( 

 חבר'ה תודה, חבל על הזמן.   ראש העיר: 

רק   ד"ר אסנת ספורטה:  אתה  לענות,  ותתחיל  להתגונן  תפסיק  חושב  מי 

ל  לענות  תתחיל  באמת  מתגונן.  באמת  זה  עניין, 

 מעליב שאתה לא עונה לעניין.  

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   -שואלים שואלי השאילתה  איתי צחר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:  לעניין היסטוריה,  סיפורים,  סיפורים,  סיפורים, 

   -שורות ענייני   2אפשר גם קצר ולעניין. משפט בין  

 פורטה.  אני שמח שהציבור רואה אותך אסנת ס  ראש העיר: 

 אני שמחה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני מאוד שמח, אני מברך על כך.   ראש העיר: 

יבינו כמה אנחנו כאן, סליחה שאני אומרת   ד"ר אסנת ספורטה:  שאנשים 

ממתן   ובריחה  מסביב  מסביב  מסיפורים  סובלים 

 תשובות לעניין.  
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 מתושבי כפר סבא מרוצים.    96% ראש העיר: 

.    הם היו  ד"ר אסנת ספורטה:   מרוצים..

 חברי מועצה מהאופוזיציה סובלים.    4-ו  ראש העיר: 

   -אם תראה יש שאלה נוספת ששואלת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

היא   ד"ר אסנת ספורטה:  והתשובה  העתיד,  לגבי  אופטימי  אתה  כמה  עד 

אז   הולכת,  סבא  כפר  מלאן  מודאג  המכריע  שהרוב 

כבר לנסות לסו  ותתחיל לענות.  תפסיק  בב את כולם, 

 דרך אגב גם אם תגיד לא יודע, זה בסדר.  

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

 את מפריעה.  

 אז אני אפסיק לדבר, צודק סליחה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סדר היום, יועץ משפטי בבקשה  ראש העיר: 

   -צודק, צודק, צודק  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני רוצה  ראש העיר: 

 זה הג'וקר, את לא בזכות דיבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כפר   ראש העיר:  עיריית  של  המשפטי  מהיועץ  מבקש  אני  סליחה, 

נכונה   בצורה  להתנהל  לנו  נותנים  ולא  מאחר  סבא, 

שהוא   איך  ומנסים  וחצי,  שנתיים  אחרי  בדיון 

דינה   מה  נכון.  לא  מתנהלים  אנחנו  שכאילו  להראות 

 אילתה, בבקשה.  של ש 

 קודם לענות לה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, מה דינה של שאילתה, קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 

יודעים   צביקה צרפתי:  אנחנו  בשיעור?  בשיעור,  עכשיו  אנחנו  הא 

   -מה דינה של שאילתה 

 שנים אתה לא למדת.    15אתה   ראש העיר: 

 יצא המרצע מן השק.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 ן, היועץ המשפטי בזכות דיבור.  כ  ראש העיר: 

 עזוב נו קדימה.   צביקה צרפתי: 

   -היועץ המשפטי בזכות דיבור, שהציבור בכפר סבא  ראש העיר: 

 ראש העיר תתקדם, בלי הצגות, תתקדם.   צביקה צרפתי: 

   -שהציבור בכפר סבא יבין וישמע  ראש העיר: 

 תתקדם בלי הצעות.   צביקה צרפתי: 

 ים ומה פקודת העיריות אומרת.  איך אתם מתנהל  ראש העיר: 

 הבינו כבר מי אתה, בלי הצגות.   צביקה צרפתי: 

 יועץ משפטי בבקשה.   ראש העיר: 

 איזה חוצפה, אין צורך בהרצאה.   הדר לביא: 

 אתה קורא ליועץ המשפטי שחקן בהצגה? תודה.   ראש העיר: 

היא   הדר לביא:  והבעיה  עונה,  לא  אתה  שאלה,  אותך  שואלים 

 במי ששואל.  

 כל הכבוד, אלון בבקשה.   ראש העיר: 

 חוצפה.   הדר לביא: 

   -אני חושב שהעניין די ידוע, שואלים שאלה  עו"ד אלון בן זקן: 

 שב איפה שאתה נמצא.   ראש העיר: 

שאלת   עו"ד אלון בן זקן:  לשאול  אפשר  מכן  לאחר  תשובה,  מתקבלת 

   -המשך 

.   ראש העיר:   סליחה אני לא שמעתי

   -שאל את השאלה מי ש  עו"ד אלון בן זקן: 

 אלון בבקשה מהתחלה, כי בקהל מפריעים, כן.   ראש העיר: 

לכולם.   עו"ד אלון בן זקן:  מניח  אני  ידועה,  די  שהפרוצדורה  אמרתי 

המועצה,   בישיבת  תשובה  מתקבלת  שאלה,  שואלים 

תשובה   המשך,  שאלת  יש אפשרות לשאול  לאחר מכן 

 קצרה וממשיכים הלאה.  

   -ם מה התהליך אלון אתה יודע ג  הדר לביא: 
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 יפה, אמרת יפה, תשובה קצרה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 להצבת עמודי חשמל?   הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  לא קיבלנו תשובה.

ככתבה,   פינחס כהנא:  השאילתה  את  שיקראו  ביקשנו  אבל  אנחנו 

שצריך   לציבור  כאן  מדברים  קיצורים.  יעשו  ולא 

מה  בשביל  התשובה.  מה  צריך    להבין  הוא  התשובה 

 לדעת מה השאלה.  

התשובה הפשוטה, מחדלים של שנים רבות של חוסר   ראש העיר: 

אחידות בשפת הרחוב, הגיעו למצב שהעיר כפר סבא  

מלאה.   בצורה  הסקירה  את  נתתי  כזו.  בצורה  נראית 

שזה   חושבים  ואתם  אותה,  מקבלים  לא  שאתם  זה 

   -הוקוס פוקוס ואפשר 

 וב חוזר לעבר, אני בשוק.  אתה ש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 עוד פעם את מפריעה לי, תודה רבה שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 בואו נקריא שוב את השאלה.   הדר לביא: 

 קצת כבוד.   ראש העיר: 

 

נורדאו   ג.    / דיין  משה  הרחובות  בין  ויצמן  ברחוב  עבודות  בנושא  שאילתה 

 לרחוב העמק. 

 

ברחו  איתי צחר:  עבודות  בנושא  הבאה  בין  שאילתה  ויצמן  ב 

כותבים   העמק.  לרחוב  נורדאו  דיין  משה  הרחובות 

מתבצעות   נובמבר  חודש  מאז  השאילתה  שואלי 

במסגרת   שבכותרת.  במקטע  ויצמן  ברחוב  עבודות 

אין   וגודר,  לכל אורך המקטע  הכביש  נפתח  העבודות 
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הצפונית   הגדה  כל  לאורך  כלל  רגל  להולכי  מעבר 

הרח  דרך  מתאפשרת  השונים  לעסקים  ובות  וגישה 

ועוד   נחסמה  הגלים  לרחוב  הגישה  העורפיים. 

לעסקים   קשה  ופגיעה  כאן,  שמצוינות  רבות  הפרעות 

הפתיחה   תהליך  התושבים.  של  החיים  ובאיכות 

היה   השילוט  על  שהוצב  השאילתה,  כותבי  מציינים 

ל   24.2.21 שונה  מכן  שונה    24.3.21-ולאחר  ועכשיו 

ארוכה.  5.5.21-ל  תקופה  נמשכות  והעבודות   ,

כעת  1לות:  שא  זה  במתחם  מתבצעות  עבודות  אילו   .

לסיומן.   הצפי  נוספות  2ומה  עבודות  ישנן  האם   .

להתבצע   הצפויות  לעיר  מהיר  תכנית  במסגרת 

לביצוען.   הצפוי  הלו"ז  מה  כן  ואם  זה,  .  3במקטע 

לאורך   העבודות  בביצוע  משמעותי  עיכוב  חל  מדוע 

סבא  4החודשים?   כפר  עיריית  עשתה  פעולות  אילו   .

המקומיים  בכד  ולעסקים  האזור  לתושבי  לסייע  י 

תחילה   כך,  נאמר  לשאילתה  כמענה  נפגעו.  אשר 

להולכי   מעבר  קיים  ועדיין  היה  שלב  שבכל  יצוין 

מהשגרה   ומופרעת  נוחה  לא  גישה  המאפשר  רגל, 

מקומות   הוקצו  ואף  במקום,  ולעסקים  רגל  להולכי 

ולהלן   נחסמה.  חזיתם  אשר  לעסקים  חלופיים  חנייה 

הע  לעכשיו.  פירוט  נכון  מתבצעות  1בודות  כעת   .

גן,   אבני  בניית  הכוללות  המדרכה  ריצוף  עבודות 

וריצוף   ותאורה  השקיה  תשתיות  ערוגות,  הקמת 

סיום   עם  כשבועיים.  נוכחי  שלב  סיום  צפי  המדרכה. 

למדרכה,   חזרה  הרגל  הולכי  יועברו  הריצוף  עבודות 

ריבוד   ויבוצע  ומצעים  הידוקים  יושלמו  מכן  לאחר 

יבוצעו קווי פרטנר סיבים,    אספלט  במסעה. במקביל 
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וכן   המים,  מפעל  ידי  על  מים  קו  לבעיית  ומענה 

נורדאו.   צומת  ליד  ניקוז  קו  מסיימת  שוחה  הנחת 

עם השלמת כלל פעולות אלו, תבוצע העברת התנועה  

לעבודות,   ייסגר  הדרומי  המסלול  הצפוני.  למסלול 

ה  מכנים  שאנחנו  בצומת    BOX  ,BOX-מה  יצוק 

הדרומית  נורדא  במדרכה  עבודות  וכן  ויצמן,  ו 

העברת   הזיכרון.  גן  ועד  כולל  תקומה  בשכונת 

להתבצע  התנועה   וצפויה  מורכבת  פעולה  היא 

אנחנו   כאשר  וחצי,  כחודש  עוד  של  זמנים  בלוחות 

מובל   הזמנים.  לוחות  את  להקדים  רב  מאמץ  עושים 

לעיר   מהיר  מפרויקט  חלק  אינו  אשר  הניקוז, 

הזדמ  כניצול  תשתית  ומבוצע  פרויקט  הינו  נות, 

בחלק   הצפות  לבעיית  מענה  ייתן  אשר  ביותר,  חשוב 

ולא   ישנה  ניקוז  תשתית  עקב  ויצמן,  לרחוב  הצפוני 

להקלה   תביא  המובל  השלמת  כי  צופים  אנו  מספקת. 

ויצמן,   ברחובות  הצפות  לפתרון  ואף  משמעותית, 

ועוד.   צבי  טירת  הוא  המייסדים,  שכזה  מובל  ביצוע 

ח  הנדסית  כל  פעולה  עיר,  בחיי  שגרתית  ולא  ריגה 

ביצוע   לו"ז  ראשי.  וברחוב  עיר  במרכז  שכן 

האמור   במקטע  העבודות  סיום  מועד  א.  העבודות: 

מאי   הניקוז  מובל  ביצוע  החלטת  מובל  2022לפני   .

כ  הוסיפו  הניקוז  נובמבר    6-ועבודות  ועד  חודשים 

מציינים  2022 איילון  נתיבי  של  הלו"ז  בקרת   .

אוקטובר  הוא  הזמנים  2023  שהסיום  לוח  זה   ,

ישראל   מדינת  הפרויקט  הנהלת  של  הפרויקטלי 

בסעיף   האמור  אף  על  איילון.  נתיבי  קודם  באמצעות 
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בנובמבר   יסתיימו  העבודות  אין  2022ג',  כלומר   ,

בעבודות,   העדכניים  הזמנים  בלוחות  צפויה  חריגה 

סעיף   הניקוז.  מובל  את  התשתית  2כולל  עבודות   ,

ע  ונעשו  מאוד  שהגיעו  מורכבות  בעומקים  דיפונים  ם 

עד   מסיביות    5.5גם  אינן  מהעבודות  חלק  מטרים. 

חוץ   גורמי  ידי  על  ומבוצעות  "כירורגיות"  אלא 

הוט   חשמל,  חברת  פרטנר,  לדוגמא:  בשלביות. 

התקופה   לאורך  שירדו  גשמים  בנוסף  המים.  ומפעל 

פרקי הגשם   דווקא  על העבודות.  השפיעו משמעותית 

בעיה  יוצרים  לאחר  המרווחים  השמש  יציאת  עם   ,

לפחות   נדרשים  שאיבה,    3-4גשם  לרבות  ייבוש  ימי 

גורם   הזמנים.  בלוחות  מעכב  גורם  גם  שכמובן  דבר 

החלטה   התקבלה  הפיתוח,  סטנדרט  שדרוג  נוסף 

העיר,   למרכז  יותר  ראויה  לרמה  הגימור  את  לשנות 

ועדכון למעשה של תכניות, כמו   חייב השלמה  והדבר 

מ  אבנים  של  אספקה  האורכת  גם  פעולה  שתלבות, 

יחסית.   מהיר  באופן  בוצעה  וכאן  כלל,  בדרך  רב  זמן 

בעיר,   לעסקים  לסיוע  הקשור  בכל  לעסקים,  בנוגע 

הקטנים   העסקים  מינהלת  את  הקימה  העירייה 

העיר   מועצת  בפני  בהרחבה  הוצגה  אשר  והבינוניים, 

פעילותה עד כה עסקה   לפני מספר חודשים. במסגרת 

בפ  היתר  בין  השקת  המינהלת  הבאות:  עילויות 

ללא   בבארטר  עסקאות  לביצוע  דיגיטלית  פלטפורמה 

עסקים   עשרות  כאשר  בעיר,  עסקים  עבור  עמלות 

קמפיין   לדיגיטל  עסקים  של  מעבר  עידוד  ב.  נרשמו. 

לפיתוח   סבא  בכפר  לעסקים  מיוחדים  ותנאים 

פיתוח    . ג' בדיגיטל.  שלהם  והמכירה  השיווק  יכולות 
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להפקת   דיגיטלית  עסק  פלטפורמה  רישיון  וניהול 

כפר   של  נרחב  קמפיין  ד.  ונגישה.  ידידותית  בצורה 

מקומיות.   רכישות  לעידוד  סבאים  כפר  למען  סבאים 

ויצמן,   ברחוב  לעסקים  ניתן  מיוחד  דגש  כן,  כמו 

של   דחופים  בביקורים  היתר  בין  ביטוי  לידי  מובא 

ברחוב,   סוחרים  אצל  המקצועי  והצוות  העיר  ראש 

א  מצלמות  פריסת  תחלופת  קידום  לעידוד  קספרס 

חנייה ברחוב, טיוב חלק ממופעי התרבות לפעילויות  

בנוסף   ועוד.  פורים  קיץ,  מופעי  הרחוב,  עם  בממשק 

הפרויקט   של  הקהילה  קשרי  צוות  לעיל,  לאמור 

התחבורה   ישראל משרד  ומדינת  איילון  נתיבי  מטעם 

ונעשה   נעשה  מתבצע,  הבאות:  הפעולות  את  ביצע 

ק  צוות  של  שוטף  הפרויקט,  ליווי  את  הקהילה  שרי 

עניין   בעלי  עם  ופגישות  רציף  שיח  קיום  כולל 

ומענה   טיפול  עסקים,  בעלי  הכוללים  בתוואי, 

הפרויקט   פרטי  על  מידע  שיתוף  ציבור,  בפניות 

והודעות   מנשרים,  ולוחות הזמנים באמצעים שונים, 

בכל   ועדכון  העבודות  התקדמות  על  לתושבים 

העי  של  הדיגיטליות  בנוסף  הפלטפורמות  רייה. 

תמונה  הקצאת   גם  יש  לסוחרים,  נוספות  חניות 

הצמוד   באזור  עבודות  ביצוע  בעקבות  בהמשך, 

הפגיעה   את  לצמצם  וכדי  הנ"ל,  באזור  לעסקים 

באופן   שישמשו  עירוניות,  חניות  להקצות  הוחלט 

בנוסף   סמוך.  באזור  העסקים  לקוחות  את  ייעודי 

הקצאת  הגידור,  על  לעסקים  הכוונה  שלטי    תליית 

מיפוי   בעקבות  ייעודיות,  וטעינה  פריקה  מקומות 

וצוות   העירייה  גורמי  עם  יחד  בתוואי  שבוצע  צרכים 
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של   היומיומיים  התפעול  צרכי  הבנת  ולאור  התכנון, 

וטעינה.   נוספו מקומות פריקה  בעלי עסקים במקטע. 

. להגיע   בנוסף בנוגע לקיום אירועים על מנת לעודד..

מת  ויצמן,  רחוב  מסוחרי  בוצעו  ולצרוך  בצעים 

לרבות   אירועים,  ויצמן  ברחוב  שישי  בימי  ויתבצעו 

העיר   מרכז  באזור  שיתקיימו  שבועות  אירועי 

כפי   ברחוב  לקנות  התושבים  את  לעודד  כדי  בעיקר, 

מקומיים,   אומנים  עם  מתבצע  כשהכול  שציינתי, 

ארוכה   רשימה  כאן  יש  מהפעילות.  כחלק  שהופיעו 

לא   אני  שבוצעו,  פעילויות  של  את  יחסית  אקריא 

מקומיים   אומנים  כולל  חגיגיים,  מופעים  אבל  כולה, 

כן שיבוצעו    7,  6,  5-ו  גם  קיץ  מועדים שונים, אירועי 

באזור, אירועים פורים שבהם הוענק גיפט קארד עם  

ויצמן,   שרות  בעיר.  עסקים  מבעלי  לקנייה  מיתוג 

בוויצמן   מופעים  לאישה.  מחודש  כחלק  מופעים 

קורא   קול  הפסח.  חג  במדרחוב,  לכבוד  איכרים  שוק 

עם קול קורא לכלל בעלי העסקים בצורה שוויוניות.  

עסקים   קידום  בנושא  כן  גם  שמתוכנן  שבועות  וחג 

 באזור מרכז העיר ודגש על ויצמן.  

 תודה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

דבר   יעל סער:  המפורטת.  התשובה  על  תודה  ראשית  תודה, 

פה  שרשמתם  לנושא  להתייחס  רוצה  אני  את    ראשון 

וכל הדברים האלה מעולם   והפעילויות,  כל המופעים 

קחו   אז  המרכזית.  לתחנה  ממזרח  התרחשו  לא 

ש  אזור  שזה  האזור  -בחשבון  על  מדברים  ואנחנו   ,

שהיא   עסקית  פעילות  בו  יש  שמלכתחילה  אזור  הזה, 

כל   אז  מערבה,  יותר  מקצת  נמוכה  יותר  קצת 
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שאלת   עזרו.  שממש  בטוח  לא  אני  האלה  הפעילויות 

ובעלי  ה  התושבים  עם  קשר  אין  למה  היא  שלי  המשך 

גם   ואני  קולות,  המון  שומעים  אנחנו  באזור.  עסקים 

שאנשים   היחיד  העדכון  קרוב,  גרה  אני  כי  מכירה 

פעם   פעם,  מידי  שמתחלף  הזה  השלט  זה  מקבלים, 

ב  זה    24.2.21-זה  ה   24.3.21אחרי  זה  ,  5.5.21-אחרי 

ל  זה  את  שינו  עו 5.7.21-אתמול  סתם  ולא  הגדילו  ,  ד 

ה לכתוב   בין  סגור  זה  5.7.21-ל   5.5.21-שזה  כאילו   ,

לשמור   מסובך  דבר  לא  וזה  נובמבר,  מאז  סגור  לא 

מודעה,   איזה  להם  לשים  תושבים,  עם  קשר  על 

להם   הזמן  SMSלשלוח  כל  מקבלים  אנחנו   ,SMS  

ולמה   קורה,  מה  לדעת  רוצים  אנשים  מהעירייה. 

 -אנחנו לא 

 ... )לא שומעים(   מהקהל: 

טעויות,   לביא:   הדר  לגבי  בתלונה  באה  לא  אני  קורות.  טעויות 

מתקשרים   לא  אנחנו  למה  השאלה  קורות.  טעויות 

תושבים   לשמוע,  רוצים  תושבים  התושבים.  עם 

לפה   שבאו  תושבים  אפילו  לנו  ויש  לדעת.  רוצים 

 לישיבה, כי הם בעצמם רוצים תשובות.  

בפגי  ראש העיר:  הרמות  בכל  הסוחרים  עם  קשר  יש  שות  טוב, 

העבודה   עסקים.  בעלי  עם  גם  עסקים,  עם  גם  בשטח, 

היא   המובל  של  העבודה  בעיקר  שהתבצעה,  שם 

הסביר,   שהמנכ"ל  כמו  מורכבת,  מאוד  מאוד  עבודה 

ניצלנו   אנחנו  כי  הזמנים,  בלוח  קיצור  גם  כאן  יש 

שם,   אינטנסיביות  מאוד  לעבודות  הסגר  תקופת  את 

פ  זה  עמוקה,  חפירה  זו  פשוטה.  עבודה  לא  רויקט  זו 
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של   הזה  הסיכון  את  לקחנו  ואנחנו  מורכב,  באמת 

מתוכנן.   היה  לא  שהוא  למרות  המובל,  את  לבצע 

תקציב   שקיבלנו,  בתקציב  השתמשנו  וכרגע 

את   מחבק  כל  קודם  אני  לפרויקט.  תמריצים 

ביחד,   זה  את  נעבור  ואנחנו  אותם,  עוטף  העסקים 

התקופה.   לאחר  וגם  בתקופה  אותם  נחזק  ואנחנו 

ל  מציע  אביב  אני  לתל  לנסוע  כאן  שנמצא  מי  כל 

איך   ותראו  יהודה,  בן  רחוב  גבירול,  אבן  לרחוב 

אם   יודע  לא  אני  יהודה,  בבן  שלם  רחוב  שם  סגרו 

יהודה   בן  אבל  האחרון,  בזמן  יהודה  בבן  הייתם 

אין   רכבים,  כולל  בא  ואין  יוצא  אין  כמעט,  סגור 

דבר   ואותו  אופן,  בכל  במחציתו  יהודה,  בבן  תנועה 

גבי  במשורה,  באבן  ברחוב  מטפלים  פה  אנחנו  רול. 

מאפשרים בכל נקודת זמן גישה לבתי העסק, ואנחנו  

עידוד   נושא  את  שאמרת,  מה  את  גם  נחזק  כן 

צודקת   את  הזה,  בצד  גם  שבוע  בסופי  האירועים 

לא   והוא  לאזור,  עד  כמעט  הגיע  שזה  הזה  בעניין 

שאילתה   רבה  תודה  יטפלו.  ובזה  מזרחה  קצת  הגיע 

 הבאה.  

 

 שאילתה בנושא רישום לגני הילדים.    ד. 

 

   -שאילתה הבאה בנושא  איתי צחר: 

 תודה יעל.   ראש העיר: 

השאילתה,   איתי צחר:  כותבי  מציינים  הילדים.  לגני  רישום 

העירייה   שעברה  בשנה  האופוזיציה,  חברי  שבעת 
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בשלב   כאשר  הילדים,  לגני  שלבי  דו  ברישום  החלה 

ו  המבוקש,  הכללי  המסלול  נבחר  לאחר  הראשון 

ניתנו   השני  בשלב  הנתונים  אפשרויות    3שקלול 

קצרים,   גנים  יבוטלו  כי  למדנו  זו  בשנה  לגן.  בחירה 

ידי   על  תיקבע  אשר  למכסה  מגיעים  אינם  אשר 

גן קצר,   זאת  בכל  יבקשו  וילדים שהוריהם  העירייה, 

שעת   את  לבחור  יוכלו  היול"א,  גני  במסגרת  ישולבו 

ל  ובשנה שעברה הרישום   . וכו' נפתח  הארוחה  ב'  שלב 

ביום  17.5.2020ביום   התקבלו  והשיבוצים   ,

אחרות  28.7.2020 מערים  משמעותית  מאוחר   ,

ובמועד קרוב מאוד לפתיחת שנת הלימודים, והותיר  

הם:   השאלות  לערעורים.  זמן  מאוד  מהם  1מעט   .

השנה?   והשיבוץ  הרישום  בתהליך  האם  2השינויים   .

גני  לסגור  העיר  ראש  בכוונתך  זו  לעת  ילדים    נכון 

אילו?   כן  ואם  את  3בעיר,  המלווה  לנייר  בהתאם   .

יהיו   כי  פורט  ב'  בשלב  טרום    3הרישום  טרום  גני 

בשכונות    –חובה   גן  בעיר,  קצרים  חובה  טרום 

לאזור   ואחד  המערביות  בשכונות  אחד  המזרחיות, 

שדה.   ויצחק  אוסישקין  הספר  בתי  של  המשותף 

גו   4ישנם   )גולדה,  העיר  במרכז  רישום  רדון,  אזורי 

נרשמו   בהם   , וברנר( גוריון  קצר,    40בין  לגן  ילדים 

לא   מדוע  כלל.  קצר  תת"ח  גן  בהם  נפתח  לא  אך 

בכדי   העיר,  במרכז  נוספים  רישום  אזורי  אוחדו 

ו  ההורים?  דרישות  על  יענה  אשר  קצר  גן    4-לפתוח 

לשנת   הילדים  לגני  השיבוץ  מסירת  צפי  מהו 

כי:   נאמר  לשאילתה  כמענה  תשפ"ב?  .  1הלימודים 

דומה   בוצע  תשפ"ב  הלימודים  לשנת  הרישום  תהליך 
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המפורטים   שינויים  מספר  עם  שעברה  לשנה  במהותו 

כפר סבא   עיריית  ב'.  א. שיטת הרישום לשלב  בזאת: 

ואגף   המחשוב  אגף  חינוך,  אגף  באמצעות  פיתחה 

נוספים, תכנון אסטרטגי   ושותפים  שירות הדיגיטלי, 

כ  רבים,  שותפים  אגפים  ועוד  דיגיטלי  לשיתופיות  לי 

הגנים   בחירת  ודירוג  בחירה  את  לאפשר  שמהותו 

לינק   קיבלו  הורים  לתפעול.  ונוח  ידידותי  באופן 

המשפחה   פרטי  ואימות  לאישור  נכנסו  באמצעותו 

ומיד   א',  בשלב  בחרו  שאותם  החינוכיות,  והבחירות 

סדר   לפי  הגנים  שלושת  את  לדרג  עבור  מכן  לאחר 

ככול  הראשונה,  בפעם  ב.  ,    העדיפויות.  לנו הידוע 

בשנת   הגן  באותו  שממשיכים  הילדים  הורי 

המידע   את  לאשר  התבקשו  הבאה,  הלימודים 

הרישום   הליך  את  לבצע  ולא  במערכת,  הראשוני 

אחוזים   עשרות  שזה  אלו,  הורים  למעשה  החדש. 

כבר   השיבוץ  תהליך  את  סיימו  בעיר,  מההורים 

התלמידים   הורי  הרישום  של  א'  בשלב  ג.  עכשיו. 

שע  את  עליהם  בחרו  המועדפת  הגן  סיום  או    14:00ת 

השעה  17:00 את  ובחרו  במידה  התבקשו    14:00. 

אחת   את  שמסתיים  לבחור  גן  הבאות:  מהאפשרויות 

מגוריהם,    14:00בשעה   גם אם הוא לא קרוב למקום 

בשעה   המסתיים  גן  להירשם  14:00או  או  סליחה   ,

בשעה   שמסתיים  עד    14:00לגן  לפעול  ממשיך  אבל 

בשעה  ,  17:00השעה   יסיימו  שילדיהם    14:00כלומר 

השעה   עד  לפעול  ימשיך  חשוב  17:00והגן  זה  נתון   .

להורים   ומדויק  מותאם  שיבוץ  במתן  ומשמעותי 

השעה   עד  גן  של  פרסמה  14:00בהיבטים  בנוסף   .
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עיריית כפר סבא לראשונה מסמך המפרט את מכלול  

בתהליך   מלאה  שקיפות  לייצר  כדי  השיקולים, 

ושווי  צדק  השיבוצים.  ותחושת  ביצוע  אודות  ון 

השקיפות,   בזירת  להורים  ונגיש  זמין  המידע  מכלול 

את   מרבי  בפירוט  לקרוא  יכול  והורה  הורה  שכל  כך 

אחד   בכל  ההחלטות  לקבלת  שהביאו  השיקולים 

למסמך   כמובן  קישור  כאן  יש  מהאזורים. 

השיקולים. בנוסף חשוב לציין שכל התהליך יתקיים  

ה  ועד  של  מלא  פעולה  ואני  שיתוף  הילדים,  גני  ורי 

כך   על  רבה  תודה  להם  לומר  ונכון  שראוי  חושב 

כאן   נציג  בנוסף  ההורים.  רצונות  את  נאמנה  שייצגו 

בשנת   לסגירה  או  להסבה  המיועדים  גנים  של  טבלה 

שכרגע   גן  בטבלה.  שמוצג  כפי  הבאה,  הלימודים 

אותו   מציינים  אנחנו  זה  לרגע  נכון  או  בוודאות 

גן לשם. יש כאן את  כמיועד לסגירה ולא להס  בה, זה 

למשל   הגורמים.  ועם  הסיבות  עם  הלוח  על    9הטבלה 

והוא   אחר,  לגן  צורך  ויש  נרשמים,  אין  ממשיכים 

שהוסבו   גנים  יש  למונטסורי,  מוסב  להיות  מתוכנן 

יש פה את הפירוט בטבלה במפורט.   לזרמים אחרים. 

העיר   במזרח  אכן  העיר,  מזרח  על  לשאלה  בנוגע 

גורדון,   זאת  גולדה,  שביקשו  ילדים  וברנר  גוריון  בן 

בשעה   יציאה  עם  יול"א  בגני  שיבוץ    14:00קיבלו 

בהתאמה   הניתן  ככול  לבתיהם,  שקרובים  בגנים 

השאלה   לגבי  השיבוץ,  מסירת  וצפי  ההורים.  לרצון 

 על המועד, צפוי במהלך חודש יוני.  

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

ח  הדר לביא:  הזה  הנושא  התשובה.  על  רבה  לי,  תודה  מאוד  שוב 
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עוקבת   אני  בעיר.  מאוד  לנו  שחשוב  חושבת  ואני 

את   לחיוב  לציין  רוצה  ואני  עשור,  בערך  כבר  אחריו 

למרות   החדשה,  המערכת  עם  השנה  שנעשה  השינוי 

עוזרים   שמאוד  שיצא  ההסבר  מסמך  ואת  התקלות, 

יש   שכבר  לתושבים.  וזה  תיארתם,  שלא  נוסף  שינוי 

הפר  אין  כבר  שעברה  לשנה  ..  בניגוד  התת"ח. של  דה 

חדשה   בשורה  שזו  הסברת  שעברה  בשנה  חובה. 

לילדים   הורים  על  מאוד  הקשתה  שאגב  פדגוגית, 

ילידי  צעירי  עוד    2017  צעירים,  להישאר  יכלו  שלא 

בלי   המצב  את  שינית  והשנה  קטנים,  של  בגן  שנה 

גם   וראוי  ברורה.  ולא  שקופה  לא  בצורה  הסברים, 

ב  במדיניות  מתחיל  אתה  שהשנה  רורה  להגיד 

גני   לבין  הקצרים  הגנים  בין  ערבוב  של  ומוצהרת 

שינוי   זה  הדרך,  לא  שהוא  שינוי  לא  זה  היול"א, 

   -שהוא מהותי פדגוגית. לפי הנתונים שאני מכירה 

 מה השאלה?   ראש העיר: 

   -יש פער גדול בשלב הזה  הדר לביא: 

קצרת   ראש העיר:  שאלה  פשוט,  דבר  אמר  המשפטי  היועץ 

ז  קצרה,  תשובה  יש  המשך,  דקה,  רוצה  את  דברי,  ה 

 לך דקה בסוף הישיבה להגיד נאום.  

 אם לא תקטע אז אני אוכל להגיע לשאלה.   הדר לביא: 

לא   ראש העיר:  זה  כולם,  של  זמן  זה  תודה.  קצרה,  השאלה  אז 

 רק הזמן שלך.  

 אז תתחיל בזמן גם את הישיבות בבקשה.   הדר לביא: 

 ם.  אני התחלתי בזמן, אני חיכיתי לכ  ראש העיר: 

וזו לא פעם ראשונה.    10 הדר לביא:   דקות איחור, 

 אני ישבתי פה וחיכיתי לך.   ראש העיר: 
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 ,  -אני פה מחמישה ל  הדר לביא: 

 בסדר.   ראש העיר: 

אתה   הדר לביא:  בזמן,  הישיבות  את  תתחיל  לי.  חיכית  לא  אתה 

 מנהל את הישיבה.  

לכם  ראש העיר:  וקראתי  אני התיישבתי  ישיר,    טוב שזה בשידור 

 לבוא.  

 תפסיק עם התירוצים מסביב.   הדר לביא: 

 אז בואי תכבדי.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   אתה לא צריך לקרוא, תתחיל בזמן

   -תושבי כפר סבא ייהנו  ראש העיר: 

   -לפי הנתונים שאני מכירה יש  הדר לביא: 

 בסדר, קדימה, תמשיכי לנאום.   ראש העיר: 

יש   הדר לביא:  מכירה  שאני  הנתונים  הזה,  לפי  בשלב  גדול  פער 

ובין   העירוניים,  לגנים  שנרשמו  הילדים  כמות  בין 

ראיתי   שאני  הנתונים  במחזור.  הילדים  כמות 

כמות   על  מדברת  ההורים  הנהגת  ידי  על  ומפורסמים 

הרבה    3,800של   כי  זה,  בשלב  אומרת  אני  ילדים. 

   -פעמים זה מצטרף, הנתונים עולים בהמשך 

 ?  מה השאלה? מה השאלה  ראש העיר: 

   -אם תמתין  הדר לביא: 

שאילתה   ראש העיר:  יש  ברורה,  בצורה  אמר  המשפטי  היועץ 

   -ארוכה, קיבלתם תשובה מפורטת 

   -ילדים   5,200המחזור מונה   הדר לביא: 

   -היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא בבקשה  ראש העיר: 

 אתה מוכן לתת לי לשאול את השאלה?   הדר לביא: 

את   ראש העיר:  פעם  שוב  לא  חדד  עדיין  שכנראה  למי  הנוהל, 

 הבין.  
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 הנוהל ברור, תן לי לשאול את השאלה.   הדר לביא: 

 לא, הנוהל לא ברור, לא, אני לא מוכן.   ראש העיר: 

   -יש פער בין כמות הנרשמים  הדר לביא: 

   -אני לא מוכן, לא, לא, היועץ המשפטי הסביר  ראש העיר: 

 לבין כמות המחזור.   הדר לביא: 

 הנוהל בתל אביב אחרת.   צביקה צרפתי: 

   -אבל הוא הסביר לך, וזה זמן שכולם  ראש העיר: 

 מקודם שלחת אותנו לתל אביב.   צביקה צרפתי: 

 שוב אתה מתחמק?   הדר לביא: 

   -ותכבדו את הזמן של כולם, תכבדו את הזמן  ראש העיר: 

 אני קוראת.  הדר לביא: 

 לא, את לא קוראת, את צריכה לשאול שאלה.   ראש העיר: 

 להקריא מהר יותר?   לביא:   הדר 

 ולקבל תשובה.   ראש העיר: 

לקרוא   הדר לביא:  תן  השאלה,  את  לקרוא  לי  מפריע  אתה 

 שאלה.  

 שאלה אוקיי, תמשיכי לנאום לאומה.   ראש העיר: 

שמונה   הדר לביא:  למחזור  הנרשמים  כמות  בין  פער    3,800יש 

הילדים   כמות  ובין  ההורים,  הנהגת  פי  על  ילדים 

שמונה  נתוני    5,200-כ   במחזור,  פי  על  ילדים 

חוסר   על  מעיד  הזה  הנתון  ולהבנתי  לדעתי  העירייה. 

שזה   אמון,  חוסר  בגלל  העירונית  למערכת  רישום 

 אגב חבל, כי הגנים שלנו מצוינים.  

   -רגע הדר, אבל דעתך פחות חשוב, מה שחשוב  אורן כהן: 

   -ואני רוצה לשאול אותך  הדר לביא: 

 השאלה שלך.   אורן כהן: 

   -ושוב פעם אני מסביר לך  העיר:   ראש 
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 מותר לך לשאול שאלת המשך, לא נאום המשך.   אורן כהן: 

   -אני מסביר לך, אני לא מוכן להמשיך בדרך הזו  ראש העיר: 

 ובטח לא מקהלת המשך.   אורן כהן: 

 יש כללים.   ראש העיר: 

 אתה לא מוכן, ואנחנו לא מוכנים.   צביקה צרפתי: 

 יבור בכלל.  אתה לא בזכות ד  ראש העיר: 

   -איך אתה מסביר את הפער הזה  הדר לביא: 

   -הכללים הם פשוטים  ראש העיר: 

 והאם הוא מופיע לך כבעיה.   הדר לביא: 

מנסים   ראש העיר:  שאתם  מכיוון  המשפטי,  ליועץ  אגיד  ואני 

לישיבות,   אחר  וסגנון  אחר  סדר  שיש  פה  להראות 

לך   נראה  זה  האם  בבקשה  המשפטי  היועץ  לי,  וצר 

אחרי  נכון   הנוהל.  את  להם  תסביר  פעם  שעוד  או 

 שנתיים פלוס, מה הנוהל?  

   -השאלה נשאלה כבר  הדר לביא: 

 היועץ המשפטי בזכות דיבור סליחה. ואת לא.   ראש העיר: 

 להפסיק לצלם זה סגנון או לא.   צביקה צרפתי: 

 היועץ המשפטי בזכות דיבור.   ראש העיר: 

השאלה   עו"ד אלון בן זקן:  את  לשאול  לא  ...  אנחנו  בקצרה,  ממש 

   -צריכים פתיח או הבהרות 

אני   הדר לביא:  אבל  המועצה,  לישיבת  פתיח  צריכה  לא  אני  גם 

 מקבלת אותה.  

   -בסדר, אבל היה אפשר לומר  עו"ד אלון בן זקן: 

 אז יש פה פער.   הדר לביא: 

של    5,200יש   עו"ד אלון בן זקן:  רישום  יש  העירייה,  נתוני  לפי  ילדים 

   -האם א'   3,800

 תודה על התמצות, אשמח לתשובה.   הדר לביא: 
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   -אז קודם כל אני אוודא קודם או שאולי  איתי צחר: 

 אפשר לעשות ישיבה שלא מן המניין לנושא.   הדר לביא: 

בשבועיים   צביקה צרפתי:  פעם  נבוא  הבעיה?  מה  דיון,  נעשה  בואו 

 מה קרה.  

   -הדר  איתי צחר: 

   -דיניות, אני אשמח אבל איתי שאלתי את קובע המ  הדר לביא: 

לא   איתי צחר:  לנתונים,  להתייחס  רציתי  אני  נתונים,  על  שאלת 

 למדיניות.  

ראש   הדר לביא:  והאם  לפער  שלנו  ההסבר  מה  היא  השאלה  לא, 

 העיר רואה אותו כבעיה.  

אני   איתי צחר:  לכן  עובדתית,  נכון  לא  הוא  שציינת  הפער  אבל 

 רוצה לתקן אותו.  

 נתונים באתרים. מה הנתונים?  אז תתקנו את ה  הדר לביא: 

עכשיו   איתי צחר:  וידאתי  גם  עכשיו,  וידאתי  שגם  הנתונים 

אני   וגם  ילדים,  גני  מחלקת  מנהלת  עם  טלפונית 

גני   רישום  לנושא  לנו  שיש  מכוונים  בלוח  פה  בודק 

הנתונים   לפי  הבאים  הלימודים  לשנת  ילדים. 

נוספת,   פעם  גם  זה  את  אוודא  אני  וכמובן  שבידיי, 

לא  4,300יש   לעלות,    5,200,  שאמורים  ילדים 

הרישום   תהליך  את  השלימו  כפי    3,800ומתוכם 

וידאתי   פעם,  עוד  זה  אוודא את  אני  וכמובן  שציינת. 

אני   הגנים.  מנהלת  עם  כרגע  טלפונית  וגם  פה  גם 

מדויקת.   ובצורה  נכון  מציין  שאני  שהנתון  מעריך 

ילדים,   מאות  כמה  יש  שנה  שבכל  עוד  לציין  וראוי 

היו  בשנ  למשל  שעברה  רשומים  700ה  היו  שלא   ,

יזומות,   טלפון  שיחות  עושים  גם  ואנחנו  הזה,  בשלב 

   -הודעות ומעודדים ממש מתקשרים משפחה משפחה 
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   -אני מכירה  הדר לביא: 

לוודא   איתי צחר:  הדר  בשביל  למשל,  כי  נרשמו  לא  הם  האם 

שנה   עוד  שימשיך  רוצים  וההורים  קטן  הוא  הילד 

הוא  אם  פרטי,  שכאלה    בגן  או  חובה,  טרום  בטרום 

להירשם,   מאחרים  שהם  כאלה  או  עיר,  שעברו 

זה   את  להשלים  כמובן  אותם  מעודדים  ואנחנו 

הנתונים   לגבי  אבל  מהירה.  שיותר  כמה  בצורה 

זה   וידוא,  גם  אחרי  בידי,  ולא    4,300שמצויים 

את  5,200 שלי  מההיכרות  נראה  לי  שלפחות  והפער   ,

 פער שקורה כל שנה.  הנושא בשנים האחרונות, הוא  

המדיניות,   הדר לביא:  קובעי  את  בעצם  שואלת  אני  אז  תודה, 

מבינה   אני  כבעיה.  הזה  הפער  את  רואה  הוא  האם 

 שאיתי לא, אבל אתה ראש העיר.  

 שמעת את התשובה. תודה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   -שאילתה הבאה  איתי צחר: 

   -שוב, ראש העיר הייתה שאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, עזבי אסנת.   הדר לביא: 

 קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 

 האם אתה רואה בזה בעיה כקובע מדיניות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 

 אסנת, קיבלתי תשובה, איתי לא רואה בזה כבעיה.   הדר לביא: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אוקיי

 מפורטת.  הנושא גם הוצג בוועדת החינוך בצורה   ראש העיר: 

 הוצג?   הדר לביא: 

 

ניהול   ה.  על  העיר  ראש  דיווח  בנושא  קרובה  המועצה  לישיבת  שאילתה 



   05.05.2021 45    מן המנייןמועצה 
 אירוע הסככות הסולאריות.  

 

ניהול   איתי צחר:  על  העיר  ראש  דיווח  בנושא  הבאה  השאילתה 

שבעת   השאילתה  כותבי  הסולאריות.  הסככות  אירוע 

המועצה   שבישיבת  מציינים  האופוזיציה  חברי 

שלאחר    21.4.21-ב   שהתקיימה  העיר  ראש  טענת 

נסגרו   הסככה  קריסת  לצורך    13אירוע  הסככות, 

לאחר   אותן  לפתוח  וההנחיה  בטיחות.  בדיקות 

המקצועיים.   הגורמים  של  הייתה  ראשונית  בדיקה 

מאחורי   עומד  אתה  האם  היא,  השאלה  ובעצם 

   -אמירתך זו? במידה וכן 

 איתי, קראת את כל השאילתה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא, אני לא קורא  איתי צחר: 

להם   ד"ר אסנת ספורטה:  אין  הצופים  כי  תקרא,  כי  אשמח  אני  אז 

 לפטופ.  

צורך.   עו"ד אלון בן זקן:  אין  השאילתה,  את  לקרוא  צורך  אין  אבל 

 צריך לענות על השאילתה.  

השאילתה,   ד"ר אסנת ספורטה:  את  רואים  לא  בבית  הצופים  אבל  לא, 

ח  אני  אז  מכירים.  לא  להקריא  הם  הראוי  שמן  ושבת 

אשמח   אני  רוצה  לא  אתה  אם  אוקיי?  אותה, 

את   מנהל  אתה  אם  שזה,  חושבת  אני  אבל  להקריא, 

 הישיבה אז אני אשמח שתקרא.  

 איתי, סדר היום מפורסם?   עו"ד אלון בן זקן: 

 לכבוד השאילתה הזאת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בתא  איתי צחר:  שציינתי  כפי  שהתקיימה  המועצה  ריך  בישיבת 

חברת   שאלת  ואומר  העיר  ראש  פה  מצוטט  שציינתי, 
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אותם?   לפתוח  ההחלטה  את  קיבל  מי  ומי  מועצה: 

העיר:   ראש  תשובת  לסגור?  ההחלטה  את  קיבל 

   -ההחלטה לפתוח 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  קורא  לא  אתה  מחפף,  אתה  אבל  סליחה  איתי 

 השאילתה.  

 הקראתי את הפסקה הראשונה קודם.   איתי צחר: 

 ראש העיר אכפת לך שאני אקרא את השאילתה?   ת ספורטה: ד"ר אסנ 

   -לא, את לא מקריאה, המנכ"ל יקריא שוב פעם  ראש העיר: 

 אז אפשר לקרוא אותה במלואה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל אל תפריעי, אבל אל תפריעי אסנת.   ראש העיר: 

 הקראתי, אני אקריא שוב.   איתי צחר: 

 תה במלואה.  אפשר לקרוא או  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את תקבלי קריאה במלואה.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:  .  אנחנו מדברים על.

ועד   ראש העיר:  מתחילתה  השאילתה  את  יקריא  העירייה  מנכ"ל 

 סופה.  

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ב  איתי צחר:  שהתקיימה  המועצה  טענת    21.4.21-בישיבת 

נסגרו   הסככה,  קריסת  אירוע  כות  הסכ   13שלאחר 

בטיחות. לטענתך ראש העיר ההנחיה   בדיקות  לצורך 

של   הייתה  ראשונית  בדיקה  לאחר  אותן  לפתוח 

ההנחיה   בהמשך  ואילו  המקצועיים".  "הגורמים 

מתוך   ציטוט  שלך.  הייתה  בשנית  אותן  לסגור 

דקה   הישיבה  מי  54הקלטת  מועצה:  חברת  שאלת   ,

את   קיבל  מי  או  אותה  לפתוח  ההחלטה  את  קיבל 

לס  ההחלטה  ההחלטה  העיר:  ראש  תשובת  גור? 

לסגור   ההחלטה  המקצועי,  הדרג  של  הייתה  לפתוח 
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הדרג   כאילו  היא  הצגת  אותה  התמונה  שלי.  הייתה 

ללא   אחריות,  בחוסר  והתנהג  הפזיז  המקצועי 

המבוגר   הייתה  אתה  ואילו  ידיעתך,  ו/או  אישורך 

אמירתך 1האחראי.   מאחורי  עומד  אתה  האם  זו?    . 

ב 2 האם  וכן,  במידה  שלדבריך  .  התחקירים  מסגרת 

תחקירים   מאשר  יותר  ומקצועיים  מעמיקים  היו 

השתלשלות   אחרי  התחקית  האוויר,  בחיל  שנעשים 

קרה   כיצד  היום  לומר  יודע  ואתה  העניינים 

שהחלטה כל כך קריטית התקבלה ללא ידיעתך וללא  

העיר   ראש  כך:  נאמר  לשאילתה  כמענה  אישורך. 

העיר  ראש  זו.  תשובתו  מאחורי  בתקופה    עומד 

 המיוחסת סעד את אביו ז"ל. 

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

תשובה   ד"ר אסנת ספורטה:  קיבלתי  לא  המשך  שאלת  לפני  אבל  כן, 

 לשאלה.  

 קיבלת.   ראש העיר: 

מקצועיים   ד"ר אסנת ספורטה:  תחקירים  שעשית  אמרת  הייתה,  השאלה 

בחיל   שנעשים  תחקירים  מאשר  יותר  ומעמיקים 

שואלת   אני  ואז  התחקירים  האוויר.  בעקבות  האם 

שהחלטה   קרה  איך  להסביר,  היום  יודע  אתה  האלה 

 כל כך קריטית התקבלה ללא ידיעתך וללא אישורך.  

מה   ראש העיר:  שלאחר  אירוע  הוא  בכדורי  האירוע  שציינו,  כמו 

כאן   התנהלו  כמה  מבינים  אנחנו  במירון,  שקרה 

זה   ורצינית.  אחראית  מאוד  בצורה  סבא  בכפר 

מהאירוע   מכן  התחיל  לאחר  הסככה.  נפילת    2של 

ובתקופה   גסס,  שאבי  בתקופה  שהיו  החלטות 

נוספת   משמעותית  אחת  והחלטה  "שבעה",  שישבתי 
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שחזרתי   בתקופה  פעם,  שוב  המתקנים  כל  סגירת  של 

מסודר   תהליך  פה  היה  התקופה.  זאת  מה"שבעה", 

מאוד   וצוות  תהילה  של  הכלכלית,  החברה  של  מאוד 

תשובות  קיבלתם  וכבר  ויש    בכיר,  הקודמת,  בישיבה 

לאט   לאט  שהסככות  שמח  ואני  והחלטות,  מסקנות 

זאת   בטוחה.  בצורה  לשגרה  וחוזרים  נפתחות 

 התשובה תודה רבה.  

 אז אני אשאל עכשיו את שאלת ההמשך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין לך.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   יש לי

 אין לך.   ראש העיר: 

ה  ד"ר אסנת ספורטה:  זו  ועכשיו  לא,  המקורית,  לשאלה  התשובה  ייתה 

 אני שואלת.  

 אין לך. אין לך.   ראש העיר: 

   -צר לי שאני נאלצת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל את לא בזכות דיבור, ואת אין לך, תודה.   ראש העיר: 

השאלה   ד"ר אסנת ספורטה:  על  ענית  עכשיו  אתה  המשך,  שאלת  לי  יש 

   -המקורית 

שו  ראש העיר:  לך  אין  לך,  קיבלת  אין  שאילתה  הייתה  שאלה.  ם 

   -תשובה 

   -לא, לא קיבלתי ולכן שאלתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

אין   ראש העיר:  אז  פעם,  עוד  שואלת  את  העיר,  ראש  את  שאלת 

 לך.  

   -לא ראש העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אז אני סליחה  ראש העיר: 

 אל תנסה שוב לסתום לנו פיות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -משפטי, אני לא מוכן להמשיך בקרקס היועץ ה  ראש העיר: 
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 אל תנסה לסתום פיות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני לא סותם לך את הפה.   ראש העיר: 

 לא קרקס, אתה עושה מאיתנו קרקס.   צביקה צרפתי: 

 לא ענית על השאלה המקורית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כל   ראש העיר:  בפני  פה  זה  את  אומר  אני  תכבדו,  תכבדו, 

 -בי כפר סבא תושבות ותוש 

לענות   ד"ר אסנת ספורטה:  שעכשיו טרחת  אני שמחה  לדעת,  ביקשתי  לכן 

 על השאלה.  

   -כשראש עיריית כפר סבא ישב "שבעה" על אביו  ראש העיר: 

 ... במה עוד תשמש.   צביקה צרפתי: 

 ישבתי "שבעה" על אבא שלי וטיפלתי באירוע.   ראש העיר: 

 .  ולכן עכשיו שאלת המשך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 במה עוד תשתמש תגיד?   צביקה צרפתי: 

   -אתם צריכים להתבייש, אתה צריך להתבייש  ראש העיר: 

   -נספים   44אתה לוקח את אסון מירון שהיה   צביקה צרפתי: 

   -אתה צריך להתבייש, אתה מבייש  ראש העיר: 

 ... בזה אתה צריך להתבייש.   צביקה צרפתי: 

 את מעמד ראש העיר, תתבייש.   ראש העיר: 

.   ביקה צרפתי: צ  .  אתה צריך להתבייש.

 אין לכם טיפת בושה.   ראש העיר: 

 היא עשתה אותך ראש העיר, תכבד אותה.   צביקה צרפתי: 

 בסדר, תודה רבה.   ראש העיר: 

 אז היא רוצה לשאול שאלה, מה קרה?   צביקה צרפתי: 

יורדים.   ראש העיר:   שתושבי כפר סבא יבינו עד כמה נמוך אתם 

מפחד    מה  צביקה צרפתי:  אתה  משאלות?  מפחד  אתה  קרה 

 משאלות?  

במשבר   ראש העיר:  וטיפלתי  שלי,  אבא  על  "שבעה"  ישבתי  אני 
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 לעילא ולעילא.  

החברה   צביקה צרפתי:  הכול...  את  שם  אתה  הרי  קרה?  מה 

 הכלכלית.  

 חצוף.   ראש העיר: 

 כולם אשמים, רק לא אתה.   צביקה צרפתי: 

 .  אני מפסיק את הישיבה, תודה  ראש העיר: 

 רק לא אתה. יפה מאוד, סגור את הישיבה.   צביקה צרפתי: 

ואני   ד"ר אסנת ספורטה:  המקורית,  לשאלה  שענית  תודה  העיר  ראש 

שאני   לי  צר  כל  קודם  המשך.  שאלת  לשאול  אשמח 

שאני   לי  צר  רגיש,  כזה  בנושא  אותך  להוכיח  נאלצת 

אתה   אבל  רגיש,  כזה  בנושא  אותך  להוכיח  נאלצת 

 ך.  מביא את זה על עצמ 

 דקות הפסקה.    5 אורן כהן: 

   *** הפסקה *** 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 אני מבקש לממש את שאלת ההמשך שלי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מימשת אותה כבר, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

   -לא, רק אמרתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מימשת.   ראש העיר: 

המקו  ד"ר אסנת ספורטה:  לשאלה  תשובה  קיבלתי  שמחה  שלא  ואני  רית. 

 ותודה שענית.  

הישיבה   ראש העיר:  את  אפסיק  ואני  לכם  אמרתי  אני  חבר'ה 

שאלת   תשובה.  קיבלתם  שאילתה  הייתה  פעם.  עוד 

 שאלת המשך, המנכ"ל נתן תשובה.  

נאלץ   ד"ר אסנת ספורטה:  אנחנו  תענה  לא  אם  העיר  ראש  שאלתי.  לא 

 לזמן שוב ישיבה שלא מן המניין.  

,  ראש העיר:   את מאיימת?    תזמני
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 אנחנו נעשה את זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הציבור בכפר סבא מבין מי את.   ראש העיר: 

 נכון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לשמחתי. ברוך השם.   ראש העיר: 

זה   צביקה צרפתי:  מה  ממנה?  רוצה  אתה  מה  הזה?  הדבר  זה  מה 

 בצורה אישית.  

   -שנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

.    לא, אני לא  צביקה צרפתי:   מוכן

 אישית?   ראש העיר: 

 מה זה הוא תוקף אותך בצורה האישית.   צביקה צרפתי: 

   -לא, לא, שנייה, זה שעברת פה מאחוריי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יודע ראש העיר מי את.   צביקה צרפתי: 

 חבל שלא שמעו מה אמרת.   ראש העיר: 

   -זה שעברת פה מאחוריי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בר הזה?  מה זה הד  צביקה צרפתי: 

 חבל שלא שמעו מה אמרת.   ראש העיר: 

 מה זה הדבר הזה?   צביקה צרפתי: 

 אבל בסדר.   ראש העיר: 

   -זה שעברת פה מאחוריי בדרך החוצה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 חבל שלא שמעו מה אמרת.   ראש העיר: 

   -ואיימת עליי, אני עוד אראה לך מה זה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 י איימתי?  חבל שלא שמעו, אנ  ראש העיר: 

 אוקיי, זה מראה מי אתה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מראה מי את.   ראש העיר: 

 אוקיי, לא מי אני.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מתעסקת בכאב שלי הפרטי.   ראש העיר: 

מה   ד"ר אסנת ספורטה:  לך  אראה  'אני  מועצה  חברת  על  לאיים  אתה.  מי 
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  .  זה'

   -תתביישי. אני אמרתי לך  ראש העיר: 

 זו לא פעם ראשונה דרך אגב.   פורטה: ד"ר אסנת ס 

 כן?   ראש העיר: 

   -אבל אני אשמח  ד"ר אסנת ספורטה: 

אומר   ראש העיר:  ואני  לך,  מציע  עכשיו,  בך  לחזור  לך  מציע  אני 

   -את זה פה 

   -אני אצטט  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ליד המשפטי, כדאי לך לחזור עכשיו.   ראש העיר: 

 ?  אני אצטט. אני אצטט  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   כדאי לך לחזור עכשיו

   -במפגש עם צוות חינוך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 עכשיו.  כדאי לך לחזור   ראש העיר: 

 בבית ספר בירוקה מה אמרת?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כדאי לך, אני מציע לך  ראש העיר: 

   -מי שלא יהיה איתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני מציע לך  ראש העיר: 

.   ה: ד"ר אסנת ספורט  ייעלמו  לא יהיה פה, אנשים 

 לחזור בדבריך, מציע לך.   ראש העיר: 

 זה מוקלט.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תשקלי טוב. הכול מוקלט לשמחתי.   ראש העיר: 

 אז אני אשמח לשאלת המשך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תשקלי טוב את המילים שלך אסנת ספורטה.   ראש העיר: 

   -אני אשמח לסיים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ד"ר אסנת ספורטה.   ראש העיר: 

נאלצת   ד"ר אסנת ספורטה:  שאני  לי  צר  כל  קודם  אז  ההמשך.  שאלת  את 

רגיש  כזה  בנושא  אותך  להוכיח  העיר  אבל  ראש   ,
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היום   שלך  התשובה  עצמך.  על  זה  את  מביא  אתה 

עם   מסתדרת  לא  אביך,  את  סעדת  הזאת  שבתקופה 

הקודמת   בישיבה  הקודמת.  בישיבה  שנתת  התשובה 

מדקה  אמרת   מצטטת  "האירוע    53ואני  בהקלטה: 

הסככות   ואז  אבי  על  "שבעה"  כשישבתי  קרה  עצמו 

עם   מסתדרת  לא  גם  היום  שלך  התשובה  נפתחו." 

באינטרנט,   מפורסם  שהוא  כפי  שלך  הפגישות  יומן 

על   ולא עם פרסומים בפוסטים שאתה בעצמך העלית 

   -שורה של אירועים, פגישות, שהשתתפת בהם 

 לך בושה.  אין   ראש העיר: 

 בימים האלו.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פשוט אין לך בושה.   ראש העיר: 

 אני חושבת שלך אין.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני שמח שתושבי כפר סבא  ראש העיר: 

   -אני חושבת שלך אין. ושאלת ההמשך  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רואים איך את מחטטת באבל  ראש העיר: 

רוצה   ד"ר אסנת ספורטה:  אתה  פתוח  אם  זה  שלך,  מהפוסטים  דוגמאות 

 בפניי.  

זכרו   ראש העיר:  את  מכבדת  לא  ואת  אדם,  של  באבל  מחטטת 

   -של אבי 

   -ושאלת ההמשך שלי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ואת תזכרי את זה  ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   איך אתה מסביר את הסתירות האלו

 ואת תזכרי את זה, תודה.   ראש העיר: 

   -השאלה שלי  טה: ד"ר אסנת ספור 

 אני לא מתכוון, אני לא מתכוון לענות על זה.   ראש העיר: 

   -איך אתה מסביר  ד"ר אסנת ספורטה: 
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 לא מתכוון לענות, תודה רבה.   ראש העיר: 

 אתה לא מתכוון לענות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

כפר   ראש העיר:  העיר  בתולדות  פעם  אי  שהיה  נמוך  הכי  הגעת 

מת  לא  אחד  שאף  במקום  מצר  סבא,  אני  איתו,  עסק 

חושב   אני  אותי.  מעציב  זה  כך,  על  מצר  אני  כך,  על 

אי   נמוכים  הכי  למקומות  הגעת  ספורטה  שאסנת 

 פעם בישיבות המועצה.  

   -ראש העיר לא אני השתמשתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא מכבדת את זכרו של אבי  ראש העיר: 

   -לא אני השתמשתי בזכרו של אבי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הציבור בכפר סבא יבואו איתך  עיר: ראש ה 

   -כדי לתרץ, כדי לתרץ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אף אחד לא תרץ  ראש העיר: 

 מחדל שלך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הציבור בכפר סבא יבואו איתך בחשבון.   ראש העיר: 

 אתה רוצה שאני אצטט לך מהפייסבוק שלך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יחס אליך, תודה.  מעבר לזה אני לא מתי  ראש העיר: 

ופעילויות   ד"ר אסנת ספורטה:  אירועים  באיזה  שלך  מהפייסבוק  לצטט 

טוען   אתה  שכביכול  בשבוע  השתתפת,  אתה  וישיבות 

   -שאתה לא תפקדת? אתה יו"ר החברה הכלכלית 

 את תשלמי, ותשקלי את המילים שלך.   ראש העיר: 

 וסליחה ראש העיר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קלי את המילים שלך היטב.  כדאי שתש  ראש העיר: 

 החברה הכלכלית היא בניהולך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

מה   ד"ר אסנת ספורטה:  בין  האלו  הסתירות  את  להסביר  יכול  אתה 

 שאמרת בישיבה הקודמת לבין מה שאמרת היום?  
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העיר   ו.  מועצת  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש  מתן    –בנושא 

 ההנחיה.  

 

 שאילתה הבאה בבקשה.   אש העיר: ר 

של   איתי צחר:  לכאורה  יזום  שיבוש  בנושא  הבאה  שאילתה 

בישיבת   ההנחיה.  מתן  העיר  מועצת  ישיבת  שידורי 

ביום   האחרונה  העיר  שידור    21.4.21מועצת  נפסק 

פעם.   בכל  דקות  מספר  למשך  פעמים,  כמה  הישיבה 

מועצה   חברי  מספר  לך  העירו  הישיבה  במהלך  כבר 

התקלה  מכוון.  על  באופן  נעשה  הדבר  האם  ותהו   ,

עוד   טכנית.  בתקנה  שמדובר  טענת  הישיבה  במהלך 

חברי   לידי  והגיע  המועצה  ישיבת  הסתיימה  לא 

השיבושים   כי  מקורות,  מכמה  מידע  האופוזיציה 

ראש   בהנחיית  ונעשו  יזומים,  לכאורה  היו  בשידור 

רבה   בחומרה  רואים  אנו  מטעמו.  מי  או  העירייה 

ומג  אלו  לבקשה  מעשים  בהמשך  אותם.  נים 

את   לבדוק  העיר  ראש  מעריך,  אני  אליך,  שהופנתה 

ההנחיה   את  נתן  מי  בדיקה?  ערכת  האם  הנושא, 

העיר?   מועצת  שידורי  את  הנחיה  2לשבש  נתת  האם   .

הישיבה?   במהלך  העיר  מועצת  שידורי  את  .  3לשבש 

הטכני   לצוות  כזאת  הוראה  ניתנה  אם  לך  ידוע  האם 

העי  מעובדי  מי  ידי  נאמר  על  לשאילתה  כמענה  רייה? 

העירייה   עובד  ידי  על  בוצע  המדובר  המעשה  כך: 

על   או  שפעל  העיר  ראש  ידיעת  וללא  בלבד  דעתו 

 -הנהלת העירייה 
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   *** הפרעות מהקהל *** 

בכשל   איתי צחר:  מדובר  מוטעה.  דעת  שיקול  הפעלת  תוך 

הנהוגות   המידה  לאמות  בניגוד  העומד  נקודתי, 

זא  רואים  ואנו  מקום  בעירייה,  ממלא  בחומרה.  ת 

אנוש והדרכה קיימה שיחת בירור   מנהל אגף משאבי 

מצופה   המעשה.  על  חרטה  הביע  אשר  העובד,  עם 

תקין   מינהל  כללי  החוק,  פי  על  לפעול  ציבור  מעובדי 

העיר   וראש  הקואליציה  חברי  ערכיות.  ומידות 

 מביעים צער על המקרה ורואים זאת בחומרה.  

 .  יש שאלת המשך  צביקה צרפתי: 

 אפשר שאלת המשך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

מהתשובה   עו"ד יוסי סדבון:  הבנתי  המשך.  שאלת  לשאול  אבקש  אני 

השלישית   בשאלה  אני  עובד.  של  בכשל  פה  שמדובר 

הוראה   ניתנה  אם  לך  ידוע  האם  כתוב:  בשאילתה, 

מי   העירייה?  מעובדי  מי  ידי  על  הטכני  לצוות  כזאת 

לצו  ההנחיה  את  נתן  העירייה  הטכני?  מעובדי  ות 

 זאת השאלה, אנא תענו.  

 שאלת המשך, תשובה.   ראש העיר: 

או   עו"ד אלון בן זקן:  הבמה  שזה  חושב  לא  אני  מתערב,  שאני  סליחה 

ולבייש   עובד  של  שם  לציין  הראויה  הפלטפורמה 

   -אותו. קיבלתם תשובה לשאלה 

.   עו"ד יוסי סדבון:   זה לא עניין של לבייש אותו

 ד ככה, לא.  זה לא עוב  צביקה צרפתי: 

נשאלת   עו"ד אלון בן זקן:  הייתה  ואם  העובד,  מי  נשאל  לא  בשאלה 

אני   נענית.  הייתה  לא  גם  היא  העובד,  מי  השאלה 

 חושב שזה לא ראוי.  

.  צביקה צרפתי:  . . 
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הבנת   עו"ד יוסי סדבון:  זה  מה  לך  אסביר  לא  אני  המשפטי  היועץ 

   -נקרא, אתה יודע היטב 

 יים עליי?  צביקה צרפתי אתה מא  ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:  .  לא מאיים.

   -כתוב האם ידוע לך  עו"ד יוסי סדבון: 

 אתה מאיים על ראש עיר במדינת ישראל.   ראש העיר: 

   -על ידי מי מעובדי העירייה  עו"ד יוסי סדבון: 

.   ראש העיר:   מצוין

 ... זה לא יעבוד לך.   צביקה צרפתי: 

 מצוין צביקה צרפתי.   ראש העיר: 

.   דבון: עו"ד יוסי ס   אם אתה יודע, אז אנא תגיד לי

את   עו"ד אלון בן זקן:  שוב  תקרא  לא.  או  כן  של  שאלה  היא  השאלה 

 השאלה.  

.   עו"ד יוסי סדבון:  אותנו מורחים  אתם  הדעת,  על  יעלה  לא  זה  תראו 

 אתם ממש מורחים אותנו.  

שראש   צביקה צרפתי:  או  הזאת,  המריחה  את  לקבל  מוכן  לא  אני 

כראש עיר, או שיגידו מי העובד.  העיר ייקח אחריות  

לוועדה   לשימוע  הוזמן  אותנו,  מורחים  זה  מה 

   -לשימוע 

 טוב.   ראש העיר: 

פגע   צביקה צרפתי:  לא  הוא  ציבור,  בנבחרי  פגע  הוא  חמור,  זה 

נבחרי   מה  אז  ציבור.  בנבחר  פגע  הוא  אחר.  בעובד 

שהוא   מה  עושה  הוא  מה  סמרטוטים?  זה  הציבור 

   -בד כזה רוצה? אני לא מאמין שעו 

.. סמרטוטים, בהחלט.   ממה שיינפיין:   כמו שאתה מתנהג זה.

מצב   צביקה צרפתי:  אין  שידור,  לסגור  להגיד  הלך  עצמו  דעת  אל 

 כזה.  
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 תכבד את עובד העירייה.   ממה שיינפיין: 

   -לא תשכנעו אותי, הייתי במקום הזה  צביקה צרפתי: 

 תכבד את עובד העירייה.   ממה שיינפיין: 

 מכיר את המקום הזה.   : צביקה צרפתי 

 תכבד אותו.   ממה שיינפיין: 

   -לא תשכנעו אותי  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   תן לו

 הוא הודה, הוא טעה, תכבד אותו.   ממה שיינפיין: 

   -רגע, רגע, ממה  הדר לביא: 

   -גם להסיר אותי מקבוצה  צביקה צרפתי: 

   -רגע אבל צביקה באמת  אורן כהן: 

   -אותי, אורן תקשיב, אורן תקשיב גם להסיר   צביקה צרפתי: 

   -מותר לך  אורן כהן: 

 ממה לכבד עובד עירייה שסגר שידור?   הדר לביא: 

   -מותר לכם לעשות  אורן כהן: 

   -אורן, אורן  צביקה צרפתי: 

   -צביקה ידידי, מותר לכם  אורן כהן: 

   -אורן ידידי  צביקה צרפתי: 

 לשאול שאלת המשך וזה לגיטימי.   אורן כהן: 

.   פתי: צביקה צר  .  אני לא זומנתי למסיבתו.

משתיקים   הדר לביא:  היום  פה.  קורה  מה  לשאול  חייב  אתה 

 אותנו, מחר ישתיקו אותך.  

   -אסור לכם לתת  אורן כהן: 

   -לא קיבלתי זימון לישיבת המועצה  צביקה צרפתי: 

 נאומים שאין להם מקום.   אורן כהן: 

   -מקבוצת   היום, ואני ערכתי בירור, אני הוסרתי  צביקה צרפתי: 

 מותר לכם שאלת המשך.     אורן כהן: 
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   -חברי המועצה שמקבלים מיילים  צביקה צרפתי: 

 אסור לכם לתת נאומים ללא אישור.   אורן כהן: 

 ... אני חבר מועצה, אז מה אם אני מהאופוזיציה.   צביקה צרפתי: 

 מותר לכם לשאול שאלת המשך.   אורן כהן: 

 צה?  להסיר אותי מחברי המוע  צביקה צרפתי: 

   -אורן, זה נחמד, זה נחמד  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

עובדי   אורן כהן:  את  ולהלבין  נאומים,  לנאום  לכם  אסור 

 המועצה.  

.   צביקה צרפתי:  .  מה קרה לכם פה? השתגעתם. מישהו פה.

לא   ד קרן גרשון חגואל: " עו  זה  הזה,  הדבר  עוזר  לא  זה  עוזר,  לא  זה  אורן, 

 עוזר.  

 בנחת נשמעים.  דברי חכמים   אורן כהן: 

   -אני רוצה לשאול אותך שאלה  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

כמה   אורן כהן:  יודע  ואני  צביקה,  עם  שעות  הרבה  לי  יצא  אני 

   -בנחת אפשר לשמוע אותו 

   -נהדר, אז אנחנו  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 הצעקות לא מוסיפות לאף אחד כלום.   אורן כהן: 

 לא אורן, שיענו.   צביקה צרפתי: 

   -ובוודאי  ן כהן: אור 

.   צביקה צרפתי:   שלא ימרחו אותנו

 לא הלבנת פנים של עובד כזה או אחר.   אורן כהן: 

 שלא ימרחו.   צביקה צרפתי: 

 תודה רבה.   אורן כהן: 

ציבור,   צביקה צרפתי:  נבחרי  פה  כולם  אסנת,  ציבור,  נבחר  אני 

אין   לציבור.  רוצים  שהם  מה  את  להעביר  רוצים 

אחד  לצד  רק  נעים  פריבילגיה  לא  לפעמים  גם   .

אני   וגם  לשמוע,  נעים  היה  לא  לי  גם  לשמוע. 
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צריך   אבל  הסיפורים,  כל  את  מכיר  ואני  התעצבנתי, 

אותי   לקחת  לעשות.  מה  ולשמוע  להתעצבן  לדעת  גם 

לישיבת   זימון  שמקבלת  מהקבוצה,  אותי  להסיר 

אתה   אם  לך  אוכיח  אני  קיבלתי.  לא  היום  המועצה 

חוצ  זו  לך.  אראה  אני  הוראה  פה.  רוצה,  נתן  מי  אז 

הורידו   עובד,  איזה  תחקיר  שעושים  עכשיו  לעובד? 

   -אותי מרשימת תפוצה 

אבל   אורן כהן:  נוספת,  שאילתה  שווה  שאולי  סוגיה  זו  אבל  כן, 

 זה לא קשור לשאילתה הזו צביקה.  

את   צביקה צרפתי:  ומכירים  פוליטיקאים  ואני  אתה  אורן,  עזוב 

 העובדות.  

הסוגיה  אורן כהן:  שאילתה,    אבל  עוד  אולי  שווה  מעלה  שאתה 

 אבל היא לא רלוונטית לשאילתה הזו.  

 לא, לא, יהיה הכול ביחד, זו ההתנהלות.   צביקה צרפתי: 

   -באמת צביקה אני מבקש  אורן כהן: 

 זו ההתנהלות אורן.   צביקה צרפתי: 

   -תיצמדו לסדרי הדיון    אורן כהן: 

 ו.  אורן אל תהיה שותף להתנהלות כז  צביקה צרפתי: 

   -הרי יש לכם שאלות  אורן כהן: 

   -זה בסדר  צביקה צרפתי: 

 לפעמים שאלות טובות.   אורן כהן: 

   -אתה בקואליציה  צביקה צרפתי: 

 אתה יודע שאני מחמיא לכם לפעמים.   אורן כהן: 

 אבל אל תגן על התנהלות כזו, כזו בטח שלא.   צביקה צרפתי: 

   *** קריאות מהקהל *** 

 בבקשה, תודה.    שאילתה הבאה  ראש העיר: 

הנחיה  ד"ר אסנת ספורטה:  נתן  אחד  שעובד  אומר  שאתה  כמו  שזה    נניח 
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מונה   הצילום  צוות  הרי  שלו.  בסמכות    2שלא 

סאונד  כדי  -צלמים,  טכנאי.  וידאו,  של  איש  מן, 

והמסך   לעבוד  ממשיך  שהסטרימינג  למצב  להגיע 

כמה   של  פעולה  שיתוף  צריך  מושתק,  והכול  מושחר 

 אנשים.  

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  one man showזה  איך  לנו  תסביר  בוא  אז   .

 עבד? מה הייתה שרשרת הפיקוד פה?  

 קיבלתם תשובה לשאילתה תודה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 איך זה עבד?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה המנכ"ל.   ראש העיר: 

קבו  ד"ר אסנת ספורטה:  איך  עבד?  זה  מיישמת  איך  אנשים  של  צה 

   -הוראה 

   -העובדים מסתכלים בשידור ואומרים אין לנו גיבוי  צביקה צרפתי: 

 לא חוקית. זה לא כשל נקודתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אתה   צביקה צרפתי:  'צביקה  לי:  אומרים  אליי  מתקשרים  עובדים 

לבד.   אנחנו  גיבוי,  לנו  אין  קורה,  מה  יודע  לא 

 תתחיל להקשיב.  מפקירים אותנו.' מפקירים,  

 בגלל זה כולם הצביעו לך צביקה.   ראש העיר: 

וחצי   צביקה צרפתי:  שנתיים  אותך  בחנו  מה,  אז  להקשיב,  תתחילו 

 לא הלך, מה הכול בסדר.  

 הכול טוב.   ראש העיר: 

 הכול בסדר. צריך להגיד גם כשלתם.   צביקה צרפתי: 

סבא  ראש העיר:  כפר  תושבי  השם.  ברוך  לי  תאמין  מצוין    הכול 

 מרוצים.  

.   צביקה צרפתי:  .  אל תדאג אנחנו נתראה עוד.
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תאמין   ראש העיר:  אחד,  אף  מעניינת  לא  הזאת  שהישיבה  מזל 

 לי.  

   -אני אומר לך עוד פעם, שאתה  צביקה צרפתי: 

 רואים את התוצאות במעשים.   ראש העיר: 

צריך   צביקה צרפתי:  אבל  פוליטיקה.  זה  פוליטיקה  בעיה,  אין 

 פוליטיקה נקייה.    לעשות אותה, גם יש 

 רואים רק במעשים תאמין לי.   ראש העיר: 

 יש פוליטיקה נקייה גם.   צביקה צרפתי: 

 יש לכם הרבה מה ללמוד על פוליטיקה נקייה.   ראש העיר: 

   -דרך אגב כשיש כשל נקודתי אחד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אתה, אתה, פוליטרוק, פוליטרוק.   צביקה צרפתי: 

 ן יש לכם מה ללמוד.  המון, המו  ראש העיר: 

שיש   ד"ר אסנת ספורטה:  כנראה  נקודתי,  כשל  ועוד  נקודתי  כשל  ועוד 

המשותף,   המכנה  על  נסתכל  בואו  אז  משותף.  מכנה 

 איך זה קרה ראש העיר?  

 קיבלתם תשובה.   ראש העיר: 

 אתה יודע להסביר איך זה קרה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תה הבאה.  שאילתה הבאה, תודה. המנכ"ל שאיל  ראש העיר: 

שסתמו   ד"ר אסנת ספורטה:  העיר,  ראש  קרה  זה  איך  להסביר  יודע  אתה 

 לנו את הפיות בשידור חי.  

   -השאילתה באה בנושא  איתי צחר: 

ל  ד"ר אסנת ספורטה:  יכול להסביר איך קרה שסתמו    7-ראש העיר, אתה 

   -חברי אופוזיציה 

בשאילתה,  ראש העיר:  את  כי  אותך,  אשתיק  גם  שנייה  עוד    אני 

 את לא בשאלת המשך.  

 את הפיות בשידור חי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

גבול   ראש העיר:  כל  את  עברו  הנמוכות,  שלך  הפרובוקציות 



   05.05.2021 63    מן המנייןמועצה 
מי   בדיוק  הבינו  סבא  כפר  תושבי  היום  הטוב.  הטעם 

 זאת אסנת ספורטה.  

 ראש העיר אתה יכול להסביר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא בוחלת בשום דבר.   ראש העיר: 

   -שוב, אתה יכול להסביר איך   בואו לא נברח  פורטה: ד"ר אסנת ס 

 לא בוחלת בשום דבר, תודה רבה.   ראש העיר: 

 קרה כזה כשל?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 שהוא לא נקודתי הוא כשל מערכתי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שאילתה הבאה בנושא  איתי צחר: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 הוא כשל מערכתי, כי הסטרימינג עבד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שיבוש יזום לכאורה של שידורי הישיבה  איתי צחר: 

רק   ראש העיר:  ואתן  המיקרופונים  את  מוריד  גם  שנייה  עוד  אני 

 זכות דיבור למנכ"ל, אז בבקשה תכבדו את המנכ"ל.  

 אנחנו רגילים לזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   אוקיי יופי אז תתרגלי

את   אסנת ספורטה:   ד"ר  שמשחירים  המיקרופונים,  את  לנו  שסוגרים 

   -התמונה 

 ממש.   ראש העיר: 

 שמשתיקים את המסך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני מציע  ראש העיר: 

ל  ד"ר אסנת ספורטה:   דקות כשזה כבר לא נעים.    5-שמפסיקים ישיבה 

   -אני רוצה רק למען תושבות ותושבי כפר סבא  ראש העיר: 

 ואין תשובות לשלוף מהשרוול.   ספורטה: ד"ר אסנת  

לקדנציה   ראש העיר:  הישיבות,  לאולם  אתכם  אחזיר  אני 

   -הקודמת, נעשה 



   05.05.2021 64    מן המנייןמועצה 
 הא הנה היסטוריה, חזרנו להיסטוריה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ישיבה אחת באולם הישיבות בלי פייסבוק  ראש העיר: 

 חזרנו להיסטוריה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נ  ראש העיר:     -ביא שומרים ושוטרים הכול סגור, 

   -ראש העיר בכל הארץ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ושהכול יהיה סגור.   ראש העיר: 

בקדנציה   צביקה צרפתי:  התחילו  השידורים  בשבילך,  חדשות  לי  יש 

   -הקודמת 

   -בכל מדינת ישראל משדרים בלייב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא המצאת את השידורים הישירים.   צביקה צרפתי: 

 ישיבות מועצה ולא משחירים מסך.   ורטה: ד"ר אסנת ספ 

   )מדברים יחד( 

   -חבר'ה אני לא מוכן  ראש העיר: 

נוח.   ד"ר אסנת ספורטה:   ולא מפוצצים ישיבה כשזה כבר לא 

לכם   ראש העיר:  אומר  אני  כאלה,  דיונים  להמשיך  מוכן  לא  אני 

פעם   השנייה,  בפעם  ראשונה,  פעם  אתכם  מזהיר  אני 

 האולם.  שלישית אני מוציא אתכם מ 

 הא.  -או  צביקה צרפתי: 

הישיבה    -או  ראש העיר:  את  מכבד  לא  אתה  לעשות  מה  הא 

צועק   פעם,  כל  שעה  לרבע  בא  אתה  צרפתי,  צביקה 

 והולך.  

 אני אכבד אם יכבדו אותי.   צביקה צרפתי: 

 אבל אתה לא מכבד.   ראש העיר: 

 אם לא תכבד אותי לא אכבד אותך.   צביקה צרפתי: 

תכבד   ראש העיר:  אנשים,  אבל  פה  יושבים  כולם,  של  הזמן  את 

 זה הזמן של כולם.  

 כבוד צריך לדעת לתת, כדי לכבד צריך לדעת לתת.   צביקה צרפתי: 
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 תכבד. תכבד.   ראש העיר: 

 כבוד כדי לקבל צריך לדעת לתת.   צביקה צרפתי: 

 תלמד לכבד.   ראש העיר: 

 אתה את החוסר כבוד ממני קנית ביושר.   צביקה צרפתי: 

נעבור   ספורטה: ד"ר אסנת   בואו  נושא,  באותו  היא  הבאה  השאילתה 

 בבקשה לשאילתה הבאה.  

 מזל שהציבור רואה אותך.   ראש העיר: 

 קנית ביושר.   צביקה צרפתי: 

 מזל שהציבור רואה אותך.   ראש העיר: 

 אתה יודע את זה. אתה יודע.   צביקה צרפתי: 

 טוב.   ראש העיר: 

 או להיות לידך.  ולא נספר איך התחננת שיבו  צביקה צרפתי: 

 בקדנציה הבאה אתה לא פה.   ראש העיר: 

   -צביקה אין ברירה  ד"ר אסנת ספורטה: 

יש   צביקה צרפתי:  כי  אותי,  לתבוע  יכול  לא  אתה  עדים,  יש  לזה 

 עדים לזה.  

 בקדנציה הבאה אתה לא תהיה פה.   ראש העיר: 

 יש עדים לזה.   צביקה צרפתי: 

 אני לא דואג.   ראש העיר: 

מן   רטה: ד"ר אסנת ספו  שלא  ישיבה  לזמן  נצטרך  ברירה,  אין  צביקה 

 המניין.  

 

העיר   ז.  מועצת  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש  עמדה    –בנושא 

 מוסרית.   

 

 טוב, השאילתה הבאה.   ראש העיר: 
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של   איתי צחר:  לכאורה  יזום  שיבוש  בנושא  הבאה  שאילתה 

ככול   מוסרית.  עמדה  העיר,  מועצת  ישיבת  שידורי 

באופן    שיתברר  נעשה  העיר  מועצת  שידורי  שיבוש  כי 

שמד  הרי  גינוי. מכוון,  לכל  הראוי  בזוי,  במעשה    ובר 

חברי  חבלה   דברי  במהלך  תקשורת,  בערוץ  במתכוון 

פלילי.   אף  אלא  מוסרי  לא  שהוא  רק  לא  .  1המועצה 

מכוון   שיבוש  למעשה  ביחס  העיר  ראש  עמדתך  מה 

מעשה   זהו  לדעתך  האם  העיר?  מועצת  שידורי  של 

במידה  ח  לעשות  צריך  לדעתך  מה  מוסרי?  ו/או  וקי 

ו/או   לחבל  הנחיה  נתן  כלשהו  גורם  כי  ויתברר, 

שחברי   בזמן  המועצה,  ישיבת  שידור  את  לשבש 

ב.   עירייה.  לעובדי  ביחס  א.  מדברים:  האופוזיציה 

אותו   הוא  המענה  השירותים.  נותן  לקבלן  ביחס 

העירייה,   עובד  ידי  על  בוצע  המדובר  המעשה  מענה. 

או  שפ  העיר  ראש  ידיעת  וללא  בלבד  דעתו  על  על 

מוטעה.   דעת  שיקול  הפעלת  תוך  העירייה,  הנהלת 

המידה   לאמות  בניגוד  העומד  נקודתי  בכשל  מדובר 

ואנו רואים זאת בחומרה. ממלא    ת הנהוגות בעירייה 

קיימת   והדרכה  אנוש  משאבי  אגף  מנהלת  מקום 

על   חרטה  הביע  אשר  העובד,  עם  בירור  שיחת 

מצו  החוק,  המעשה.  פי  על  לפעול  ציבורי  מעובדי  פה 

פי מידות ערכיות. חברי   ועל  כללי מינהל תקין  פי  על 

המקרה   על  צער  מביעים  העיר  וראש  הקואליציה 

 ורואים זאת בחומרה.  

 שאלת המשך.   ראש העיר: 

הזה.   ד קרן גרשון חגואל: " עו  הנושא  על  אחת  המשך  שאלת  להגיד  רוצה  אני 

אות  היא  שלכם  שהתשובה  כמו  ראיתי  תשובה  ה 
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שאני   להגיד  חייבת  ואני  הראשונה.  בשאלה  שניתנה 

העירייה   של  התגובה  עם  בנוח  לא  מאוד  מרגישה 

בכשל   שמדובר  לומר  ניתן  לא  ממש  כי  הזה.  בנושא 

כאן   מדובר  אנוש.  מטעות  שלא  ובטח  נקודתי. 

בהנחיה, והנחיה כזו היא מאוד בעייתית. ואני רוצה  

 לדעת, אני אסתפק בזה.  

שאילתה   : ראש העיר  תודה.  הנחיה,  כל  ניתנה  לא  התשובה, 

 הבאה.  

 מה אמרת לא שמעתי?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 

 

העיר   ח.  מועצת  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש  מתן    –בנושא 

 הוראה לא חוקית ו/או לא מוסרית. 

 

של   איתי צחר:  לכאורה  יזום  שיבוש  בנושא  הבאה  שאילתה 

העיר  מועצת  ישיבת  חוקית  שידורי  לא  הוראה  מתן   ,

הואיל   השאילתה,  שואלי  שואלים  מוסרית.  לא  ו/או 

ותפקידם   העירייה  להנהלת  כפופים  העירייה  ועובדי 

גם   הם  זה  עם  ויחד  העיר,  ראש  מדיניות  את  לבצע 

כיצד   החוק.  ועל  תקין  מינהל  על  להקפיד  מחויבים 

לפעול   סבא  כפר  בעיריית  מעובד  מצופה  להבנתך 

הנ  מקבל  והוא  לא  במידה  ו/או  חוקית  לא  חיה 

מוסרית מנבחר ציבור, או מצוותו של נבחר הציבור?  

אשר  2 מעובדים,  תלונות  לידיעתך  הובאו  האם   .

אינם   ו/או  חוקיים  שאינם  מעשים  לעשות  נדרשו 

אותו   הוא  כאן  גם  המענה  העירייה.  לנהלי  בהתאם 
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פעמיים.   כבר  שהוקרא  בוצע  מענה  המדובר  המעשה 

ש  העירייה,  עובד  ידי  וללא  על  בלבד  דעתו  על  פעל 

הפעלת   תוך  העירייה,  הנהלת  או  העיר  ראש  ידיעת 

העומד   נקודתי  בכשל  מדובר  מוטעה.  דעת  שיקול 

ואנו רואים    , בניגוד לאמות המידה הנהוגות בעירייה 

ממלא  בחומרה.  משאבי    ת זאת  אגף  מנהלת  מקום 

אשר   העובד,  עם  בירור  שיחת  קיימת  והדרכה  אנוש 

מ  המעשה.  על  חרטה  ציבורי  הביע  מעובדי  צופה 

פי   ועל  תקין  מינהל  כללי  פי  על  החוק,  פי  על  לפעול 

העיר   וראש  הקואליציה  חברי  ערכיות.  מידות 

   מביעים צער על המקרה ורואים זאת בחומרה. 

   -אני אבקש  עו"ד יוסי סדבון: 

 *** הפרעות מהקהל *** 

 אמיר אתה מפריע, אמיר אתה מפריע, תודה.   ראש העיר: 

שאתם   ון: עו"ד יוסי סדב  שלישית  פעם  זו  תראו  לשאול,  אבקש  אני 

לכם   לומר  רוצה  ואני  תשובה.  אותה  את  מקריאים 

גדול   מניסיון  לחקור,  טיפה  יודע  שבאמת  אחד  בתור 

 לא סביר באופן מוחלט שעובד יפעל על דעת עצמו.  

   -יוסי אני מציע לך לשקול  ראש העיר: 

   -רק שנייה, רק רגע  עו"ד יוסי סדבון: 

את   ראש העיר:  היטב  תשקול  ולקרן  לך  אומר  באמת  אני 

 המילים שלך.  

   -אני מוכן שתתבע אותי בבית משפט  עו"ד יוסי סדבון: 

 תשקול.   ראש העיר: 

 הכול בסדר.   עו"ד יוסי סדבון: 

,   ראש העיר:  עכשיו משפט  לבית  ללכת איתך  מוכן  אני  בעיה,  אין 

מציע   באמת  אני  לך,  כדאי  משפט.  לביתך  ואני  אתה 
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   -לך הצעה 

   -אני רוצה להגיד לך משהו  עו"ד יוסי סדבון: 

מה   ראש העיר:  את  תזכור  לך,  אומר  אני  כדאי,  מכבדת,  חברית 

זה   את  תקבל  הנחיה.  כל  ניתנה  לא  אמרתי,  שאני 

אחד   אף  מכבד  לא  מיותר,  פשוט  לזה  מעבר  כך. 

 מאיתנו, תאמין לי.  

   -אני  עו"ד יוסי סדבון: 

   -וזה מוכח  ראש העיר: 

 לא אמרתי מי נתן את ההנחיה.   ן: עו"ד יוסי סדבו 

   -אוקיי. אני מציע לך  ראש העיר: 

   -ויש פה מספר אפשרויות  עו"ד יוסי סדבון: 

 טוב.   ראש העיר: 

הקרבה   עו"ד יוסי סדבון:  ומה  העובד,  מי  כל  קודם  לדעת  רוצה  ואני 

הקרבה   ומה  העובד  מי  ההמשך.  שאלת  זאת  שלו, 

 שלו לראש העיר? זה הכול.  

   -יי, והתשובה היא אוק  ראש העיר: 

לא   אורן כהן:  מבקש  אני  העובד,  מי  להגיד  לא  מבקש  אני 

   -להגיד מי העובד, אני חושב שזה הלבנת פנים 

   -לא דנים  ראש העיר: 

 מה זה הלבנת פנים? הוא עשה מעשה.   עו"ד יוסי סדבון: 

יוסי  אורן כהן:     -נכון, אני מבקש 

 במועצת העיר בענייני כוח אדם.   ראש העיר: 

 שתמשוך את השאלה. זו הבקשה שלי.   כהן:   אורן 

 זהו, תודה.   ראש העיר: 

 לא, זאת השאלה. זאת השאלה.   עו"ד יוסי סדבון: 

.   ראש העיר:   אוקיי

   -אני לא חושב שצריך להלבין  אורן כהן: 
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   -אין בעיה, אין בעיה, הכול בסדר, אנחנו לא נשקוט  צביקה צרפתי: 

 ה.  לא דנים בנושא כוח אדם. תוד  ראש העיר: 

 עד שלא נגיע לחקר האמת.   צביקה צרפתי: 

   -אין בעיה מר צביקה צרפתי  ראש העיר: 

יש   צביקה צרפתי:  אינדיקציות,  לנו  שיש  לכם  אומר  ואני 

 אינדיקציות.  

 שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

שהם   צביקה צרפתי:  איזה  יש  רוצים,  שאתם  מה  תגידו 

עד הסוף. אם   לחקר האמת  נלך  ואנחנו  אינדיקציות, 

זו  צ  לנו,  מותר  זה  נלך,  אני  הפנים,  משרד  ריך 

 זכותנו.  

   -תעשה צביקה  ראש העיר: 

   -תעשה מה שאתה רוצה  אורן כהן: 

.   צביקה צרפתי:  .  אתם עניתם, קיבלנו את התשובה, לא מקבלים.

רוצה,   אורן כהן:  שאתה  ולמי  לביידן  או  לאובמה  גם  יכול  אתה 

או  לא  אני  העובד?  של  פניו  את  להלבין  למה  מר  אבל 

 שום דבר, תחקור כמה שאתה רוצה.  

 אורן, אורן, הכול בסדר.   צביקה צרפתי: 

 איזה מהר אנחנו כבר בהצעה לסדר.   ראש העיר: 

 אנחנו נלך הלאה.   צביקה צרפתי: 

   -צביקה אתה לא הבנת את השאלה  אורן כהן: 

 אנחנו לא נשקוט.   צביקה צרפתי: 

 ובד.  הוא שאל מי העובד לא מי חוקר. מי הע  אורן כהן: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

 העובד אני מבקש לא לחשוף.   אורן כהן: 

 אורן, אנחנו בהצעה לסדר, תודה.   ראש העיר: 

   *** קריאות מהקהל *** 
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 אמיר, אמיר. מה קורה לך היום?   ראש העיר: 

 ... מי מפריע.   אורן כהן: 

 אמיר, תירגע הכול טוב. תודה המשך.   ראש העיר: 

 ואליציה יודעים מי העובד?  סליחה, חברי הק  הדר לביא: 

 אמיר בוא, אל תפריע, בבקשה כן.   ראש העיר: 

נתן את   אורן כהן:  יודעים מי  לי הרגשה שחברי האופוזיציה  יש 

הופכים   אתם  אז  בזה,  מתביישים  ואתם  ההנחיה, 

   -את הדברים ככה וככה וככה 

 אוי, אוי, אוי.   הדר לביא: 

 את יודעת מי נתן את ההנחיה?   אורן כהן: 

 אוי, אוי, אוי אורן די.  ר לביא: הד 

מי   אורן כהן:  יודעת  את  האם  אוי,  אוי,  אוי,  יודעת,  את  האם 

 נתן את ההנחיה? האם זה בא ממך?  

   -תשאיר לנו, תשאיר לנו  צביקה צרפתי: 

 יכול להיות שזה בא ממך?   אורן כהן: 

 אנחנו נפתיע, אנחנו נפתיע.   צביקה צרפתי: 

 אני גם רוצה לשאול.   אורן כהן: 

 אורן אנחנו נפתיע.   צביקה צרפתי: 

   -אבל רגע  אורן כהן: 

 תהיה במתח. תהיה במתח, מתח.   צביקה צרפתי: 

 הרי גם לי מותר לחקור, למה רק אתה חוקר?   אורן כהן: 

 נעשה סדרת מתח.   צביקה צרפתי: 

 אנחנו בהתרגשות כולנו.   ראש העיר: 

 סדרת מתח.   צביקה צרפתי: 

 .  גם לי מותר לחקור  אורן כהן: 

עסוק   ראש העיר:  תהיה  אתה  הזמן.  על  חבל  נו  עזוב,  אורן 

 בספורט ובעשייה ובדברים הטובים, תן להם.  
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   -אני מבינה שהם יודעים מי  הדר לביא: 

 כן בבקשה.   ראש העיר: 

שגם   הדר לביא:  כדאי  השידורים,  את  עצר  מי  יודעים  הם  אם 

 אנחנו.  

 

 הצעות לסדר  . 2

 

יזו  א.  שיבוש  בנושא  החלטה  מועצת  הצעת  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  ם 

   העיר. 

 

 דקות לדבר.    5הצעה לסדר, מי יש לו   ראש העיר: 

 לא?    10 ד קרן גרשון חגואל: " עו 

סליחה   ראש העיר:  לכם    10שווה    5+    5הא  יש  כן,    10דקות 

דקות.    10דקות, אף אחד לא יפריע אני מבטיח לכם.  

 מי פותח בנאום?  

 אני.   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 קרן.   אש העיר: ר 

הייתי   ד קרן גרשון חגואל: " עו  זה,  היום  אומרת  שאני  שמה  לציין  חייבת  אני 

הזה.   המכובד  מהמעמד  להימנע  מעדיפה  מאוד 

קרה   שזה  בגלל  לנושא,  נדרשת  אני  אבל  ולהימנע, 

התכנסנו   אנחנו  שבועיים  לפני  רק  חמור.  וזה  אצלנו, 

מתחילת   החשובות  אחת  העיר,  במועצת  כאן 

היה  הקדנציה,   כדורי  של  הסולארי  הקירוי  קריסת 

לא   עדיין  שלו  שהחקירה  חמור,  בטיחותי  אירוע 

קשה,   פצועים  פצועים,  גבה  האירוע  הסתיימה. 

של   האירוע  בנפש.  קורבנות  היה  לא  נס  ובדרך 
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הסולאריים   הקירויים  לבדיקת  הביא  כדורי  קריסת 

מתקנים   אותם  של  הבדיקה  ובמהלך  סבא,  בכפר 

בע  אצלנו  שגם  באופן  התגלה,  הוקמו  הסככות  יר 

העיקריים   מתפקידיה  אחד  וחיזוק.  תיקון  שדורש 

על   ולפקח  לבקר  זה  העיר,  מועצת  של  והחשובים 

יש   לפעמים  ועל מדיניות ראש העיר.  עבודת העירייה 

חילוקי   יש  לפעמים  אופוזיציה,  ויכוחים, קואליציה, 

שלא   בחדר  אחד  אף  פה  אין  אבל  הסכמות,  אי  דעות, 

החשיבו  את  שכל  מבין  בישיבה  הזה.  המוסד  של  ת 

שלנו.   הילדים  הילדים,  בטיחות  לנושא  יוחד  כולה 

הזו   בישיבה  דווקא  קונצנזוס  בו  שקיים  נושא 

חברי   בעבודת  במזיד  לחבל  שמנסה  יש  כי  התגלה, 

וזו   המועצה. גם אני לתומי חשבתי שמדובר בתקלה. 

חברי   את  שמשתיקים  הראשונה  הפעם  לא 

הר  הפעם  לא  זו  שמתייחסים  האופוזיציה,  אשונה 

קווים   שנחצו  הראשונה  הפעם  זו  אבל  בזלזול.  אליה 

השידור   העירונית.  בדמוקרטיה  שפוגעים  אדומים, 

הופסק פעם אחר פעם בתוך דברי חברי האופוזיציה.  

יכולה   לא  אני  אחרת  ישמע.  לא  בבית  שהציבור  כדי 

לחבל,   כדי  להשתיק,  כדי  הזו,  ההתנהלות  את  להבין 

יותר  קשה  פגיעה  את    אין  שמסמל  במוסד  מזו 

חבלה   העיר.  מועצת  כמו  העירונית  הדמוקרטיה 

לרעה   שימוש  היתממות,  בשידור,  חבלה  במזיד, 

מתן   הולמת,  שאינה  התנהגות  התפקיד,  שנותן  בכוח 

בעובדי   שימוש  מוסרית,  בלתי  חוקית,  בלתי  הוראה 

הציבור,   מכספי  כסף  שמקבלים  ובקבלנים  עירייה 

חברי   הזה.  במוסד  לפגוע  לא  כדי  אלו  האופוזיציה 
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אנחנו   איתם.  להתעסק  רוצים  שאנחנו  הנושאים 

מרגישה   ממש  אישית  ואני  וחצי,  שנתיים  במשך 

רעיונות,   יוזמות,  לשיפור,  הצעות  מביאים  שאנחנו 

קריצה   שהיא  איזה  עם  לרוב  נדחים,  ככולם  רובם 

לגלות   שמחנו  לא  אבל  לעשייה,  תצטרפו  בואו  של 

בצ  לחבל  שמנסים  גורמים  כאן  בתפקיד  שיש  כזו  ורה 

יסוד   זכות  הוא  וכידוע  כאמור  הביטוי  חופש  שלנו. 

עליהם   לסלוח  שאפשר  דברים  יש  שלנו.  בדמוקרטיה 

נעשתה   הציבורית.  ברמה  לא  אבל  האישית,  ברמה 

בחופש   פגיעה  העיר,  מועצת  במוסד  פגיעה  כאן 

אלינו,   מכוון  היה  זה  אתמול  בדמוקרטיה,  הביטוי, 

נוח  אינו  שדעתו  מי  כל  אל  העיר.  מחר  לקברניטי  ה 

חלקלק  ראש  המדרון  קודם  הזכרת  נמצאים,  אנחנו   ,

בימים   נמצאים  באמת  ואנו  מירון,  אסון  את  העיר 

עליונה   חשיבות  בהם  שיש  ימים  אחריות.  לקיחת  של 

הקיר.   שעל  לכתובות  אדומים,  לדגלים  לב  לשימת 

אישית,   אחריות  על  רק  לא  שמדברים  בימים  אנחנו 

ח  את  המפקח.  רוח  הזה שילוחית,  הנפש  אני    שבון 

עכשיו   ייקח.  הזה  באירוע  חלק  שלקח  מי  שכל  מצפה 

הזה,   בנושא  דיון  לקיים  מבקשים  אנחנו  ברשותכם 

כי   היום,  לסדר  הזה  הנושא  הוספת  על  ולהצביע 

לחברי האופוזיציה חשוב לשמוע את דעתם של חברי  

 הקואליציה בנושא החשוב הזה, תודה.  

   -ה ברשותכם אני רוצ  עו"ד יוסי סדבון: 

 רגע, זה שאילתה או הצעה לסדר לא הבנתי.   אורן כהן: 

 זה הצעה לסדר.   עו"ד יוסי סדבון: 

 הצעה לסדר?   אורן כהן: 



   05.05.2021 75    מן המנייןמועצה 
לי להתבטא   עו"ד יוסי סדבון:  בכל    5אני מותר  לא אשתמש  אני  דקות, 

חמור    5-ה  מעשה  בוצע  הזה  המקרה  תראו,  דקות. 

לברר   שלנו  הניסיון  הסמכות.  בכוח  רעה  שימוש  של 

אינה  את   שלטעמנו  בתשובה  נענה  המקרה  עובדות 

ולא רק שאינה מספקת גם קיבלנו, קיבלתי   מספקת, 

בהחלט   אני  משפטיים.  להליכים  פניה  על  איום 

הזה,   בעניין  פה  שיינקט  משפטי  הליך  כל  על  מברך 

מי   באמת  ושנדע  לאור,  האמת  את  להביא  שיוכל  כדי 

לצוות   ההוראה  את  נתן  מי  הזה,  העניין  את  עשה 

של  הטכנ  קטנה  חקירה  זה.  את  לבדוק  מסובך  לא  י, 

את   לו  נתן  למי  מיד  להגיע  נוכל  הווידאו,  מפעיל 

ניתנו   ולא  מאחר  הלאה.  להמשיך  ומשם  ההנחיה 

המשך   את  אשקול  אני  לדעתי,  מספקות  תשובות 

להגיע   שיסייעו  אחרים,  לגורמים  לפנייה  צעדנו 

 לחקר האמת.  

 יש לך ניסיון בזה.   מהקהל: 

שנים,   ן: עו"ד יוסי סדבו  הרבה  לפני  זה  את  עזבתי  כבר  אני  לי  תאמין 

 ואני לא רוצה לחזור לשם.  

 אורן יענה.   ראש העיר: 

דיון   אורן כהן:  ניהלנו  אנחנו  כך:  לכם  להגיד  יכול  אני  טוב, 

אמר   העיר  וראש  הזה,  העניין  סביב  מאוד  ארוך 

שבהחלט   הדברים,  על  חוזר  אני  וגם  ברורה,  בצורה 

ה. ואנחנו מצפים שהוא לא  מדובר במעשה שלא ייעש 

היה   גם  ייקרה.  לא  שזה  כדי  הכול  נעשה  ייעשה. 

איזה שהוא הליך שהעובד הגיע ושמענו שגם התנצל,  

דברים   שאמרתם.  מה  כל  על  עונה  שזה  חושב  ואני 

שאתה   יוסי  רמזת  אתם,  שבהם  שאמרתם  נוספים 
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נכון   שזה  חושב  לא  אני  וכו',  החקירות  מעולם  באת 

   -עצת העיר, אני לעשות חקירות פה במו 

 לא אני מחליט על זה.   עו"ד יוסי סדבון: 

אני   אורן כהן:  אז  דעתי.  את  מביע  זאת  בכל  אני  בסדר,  לא 

פה   דווקא  לחקור  נכון  שזה  חושב  לא  אני  אומר 

לעשות   יכול  שאתה  חושב  אתה  אם  העיר.  במועצת 

אני   באמצעים,  אחרת  זה  את  תעשה  אחרת,  זה  את 

תעש  אבל  רמזת,  מה  על  יודע  באיזה  לא  זה  את  ה 

שנניח   שמוטב  חושב  אני  רוצה.  שאתה  אמצעים 

רואים   באמת  שאנחנו  בזה  ונסתפק  מאחורינו,  לדבר 

 את זה בחומרה, והדבר לא יישנה.  

בעד   ראש העיר:  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  זאת  לאור 

 להסיר את הנושא מסדר היום.  

 אני מבקש לדבר.   פינחס כהנא: 

 ה גם לומר לפני ההצבעה.  אני רוצ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מי?   ראש העיר: 

 אני רוצה לדבר.   פינחס כהנא: 

 אני רוצה גם להתייחס.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אין לכם זמן, נגמר.   ראש העיר: 

   -לא, כל אחד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות.    10 ראש העיר: 

.    5כל סיעה   ד"ר אסנת ספורטה:   דקות, מהסיעה שלי זו אני

 דקות.    5כל אחד   ון: עו"ד יוסי סדב 

שההצעה   עו"ד אלון בן זקן:  שרוצה  מי  כל  לסדר,  הצעה  זו  לא,  לא, 

על   לדבר  יכול  לדיון  תובא  לכל    10לסדר  דקות 

 הדוברים.  

 דקות.    10בבקשה. יש לכם   ראש העיר: 
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 דקות.    10וגם בצד השני עד   עו"ד אלון בן זקן: 

 את רוצה גם? את יכולה לפניי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -האמת שאני משהו קטן, כי אני  ר לביא: הד 

 אנחנו בסבלנות ממתינים.   ראש העיר: 

אני   הדר לביא:  בהתחלה,  אמרה  שקרן  מילה  כל  על  חותמת  אני 

בנו   רק  לא  בדמוקרטיה,  פה  שהפגיעה  חושבת 

חמורה.   והיא  וכמיצגיה,  ציבור  וקצת  כנבחרי 

לא   אנחנו  כי  להתנצל,  בא  שעובד  שאמרת  הופתעתי 

שום   סילחו  קיבלנו  בעיה,  אישית  לי  אין  התנצלות. 

תוהה   אני  אבל  פה.  יעלה  לא  העובד  ששם  חבריי,  לי 

את   ולקחת  לעמוד  צריכים  גם  הם  האם  מנהליו.  מי 

 האחריות.  

 אבל ענו על זה.   אורן כהן: 

אבל   הדר לביא:  סליחה.  כרגע  רטורית  שאלה  שואלת,  לא  אני 

כשאתה אומר שהוא בא להתנצל, אני חושבת שיהיה  

בצורה  טוב  מאחורינו  האירוע  את  לשים  כדי   ,

כי   שנפגע.  מי  בפני  השאר  בין  יתנצל  שהוא  אמיתית, 

נפגע   אתה  איך  לי  ברור  לא  בפניך,  התנצל  הוא  אם 

אם   כי  תיאורטית,  בצורה  נפגע  אתה  מהנושא. 

חבר   משתיקים  אחד,  מועצה  חבר  היום  משתיקים 

וההסתרה   הזה  הטיפול  אבל  שני.  יום  אחר  מועצה 

היא  יהיה    הזאת,  לא  שזה  רוצים  אתם  מספקת.  לא 

ונדבר   תבואו  עליי.  מקובל  הציבורית,  הבמה  על 

עליי באופן אישי.   זה מקובל  לבמה הציבורית,  מחוץ 

ולא   לשטיח,  מתחת  טאטוא  פה  יתקבל  לא  אבל 

ממלאת   עם  שיחה  תתקבל  ולא  הסתרה,  תתקבל 

על   זה  אם  גם  עלום.  עובד  עם  נזיפה  שיחת  מקום, 
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שו  ללא  בלבד,  חמור  דעתו  אירוע  פה  יש  הנחיה.  ם 

מכוונת,   שהיא  בוודאי  השתקה,  של  בדמוקרטיה 

אלה   שהושתק  מי  כי  פוליטית,  שהיא    3ובוודאי 

וזה   סופם,  ועד  דבריהם  מתחילת  אופוזיציה,  חברי 

דעת   ברי  כולכם  שאתם  כיוון  פה.  שחמור  מה 

אשמח   אני  אקבל,  אישית  אני  זאת,  ומבינים 

 מכך.  שההתנצלות תופנה לכל מי שנפגע  

ליבו   אורן כהן:  תשומת  את  ונסב  לעובד  זה  את  נגיד  אנחנו 

 לרגשות שלך.  

אנשים   ד קרן גרשון חגואל: " עו  אותם  רק  לא  נפגעו,  כאן  שכולם  רוצה  אני 

 שהושתקו, כולנו נפגענו וגם הציבור נפגע.  

 גם אנחנו נפגענו, אני אומר שמדובר באירוע חמור.   אורן כהן: 

 ד משמעי.  ח  ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 ואנחנו את הרגשות שלך נפנה לעובד ונגיד לו.   אורן כהן: 

לך   צביקה צרפתי:  מסביר  ההתנצלות,  של  הדיו  יבשה  לא  עוד  אורן, 

עוד   שלשום.  אתמול,  השבוע,  לי,  שקרה  אירוע  על 

עוד לא התייבשה בהתנצלות. אז   לא התייבשה, הדיו 

בעיה,   על  יתנצלו  הזמן  שכל  לי?  מסביר  אתה  מה 

אני    עכשיו  באמת,  לך  מסביר  אני  אחר?  עובד  ימצאו 

לא   היא  ההתנצלות  אז  הוכחה.  לי  יש  לך,  אוכיח  גם 

 התנצלות כנה.  

באופן   ד"ר אסנת ספורטה:  לפנות  לי  שיש  הדקות  את  לנצל  רוצה  אני 

לירית,   הקואליציה.  חברי  מכם  אחד  לכל  אישי 

עילאי,   אורן,  עדי,  איתן,  רפאל,  אמיר,  ממה, 

דני  פליאה,  באי    תהילה,  זזים  אתכם  ראיתם  ויובל. 

כולנו   עודכנתי,  וגם  הזאת,  הישיבה  לאורך  נוחות 

ובצדק   מאוד  הסוערת  הקואליציה  בישיבת  עודכנו 
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הזאת.   השערורייה  סביב  ראשון,  ביום  שקיימתם 

את   מרגישה  ואני  חלקכם,  עם  דיברתי  גם  ואני 

אליה.   ונקלעתם  נמצאים  שאתם  המוסרית  הדילמה 

לק  כשהצטרפתם  אחד  התחייבתם  מצד  ואליציה 

מסויגת   בלתי  ולתמיכה  קואליציונית  למשמעת 

חובה   מרגישים  שאתם  מבינה  ואני  העיר,  בראש 

שני,   ומצד  הזאת.  ההתחייבות  את  לקיים  מוסרית 

משוכנעת,   גם  ואני  רובכם  את  טוב  די  מכירה  אני 

בעיקר   אתכם,  שבחרו  לתושבים  התחייבתם  שאתם 

אתכם,  ישחית  לא  קיבלתם  שהכוח    לעצמכם, 

שלכם.   הערכים  סולם  את  ישבש  לא  ושהתפקיד 

שעכשיו   לי  אחת    2וברור  שכל  האלה,  ההתחייבויות 

בחירה   כל  מתנגשות.  ראוי  ערך  על  מבוססת  מהן 

על הצעת ההחלטה   שתעשו בעוד דקה אחת בהצבעה, 

ערך   עם  שלמים  להיות  לכם  תגרום  אחד  מצד  הזאת, 

אחר   בערך  לבגוד  שני  ומצד  לכם,  שחשוב  אחד 

לכ  לשכנע  שחשוב  לנסות  כוונה  לי  אין  פחות.  לא  ם 

הייתי   כמוכם  אני  גם  עליכם,  ולהשפיע  אתכם 

ההחלטה   בהצעת  לתמוך  האם  ומתלבטת  מתחבטת 

אני   זאת,  עם  יחד  להצבעה.  תועלה  מעט  שעוד 

שיש   לזכור  מכם  ואחד  אחת  לכל  לכם  ממליצה 

החלטות   בהם  לעשות  נדרש  שאתה  בחיים,  רגעים 

ילוו  האלו  ההחלטות  כי  בפרקים    קשות,  גם  אתכם 

בכלל.   שלכם  החיים  של  וגם  הסיפור  של  גם  הבאים, 

ממליצה   אני  ידעתי.  לא  לומר  קשה  לכם  יהיה  ואז 

שתיים   דקה  ממש  להשקיע  מכם  ואחד  אחת  לכל 

החלטה   איזו  עצמכם  את  ולשאול  ההצבעה,  לפני 
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יותר להסביר לעצמכם, בטח לאחרים,   יהיה לכם קל 

איזה  שלכם.  לילדים  שלכם,  אתם    לבוחרים  מחיר 

איזו   ועם  לשלם,  מוכנים  לא  ואיזה  לשלם  מוכנים 

מאמינה   ואני  בלילה.  טוב  לישון  תצליחו  לא  החלטה 

יכול   ואחת,  אחד  כל  אתם,  רק  האלו  התשובות  שאת 

 או יכולה לתת לעצמה.  

האנשים,   עו"ד אהוד יובל לוי:  שאר  בין  אליי  פנית  אסנת  ברשותך.  רפי 

עכ  טעות,  פה  שהייתה  מבינים  הפרק  כולנו  על  שיו 

עתיד   או  פרנסה  להרוס  הולכים  אנחנו  אם  השאלה 

אחרי   התנצלות,  פה  שהייתה  אחרי  אדם,  בן  של 

שהמהלך   המחיר  ומה  לקחים.  הפקת  פה  שהייתה 

הזה יגבה מעתידו של בן אדם. אין לי ספק שלכם יש  

לנו   יש  לי ספק שגם אנחנו  אין  את המחשבות שלכם, 

בנו  צופים  עכשיו  שלנו.  המחשבות  אנשים    את 

של   אחרים  או  כאלה  בשלבים  נפגענו  כולנו  מהבית, 

לא   בהתנהגות  פוליטיות  בטעויות  החיים 

כולם.   לקחים  הפיקו  שהיום  בטוח  אני  דמוקרטית. 

את   לשים  מבקשים  שאתם  מבינה  את  אם  השאלה 

לי   השולחן.  על  צעיר  אדם  או  צעיר  בחור  של  העתיד 

היום   לשים  הולך  לא  שאני  ספק  אין  לי  ספק,  אין 

את  ח  או  שלו,  הפרנסה  את  או  אדם,  בן  אף  של  יים 

אני   עליה.  שהתנצלו  קשה  טעות  טעות,  על  שלו  השם 

 לא רואה בזה פרופורציה. תודה.  

   -טוב  ראש העיר: 

רוצה   ממה שיינפיין:  רק  אני  משהו.  להגיד  רוצה  אני  שנייה  רפי 

שהייתה   לידיעתך  שהגיע  מסוים  דבר  לתקן  אסנת 

מ  אני  אסנת  קואליציה,  שומעת,  ישיבת  שאת  קווה 
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ויכוחים   מבחינת  סוערת  הייתה  לא  היא  סוערת. 

מעצם   סוערת  הייתה  היא  הקואליציה.  בתוך 

דעות   חילוקי  לנו  היה  לא  שקרה.  מה  של  המחשבה 

לכולנו   מכסים,  לא  זה  על  מכסים  להגיד  הזה  בעניין 

ואני   כזה,  דבר  שקרה  אצלנו  שסער  מה  זה  כאב.  זה 

הז  בנושא  שאמר  במה  יובל  את  ובהחלט  מחזק  ה. 

הנושא   על  מאיתנו  ואחת  אחד  מכל  התנצלות  מגיעה 

דבר   קרה  בנוסף  אבל  לך,  לומר  יכול  אני  אבל  הזה. 

ואני התפלאתי   ידעתי שהוחשך המסך,  נוסף, אני לא 

אחד   כל  לכם  יש  הבנתי,  'אוקיי  אמר:  העיר  שראש 

הנושא    5עוד   את  חתך  שלא  אומרת  זאת   ' דקות.

על  שלום  הוחשך  המסך  אוקיי  לכן    ואמר:  ישראל. 

יובל   את  מחזק  ואני  לי,  תאמיני  לטוב  חשבנו  אנחנו 

 על הדברים שהוא דיבר לגבי הבחור, בהחלט צודק.  

   -טוב  ראש העיר: 

   -אני רוצה להגיד  פינחס כהנא: 

ב  ראש העיר:  אתם  כי  קצר,  פינחס  אחרי.    10-כן  כבר  דקות 

 בבקשה.  

 דקות.    3דקות ולא    5אני עכשיו מתחיל, לא עברתי   פינחס כהנא: 

   -היועץ המשפט שלח לי פשוט הודעה  ראש העיר: 

 למה אתה, עוד לא התחלתי לדבר.   פינחס כהנא: 

בסוף   ראש העיר:  אתם  כי  בעיה,  לי  אין  תדבר  שנייה,  רק 

אומרים   הכללים  אבל  בסדר,  לא  שאני  אומרים 

לו   יש  לסדר  ההצעה  את  שמציג  לכל    10שלמי  דקות, 

ה  את  עברתם  מזמ   10-הקבוצה.  אם  דקות  אבל  ן, 

 אתה רוצה להתייחס, תתייחס.  

פשוט   פינחס כהנא:  קרה,  הזה  שהמעשה  לי  כשאמרו  תראו, 



   05.05.2021 82    מן המנייןמועצה 
להיות   שיכול  האמנתי  לא  קשות,  נפגעתי  נפגעתי. 

להיות   יכול  לא  'זה  אמרתי:  האמנתי.  ולא  כזה,  דבר 

כדי   הפוליטיות  מהמערכות  באו  כולם  לא  כזה'.  דבר 

ה  והנהלת  שהקואליציה  חושב  ואני  היא  לתרום.  עיר 

והבדיקה   לעבוד.  כאן  שבאה  באופוזיציה  פה  זוכה 

אני   אחר,  עובד  או  כזה  עובד  לבדוק  רק  לא  היא 

פה   זרעו  הם  הדיונים,  של  וחצי  שהשנתיים  חושב 

האחרונה   לפעילות  התשתית  את  עשיתם  ניצנים. 

   -הזאת, שהיא פעילות קיצונית 

 אל תגזים פינחס.   ראש העיר: 

 תי.  בזלזול, זאת דע  פינחס כהנא: 

 פינחס אל תגזים, אל תגזים, באמת.   ראש העיר: 

.   פינחס כהנא:   זאת דעתי

 אתה יודע אפשר להגיד דברים, אל תגזים.   ראש העיר: 

   -אתה כרגע מתפרץ לדברים שלו  הדר לביא: 

הייתי   ראש העיר:  אני  בכלל,  דיבור  בזכות  לא  הוא  מתפרץ,  לא 

   -עכשיו 

   -אנחנו זוכים כאן  פינחס כהנא: 

 בדיוק.   יא: הדר לב 

ונתתי  ראש העיר:  לתת    כיבדתי  חייב  לא  שאני  למרות  דקות,  לו 

   -לו דקות. אבל מכיוון שאתם מנצלים 

 זה לא נכון.   פינחס כהנא: 

מפסיק   ראש העיר:  אני  שמעתי,  כרגע  אז  שלי,  לב  הטוב  את  גם 

 את השיח, נקודה.  

.   הדר לביא:  .  בדיוק על זה.

זה  ראש העיר:  ובזה  לזה,  אתייחס  המעשה    אני  אחד,  יסתיים. 

כולם.   של  דעים  תמימות  פה  יש  חמור,  מעשה  הוא 
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סוער,   לא  ומשמעותי,  חשוב  דיון  ניהלה  הקואליציה 

וחזקה   יציבה  קואליציה  פה  יש  היחסים  במערכת 

בהודעה,   כתבה  כולה  והקואליציה  וחברית,  וטובה 

אקריא   ואני  בחומרה,  זה  את  רואים  ברורה,  בצורה 

א  בשאילתות,  ההודעה  שאילתות.  את  ספור  ין 

על   עירייה, שפעל  ידי עובד  על  בוצע  המעשה המדובר 

ידעתי   לא  אני  העיר,  ראש  ידיעת  וללא  בלבד.  דעתו 

סיבה   אין  זה,  את  הנחיתי  לא  בטוח  בטוח  מזה, 

אומר   אני  זה  בגלל  כזאת,  הנחיה  אתן  שאני  בעולם 

חבר'ה,   סדבון.  יוסי  בסדר,  זה  ותחייך  תגחך  יוסי 

   -אתם מקשיבים 

באמצע   ס כהנא: פינח  אותי  להפסיק  לך  שמותר  חושב  אתה  למה 

   -דיבור 

   -כי אתה לא  ראש העיר: 

   -שלא חרגתי לא בחצי שעה  פינחס כהנא: 

לא   ראש העיר:  אתה  כהנא  פינחס  כי  דיבור.  בזכות  לא  אתה  כי 

 בזכות דיבור.  

   -אתה נתת לי זכות דיבור. נתת לי  פינחס כהנא: 

   -אבל ניצלת להפיץ פה  ראש העיר: 

 אחרי שהיועץ המשפטי אמר לך, שיש לי זכות לדבר.   פינחס כהנא: 

כהנא   ראש העיר:  פינחס  מר  ברורה,  בצורה  אמר  המשפטי  היועץ 

כללים   יש  העצבים,  ועל  הבריאות  חבל  היקר 

שאלה   תשובה,  שאלה  שאילתה  אותם.  שתכבדו 

 קצרה תשובה.  

 זה לא שאילתה, זה הצעה לסדר.   פינחס כהנא: 

לך    הצעה  ראש העיר:  יש  לכל הקבוצה    10לסדר  דקות,    10דקות, 

כבר   מדברים  אני    20אתם  בסבלנות,  הקשבנו  דקות. 
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מכיוון   עליי.  קופצים  ישר  אתם  הפה,  את  פותח  רק 

לדבר,   סבא  כפר  של  העיר  לראש  נותנים  לא  שאתם 

אותי,   תכבדו  אל  אותי,  לא  תכבדו,  רבה.  תודה  אז 

   -תכבדו את מוסד 

 ותר לדבר בהצעה לסדר?  אגב לקואליציה מ  הדר לביא: 

 תכבדו את מוסד ראש העיר. לפחות את זה.   ראש העיר: 

   -אם אפשר את היועץ המשפטי  הדר לביא: 

   -אבל מכיוון  ראש העיר: 

 ברור, ברור.   עו"ד אלון בן זקן: 

שאתם מפריעים אני לא אתן תשובה, אני מבקש, אף   ראש העיר: 

לים  אחד לא בזכות דיבור, אחד. שתיים, תנו לי להש 

אמרה   הקואליציה  נגמר.  זה  ובזה  שלי,  הדברים  את 

הטעות   על  התנצל  העובד  דברה,  את  ברורה  בצורה 

התנצל   והוא  הדעת,  בשיקול  טעה  הוא  הנקודתית, 

 על כך. יוסי למה את מגחך? זה מצחיק אותך?  

 לא.   עו"ד יוסי סדבון: 

למה   ראש העיר:  רציני,  אדם  בן  אתה  מגחך?  אתה  למה  אז  לא, 

מגחך  פה  אתה  יושב  אתה  למה  מזלזל,  אתה  למה   ?

   -ומזלזל כל הזמן 

 אני לא מזלזל.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -זה משהו  ראש העיר: 

.   צביקה צרפתי:   מזלזלים בנו

   -אני אומר לך  ראש העיר: 

 זה אתה מזלזל בנו.   צביקה צרפתי: 

   -אני אומר לך יוסי סדבון, החינוך הזה  ראש העיר: 

 נו.  אתה מזלזל ב  צביקה צרפתי: 

 אתה אמרת את שלך וגם יוסי סדבון.   ראש העיר: 



   05.05.2021 85    מן המנייןמועצה 
 תפסיק לזלזל, אז לא יזלזלו בך.   צביקה צרפתי: 

   -אתה רוצה  עו"ד יוסי סדבון: 

 לא יזלזלו בך.   צביקה צרפתי: 

   -אל תגחך, אני עונה לכם וכולם עונים לכם ברצינות  ראש העיר: 

 מותר גם לא לקבל את התשובה.   צביקה צרפתי: 

   -טוב חבר'ה  ראש העיר: 

 מותר גם לא לקבל את התשובה שלך.   צביקה צרפתי: 

 אוקיי, תודה רבה.   ראש העיר: 

   -אנחנו נמשיך  צביקה צרפתי: 

.   ראש העיר:   הבנתי. אל תיתנו לדבר, אוקיי

   -בחקר האמת. העובד אנחנו לא רוצים את ראשו  צביקה צרפתי: 

אית  ראש העיר:  שהוגשה?  כפי  לסדר  הצעת  בעד  מי  י  חבר'ה 

אבל   לדבר,  נותנים  לא  שאתם  מאוד  חבל  בבקשה. 

 בסדר, תמשיכו בשלכם.  

   -רגע איתי, איתי שאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין שאלה לאף אחד.   ראש העיר: 

   -לא, לא, שנייה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין שאלה לאף אחד  ראש העיר: 

 אני רוצה להציע הצעה חלופית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את לא תגידי שום דבר, מה לעשות, מספיק.    סליחה,  ראש העיר: 

   -זכותי  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   החגיגה נגמרה, אין לך זכות עכשיו

   -לא, יש הצעת החלטה  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין לך זכות עכשיו  ראש העיר: 

   -על סדר היום  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש כללים.   ראש העיר: 

 ע הצעה חלופית.  וזכותי להצי  ד"ר אסנת ספורטה: 
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איך   ראש העיר:  רואה  השכנה,  בעיר  נמצאת  את  ספורטה  אסנת 

למועצה   בהתאם  תתייחסי  בבקשה  מועצה,  מנהלים 

 בכפר סבא.  

   -איתי שאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 איך אמרת חדרה יותר חשובה לך נכון? אז קדימה.   ראש העיר: 

   -איתי שאלה, יש הצעת החלטה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 חדרה יותר חשובה לך או כפר סבא?   : ראש העיר 

   -לסדר היום, האם זכותי להציע הצעה חלופית  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את היום עשית  ראש העיר: 

 ולהעמיד אחת מול השנייה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מעשה קשה מאוד וחמור מאוד, נקודה.   ראש העיר: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   אסנת זה לא נכון

   -יועץ שאלה  ד"ר אסנת ספורטה: 

סדר   עו"ד אלון בן זקן:  על  נושא  כשיש  החלטה  הצעת  להציע  אפשר 

 היום.  

 תודה.   ראש העיר: 

אי   עו"ד אלון בן זקן:  ההחלטה,  הצעת  אם  לסדר.  הצעה  הצעתם  אתם 

אפשר מצביעים עליה. האם דנים בנושא או לא דנים  

 בנושא.  

 יפה.   ראש העיר: 

 אוקיי תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב, אז בבקשה אני מעלה את זה להצבעה.   ש העיר: רא 

יעמדו   איתי צחר:  שבראשו  בדיקה  צוות  יוקם  ההחלטה  הצעת 

העירונית   הביקורת  ועדת  ויו"ר  העירייה  מבקר 

ו/או החבלות לכאורה שהתרחשו   לבחינת השיבושים 

ב  שהתקיימה  המועצה,  ישיבות  .  21.4.2021-בשידור 

מועצת   לחברי  יוצגו  הבדיקה  בישיבת  ממצאי  העיר 
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ההחלטה   הצעת  את  לקבל  בעד  מי  הבאה.  המועצה 

אתה   צביקה  הדר,  פינחס,  יעל,  שהוקראה?  כפי 

עדי,   נגד?  מי  וקרן.  יוסי  אסנת,  צביקה,  מצביע? 

העיר,   ראש  דני,  איתן,  קולמן,  אמיר  רפי,  אורן, 

 עילאי, פליאה, לירית, מאיר, ממה ויובל.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

מס'   קולות  לא    : 315החלטה  ברוב  לסדר  מאשרים  ההצעה  שיבוש  את  בנושא 

 יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר. 

 יעל, פינחס, הדר, צביקה, אסנת, יוסי וקרן.   -בעד  

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

 ויובל.    ממה   , מאיר, פליאה, לירית 

 

 בודניצקי לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישור    אישור מינויו של מר יובל  . 3

   .  שכרו

 

לצערי   ראש העיר:  בכבוד,  מקבלים  אנחנו  הבאה.  הסעיף 

חווה  החדש  פקודות    המנכ"ל  של  המשמעת  חוסר  את 

מה   בדיוק  מגדירות  העירייה  פקודות  כי  העירייה, 

הולך   ואני  לסדר.  הצעות  זה  ומה  שאילתות  זה 

   -להקפיד על זה 

.. על מה שאני אומר אני נו  צביקה צרפתי:     -תן לך הזדמנות.

   -אתה עשית את שלך  ראש העיר: 

   -לא, לא, אני עוזב במחאה  צביקה צרפתי: 

 אתה בנית את כפר סבא.   ראש העיר: 

   -אם זה הפתיח שלך  צביקה צרפתי: 
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 בנית את כפר סבא.   ראש העיר: 

   -אם זה הפתיח שלך  צביקה צרפתי: 

 מר צביקה צרפתי.   ראש העיר: 

   -אם זה הפתיח שלך  צרפתי: צביקה  

 בנית את כפר סבא. לפניך לא היה כלום.   ראש העיר: 

   -לקבל מנכ"ל חדש, אז באמת  צביקה צרפתי: 

   -לא גלר, לא ולד  ראש העיר: 

 כלו כל הקיצים.   צביקה צרפתי: 

 רק אתה.   ראש העיר: 

   -אם זה הפתיח  צביקה צרפתי: 

 חודשים עשית מספיק.    10 ראש העיר: 

   -במקום לפתוח בצורה ידידותית  י: צביקה צרפת 

 עשית מספיק.   ראש העיר: 

   -אם זה הפתיח שלך  צביקה צרפתי: 

 עשית מספיק.   ראש העיר: 

   -ואללה תאמין לי  צביקה צרפתי: 

   -תאמין לי  ראש העיר: 

 תחיה בשלום עם עצמך.   צביקה צרפתי: 

 אתה פה הרבה מאוד זמן.   ראש העיר: 

 ... עם עצמך.   צביקה צרפתי: 

 תודה רבה, הנה שברת שיא.   ש העיר: רא 

 *** קריאות מהקהל *** 

אתכם.   ראש העיר:  לכבד  הפסקתי  כבר  אני  ספסל.  שחקן 

מה   אחרי  היום,  פה  שקרה  מה  אחרי  הפסקתי, 

לכבד   הפסקתי  היום,  שקרה  מה  אחרי  היום,  שקרה 

יודע   שלא  מי  זה.  את  יראה  גם  והציבור  אתכם. 

שני  עוד  אני  בסדר,  מועד,  לקדש  אוציא  לקדש,  יה 
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לו,   טוב  מה  בדיוק  יודע  הציבור  לך,  אמרתי  אותך. 

בו  יובל  זאת  דני לשמחתי.  סבא,  לכפר  הבא  ברוך  צקי 

אנחנו   לגמרי.  אחרת  היא  סבא  כפר  סבא,  כפר  לא 

יובל   את  החדש  העירייה  מנכ"ל  את  בברכה  נקבל 

 -צקי שיחליף ני בוד 

   *** קריאות מהקהל *** 

אותו  ראש העיר:  להוציא  מבקש  אני  מבקש    טוב,  אני  בבקשה. 

אותו   להוציא  מבקש  אני  בבקשה.  אותו  להוציא 

 היועץ המשפטי אתה לא פה, אתה בספסל.  בבקשה.  

   -למיטב זכרוני צריך להזהיר אותו פעמיים  הדר לביא: 

 חצוף.   ראש העיר: 

לפני   הדר לביא:  אזהרה  לקבל  צריך  הוא  המשפטי  יועץ 

   -שמוציאים 

להפריע,  ראש העיר:  לא  מבקש  אני  אני    אז  שתפריע  הבאה  בפעם 

ישיבות   אחזיר  אני  אולי  תכבד.  אותך,  מוציא 

ובלי   אבטחה  עם  הקטנצ'יק  לאולם  המועצה 

נזכיר מה שהיה פה בעבר. מנצלים את ה  .  -פייסבוק. 

סבא.   לכפר  הבא  ברוך  יובל  כאן,  איתנו  נמצא  יובל 

בישראל,   טובה  הכי  העיר  היא  סבא    96%כפר 

עוד  יש  מרוצים,  סבא  כפר  שפחות    4%  מתושבי 

ניהל   יובל  כאן.  יושבים  כנראה  חלקם  מרוצים. 

למשק   בחברה  בעיקר  בחייו.  דברים  מאוד  הרבה 

ניסיון ציבורי גדול מאוד. ביצע   וכלכלה, הוא בא עם 

השלטון   את  היטב  מכיר  ניהוליים,  תפקידים  מגוון 

מול   עבד  הממשלה.  של  המבנה  את  מכיר  המקומי, 

רשויות מקומיות, משרדי   לפני  הרבה מאוד  ממשלה. 

מכן   ולאחר  עצמו,  את  שיציג  ליובל  אקרא  אני  כן 
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יובל בהצלחה.    נעלה את זה להצבעה, 

מאוד   יובל בודניצקי:  אני  ההקדמה.  על  תודה  לכולם,  טוב  ערב  טוב, 

העיר   שראש  כמו  לי.  שניתנה  ההזדמנות  על  מודה 

בן   בודניצקי  יובל  שמי  שאתמול  50ציין,  כמו  לא   ,

כתוב   עו 51היה  אפילו  בן  ,  לא  ל 50ד  אב  נשוי   .-3  ,

ליד   מכיר  שלא  מי  עובד,  בית  במושב  כיום  מתגורר 

כסמנכ"ל   שימשתי  שלי  האחרון  בתפקיד  ציונה.  נס 

תחום   נושא  כל  על  אחראי  והייתי  למשק  בחברה 

לי   יש  אמר  שרפי  כמו  ואחזקה.  תשתיות  פיתוח 

גורמים   מול  רשויות,  מול  בעבודה  ניסיון  הרבה 

פרויקטי  ניהול  ומתן,  מתקצבים,  משא  מורכבים,  ם 

לי   שניתנה  ההזדמנות  על  מאוד  שמח  ואני  משברים, 

 לטובת עיריית כפר סבא ותושבי העירייה כמובן.  

 יובל תודה רבה. אוקיי... בבקשה מנכ"ל.   ראש העיר: 

של   איתי צחר:  מינויו  את  מאשרת  העיר  מועצת  החלטה:  הצעת 

   -יובל בודניצקי 

 י?  אפשר להגיד מילה אית  פינחס כהנא: 

   -כן, זה נושא לדיון  הדר לביא: 

 לפני ההצבעה?   איתי צחר: 

 לא, אנחנו בהצבעה.   ראש העיר: 

 זה נושא לדיון, הנושא בדיון. מותר לנו לדון.   הדר לביא: 

 איך?   ראש העיר: 

 זה נושא לאישור, הוא בדיון, ולכן מותר לנו לדון.   הדר לביא: 

מע  איתי צחר:  הוא  אם  לפני,  אם  רק  שאלתי  לפני  לא,  וניין 

 ההצבעה, זה מה ששאלתי.  

 לפני ההצבעה, לפני שמסיימים את הדיון.   הדר לביא: 

נדון.   ראש העיר:  בואו  זה? אוקיי,  על  גם  דיון  יש  או  מה  דיון  זה 
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 הצבעה יועץ משפטי?  

 זה נושא על סדר היום לדיון.   עו"ד אלון בן זקן: 

 נושא על סדר, אוקיי בבקשה.   ראש העיר: 

בקשה,   פינחס כהנא:  יש  לי  רציני,  מאוד  לתפקיד  ברכה  של  מילה 

החיים   קורות  את  בעיון  קראתי  אמון.  משרת  גם  זה 

רובו   שהוא  במסלול  וזה  המיועד.  המנכ"ל  של 

הצעה.   בקשה,  לי  ויש  התשתיות,  של  בנושא  מתמקד 

תפקיד   הוא  העירונית  בהוויה  המנכ"ל  של  התפקיד 

חברה,   של  תפקיד  הוא  תשתיות,  של  רק  לא  שהוא 

ואני  הו  אנושי.  תפקיד  הוא  סביבה,  של  תפקיד  א 

לתחומים   הלב  ואת  הידע  את  לפתוח  שתדע  בטוח 

לך   ושיהיה  שלך,  ההתמחות  בתחום  רק  ולא  רבים, 

 בהצלחה.  

 תודה. עוד מישהו?   ראש העיר: 

הבא   יעל סער:  ברוך  ליובל,  בהצלחה  ראשית  אשמח.  אני  כן, 

אני   פה  שנכנסת  להגיד  רק  רוצה  אני  סבא.  לכפר 

אמון  בטו  עם  סוער  קצת  ליום  מרגיש,  שאתה  חה 

הנהלת   וכל  שאתה  מקווה  והייתי  בחדר.  שבור  קצת 

לצורך   מקרבות.  יותר  שקצת  פעולות  תעשו  העיר 

לנציג   שולח  היה  מישהו  השבוע  אם  העניין 

ומצאנו   תחקיר  עשינו  מייל,  פתק,  מכתב,  אופוזיציה 

אבל   דיון.  שהוא  לאיזה  מזמינים  וככה,  וככה  עובד 

ז  לנו  במקום  וכתבו  לתקשורת  הודעה  הוציאו  ה 

בשאילתות.   יכולות  תשובות  מקרבות  פעולות  אז 

וגם   העיר  הנהגת  של  מתפקיד  וחלק  מאוד,  לעזור 

חלק משלך בתור המנכ"ל, הייתי מצפה לראות איזה  

 שהן פעולות בונות אמון בחדר, בהצלחה.  
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 תודה, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

אני   ד קרן גרשון חגואל: " עו  לא  כן,  ממש  רפי,  בהצלחה.  ליובל  להגיד  רוצה 

פה   לגור  אוהבים  מאוד  מהאופוזיציה  אנחנו  גם  נכון 

ואנחנו   מובילה,  עיר  באמת  לנו  ויש  סבא,  בכפר 

 מצפים שתמשיך להנהיג אותנו קדימה יחד עם רפי.  

 תודה. מישהו נוסף?   ראש העיר: 

ממש   הדר לביא:  הצלחה,  הרבה  יובל  לך  לאחל  אשמח  אני 

לחתנו. אנחנו שמרנו על קשר טוב ורציף  הצלחתך הצ 

נשמח   ואנחנו  היוצא,  העירייה  מנכ"ל  עם  ככלל 

אומנם   רחלי  טובה  הזדמנות  גם  זו  אותו.  להמשיך 

שאת   שמחים  מאוד  אנחנו  אבל  זמני,  כנראה  פה  את 

המון   בן.  של  מקומות  את  שממלאת  רם,  רחלי  פה 

לעבוד   מצפים  ואנחנו  כה,  עד  העבודה  על  תודה 

 יינתן.  איתך ככול ש 

 טוב, נעלה את זה להצבעה בבקשה.   ראש העיר: 

הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת את מינויו של   איתי צחר: 

ממועד   החל  העירייה  מנכ"ל  לתפקיד  בודניצקי  יובל 

בשיעור   שכרו  את  ומאשרת  לתפקיד,  בפועל  כניסתו 

אפשר  100%של   האם  הפנים.  משרד  לאישור  בכפוף   ,

 לאשר פה אחד?  

 פה אחד, תודה רבה.   ראש העיר: 

 אני גם ארצה אם אפשר.   איתי צחר: 

 כן, בבקשה.   ראש העיר: 

כמו   איתי צחר:  ההצלחה,  את  ליובל  לאחל  ארצה  גם  אני 

דבר,   בכל  לרשותו  עומד  אני  היום.  גם  לו  שאמרתי 

כמה   לכולם  העירייה,  לרשות  לרשותו,  העיר,  לרשות 

תצליח   שאתה  מאוד  בטוח  ואני  הלב,  מכל  שצריך 
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הצלחה,  בתפק  הרבה  הרבה  לך  שיהיה  ובאמת  ידך 

מעניין   הכי  בעולם.  לך  שיש  מעניין  הכי  התפקיד 

 בעולם יש לך, אז שיהיה הרבה הצלחה.  

 יופי, יובל בהצלחה, איתי בהצלחה.   ראש העיר: 

 תודה.   איתי צחר: 

היו   ראש העיר:  שגם  לעדכן  רוצה  רק  אני  השינוי.  על  שמח  אני 

מסודר  וחפיפה  מתואמות  חומרים  ישיבות  עם  ת, 

פה   יהיה  שלא  כדי  מסודרת,  בצורה  שמועברים 

כמו   עובר  הכול  מידע,  של  בעיות  איזה  וחס  חלילה 

תמיד.   נוהגים  שאנחנו  כמו  אחראית,  בצורה  שצריך 

ויובל בהצלחה.    אני רוצה להגיד תודה לאיתי, 

 

 

מס'   אחד    : 316החלטה  פה  לתפקיד  מאשרים  בודניצקי  יובל  של  מינויו  את 

העי  את  מנכ"ל  ומאשרת  לתפקיד,  בפועל  כניסתו  ממועד  החל  רייה 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 100%שכרו בשיעור של  
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 אישור מחיקת חובות.  א.  

 . 2020, תקציב רגיל  8העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2021, תקציב רגיל  3העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  

 

 הנושא הבא.   ראש העיר: 

זה לא   איתי צחר:  ועדת כספים, רגע,  נושא הבא אישור המלצות 

 אני עכשיו.  

 לא צריך להצביע.   דובר: 
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 פה אחד, רק צביקה צרפתי איננו, עזב. כן.   ראש העיר: 

מיום   איתי צחר:  כספים  ועדת  המלצות  ,  22.3.2021אישור 

מיום   כספים  ועדת  פרוטוקול  בזאת  מצורף 

החלטה:    22.3.2021 הצעת  נלווים.  חומרים  בצירוף 

כמפורט   הכספים  ועדת  המלצות  את  מאשרים 

מיום   הישיבה  בנושאים    22.3.2021בפרוטוקול 

העברות   ב.  חובות.  מחיקת  אישור  א.  כדלקמן: 

מספר   לסעיף  רגיל  8מסעיף  תקציב  ג.  2020,   .

 .  2021, תקציב רגיל  3העברות מסעיף לסעיף מספר  

שא  יעל סער:  יש  הקודמות  לי  השנה  לגבי  העברות  לנושא  לה 

העברות  2020של   עושים  שאנחנו  מצב  קורה  איך   .

אני שואלת    3בדיעבד   חודשים אחרי שנגמרה השנה? 

 טכנית.  

 גזבר העירייה בבקשה.   איתי צחר: 

על   צביקה דוידי:  חוזר  ואני  הכספים,  בוועדת  הועלתה  השאלה 

על   מקפיד  הפנים  משרד  שם,  שנתתי  תשובה  אותה 

כפי  יי  נוהגים,  אנחנו  וכך  בדיעבד,  גם  הקו  שור 

 שנדרש.  

,   יעל סער:  חוקי לא  חוקי  על  שאלתי  לא  אני  שזה,  מבינה  אני 

מגיעים למצב שנגמרה השנה   איך טכנית  שואלת  אני 

לא   בתקציב  השתמשנו  עשינו,  פעלנו  בעצם  ולא, 

מגיעים   איך  בדיעבד?  תיקון  עושים  פשוט  ואז  נכון, 

 לא התקציב שאושר?    למצב שהתקציב שנוצל הוא 

בדיעבד.   צביקה דוידי:  רק  להיעשות  יכולה  שהיא  בפעולה  מדובר 

שתוכנן   תקציב  במסגרת  שלא  בפעולה  מדובר  לא 

בדיעבד   סעיפים  של  קטן  לא  חלק  נכונה.  לא  בצורה 

נעשה   ובהתאם  לבסוף,  ההשלמה  את  לדעת  רק  ניתן 
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 את ההתאמה.  

ש  יעל סער:  שיש  ראיתי  אחרונה,  שאלה  רק  הרבה  הבנתי.  ם 

תקציב   זה  העניין  לצורך  מבלת"מים,  העברות 

לסעיפים   אותו  פורטים  אנחנו  שלמעשה  הרזרבה 

 הנכונים, אני מנסה להבין אם אני מבינה נכון.  

אם   צביקה דוידי:  בדיעבד,  לסעיפים  התאמה  יש  שאמרתי  כמו 

כמו   כספים  בוועדת  שוב  שאמרתי  כמו  רוצים 

לשינו  הפנים  למשרד  לפנות  אפשר  י  שהשבתי, 

 המדיניות שלו בנושא.  

עובד   עו"ד אהוד יובל לוי:  של  קליטה  שהייתה  ראיתי  אני  ברשותכם, 

מכסת   אם  לדעת  רציתי  הסעיפים.  בין  בהעברות 

עם   השנה  בתחילת  במועצה  אושרה  העובדים 

עובד   קליטת  האם  העובדים.  כמות  וגם  התקציב, 

של   לתקצוב  גם    120,000מעבר  מחייבת  לא   ,₪

 סת העובדים?  אישור של הגדלת מכ 

שנה,   צביקה דוידי:  בסוף  מאושרת  והמכסה  העובדים  תקציב 

קליטת   של  התנהלות  כל  התקציב.  אישור  במסגרת 

הזאתי   למסגרת  בהתאם  להיעשות  אמורה  עובדים 

 שאושרה במועצה.  

אנחנו   עו"ד אהוד יובל לוי:  היום  האלה  שבסעיפים  ההסבר  מה  אז 

ולא ראי  תי את  מאשרים א' תקצוב של קליטת עובד, 

 השינוי של כמות העובדים.  

 אני אשמח שתמקם יותר למה אתה מתכוון.   צביקה דוידי: 

 ₪ מינהל קהילה מקבל תוספת עובד.    120,000 עו"ד אהוד יובל לוי: 

של   צביקה דוידי:  רעיון  וזה  מיון,  לעשות  יכולים  אנחנו  שוב  אז 

מועצה,   החלטת  במסגרת  שינוי  שעובר  תקציב  שינוי 

התקציב  חשופה    במסגרת  שנה.  בסוף  שנקבעת 
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בסיס   על  השנה  במהלך  לשינויים  ומתאפשרת 

בכפוף   חודשי,  בסיס  על  שוטפים  תקציביים  שינויים 

 לאישור המליאה.  

 העובד כבר נקלט? אנחנו עושים שינוי בדיעבד?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אני לא מכיר את הנושא של בדיעבד.   צביקה דוידי: 

נ  עו"ד אהוד יובל לוי:   קלט עובד במינהל קהילה או לא?  האם 

של   צביקה דוידי:  הנושא  את  מכיר  לא  אני  לבדוק,  מוכן  אני 

 בדיעבד.  

של   עו"ד אהוד יובל לוי:  מהאישור  עכשיו  זה  את  להוריד  רוצה  אתה  אז 

של   סעיף  יש  סעיפים?  בין  ₪    120,000העברות 

מתי   מבין  לא  אני  קהילה.  במינהל  עובד  לקליטת 

עו  קורונה  בשנת  מתקצבים  קלטנו  אנחנו  ולמה  בד, 

 את זה.  

   -אין  איתי צחר: 

 יש סעיף כזה בתקציב שוטף.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

אין קליטה   איתי צחר:  אומר  אני  על הסעיף.  להגיד  לא התחלתי 

הם   העובדים  קליטות  כל  אישור,  ללא  עובדים  של 

יש   אם  כספים  ובוועדת  התקציב.  ובמסגרת  באישור 

עושים. אנחנו לא    צורך להזיז מסעיף לסעיף,  אז לכן 

רק שאנחנו לא חורגים עם צוות העובדים המאושרת  

ירדנו ב  לא    64-ב   2020-בתקציב, אף  אז אני  עובדים. 

מובא   זה  זה  בשביל  אבל  דעתך,  לסוף  שירדתי  בטוח 

 להעברה ולמיון, כמו שהסביר הגזבר מסעיף לסעיף.  

   -אם ראיתי נכון את הטבלה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

צ   איפה? אתה יכול להפנות אותי בבקשה?   חר: איתי 

תקציב   עו"ד אהוד יובל לוי:  סעיפים  בין  בהעברות  קליטת  2021כן,  יש   ,

אולי   לשמוע  אשמח  אני  קהילה,  למינהל  עובד 
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  .  טעיתי

 מאיזה סעיף מועבר העברה?   איתי צחר: 

 ₪ לתקצוב העסקה שלו.    120,000העבירו אליו   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 הועבר מסעיף שכר לסעיף שכר, אז איפה הבעיה?   איתי צחר: 

   -הבעיה היא שמכסת העובדים נקבעה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

מסעיף   איתי צחר:  מעבירים  אם  כי  יובל.  המכסה  על  מדובר  לא 

אגף   של  בסעיף  מתוקצב  שהיה  להיות  יכול  לסעיף, 

שני,   לאגף  אחד  מאגף  עברה  שהפעילות  ונניח  אחר, 

של   מסעיף  מעבירים  אגף  אז  של  לסעיף  אחד  אגף 

מצבת   את  שמגדילים  אומר  הדבר  אין  אבל  שני, 

שמצבת   ההיפך,  אפילו  לך  אומר  ואני  העובדים. 

 העובדים יורדת.  

אומרת   עו"ד אהוד יובל לוי:  זאת  לאגף,  מאגף  שמעבירים  אומרת  זאת 

בתחילת   העובדים  כמות  את  אישרנו  הזה  שבאגף 

 שנה, לא אישרנו לאגף הזה תוספת עובדים.  

בתחילת   איתי צחר:  באגף  עובדים  מספר  מאשרים  לא  אנחנו 

בתחום   זה  צביקה  אותי  יתקן  העיר,  במועצת  שנה, 

עיסוקו אם אני טועה, אבל אין צורך גם חוקי לאשר  

יש   אגפים.  לפי  יחידות  לפי  מחלקות  לפי  מצבה 

את   יש  הראשון  בעמוד  העירייה  בתקציב  מספר 

ו  אישרתם  זה  ואת  בעירייה,  התקנים  מזה  כמות 

 כמובן אל לנו לחרוג. וגם אנחנו לא חורגים.  

פירוט  עו"ד אהוד יובל לוי:  התקציב  בהצעת  בדו"ח  גם  יש  מחולק  וזה   ,

 לפי מחלקות.  

 ועל כן זה מובא לפה.   איתי צחר: 

 לא, יש גם לפי מחלקות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

לאישור   איתי צחר:  לפה  מובא  זה  כן  ועל  נכון,  התהליך.  זה 
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.  מועצת הע   יר להעביר מסעיף א' לסעיף ב'

 בדיעבד, אחרי שהעובד נקלט.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

מדובר,   איתי צחר:  עובד  איזה  על  יודע  לא  אני  בטוח,  לא  אני 

   -אבל לא נראה לי 

הוא   צביקה דוידי:  בפועל,  הביצוע  על  מעיד  לא  התקציבי  השינוי 

   -מעיד על אפשרות לממן את זה. כשמעבירים סעיף 

 אז העובד כבר נקלט?   הוד יובל לוי: עו"ד א 

לקלוט   איתי צחר:  מותר  אז  תקציבית  מסגרת  יש  אם  משנה,  לא 

 אותו.  

את   דני הרוש:  מנהל  ואני  יצא  שרפי  מכיוון  ברשותך,  יובל 

נקודתי,   משהו  שאילתה,  שאם  מציע  אני  הישיבה, 

שינוי   פה  אין  זה.  את  ונבהיר  צביקה  עם  נשב  בואו 

מנת  על  קרדינלי  כזה  כל    שהוא  את  פה  שנעכב 

לטעמי   פשוט  מאוד  זה  יובל.  ברשותך  הישיבה, 

 לבדיקה.  

.   עו"ד אהוד יובל לוי:   אוקיי

זה   דני הרוש:  את  להעלות  בבקשה  להמשיך  יכול  אתה  איתי  אז 

 להצבעה.  

 אוקיי. האם אפשר לאשר פה אחד? תודה.   איתי צחר: 

 

מס'   אחד    : 317החלטה  פה  כמפ את  מאשרים  הכספים  ועדת  ורט  המלצות 

 בנושאים כדלקמן:    22.3.2021בפרוטוקול הישיבה מיום  

 א. אישור מחיקת חובות.   

 .  2020, תקציב רגיל  8ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 . 2021, תקציב רגיל  3ג. העברות מסעיף לסעיף מספר   
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אי  איתי צחר:  היום,  סדר  שעל  הבא  ועדת  נושא  המלצות  שור 

מיום   פרוטוקול  20.4.2021תמיכות  בזאת  מצורף   .

מיום   תמיכות  תמיכות    20.4.2021ועדת  מתן  בנושא 

בתבחינים.   מהקבוע  סטייה  התגלתה  בהן  לעמותות, 

תמיכות   ועדת  המלצות  את  מאשרים  החלטה:  הצעת 

הוועדה    20.4.2021מיום   בפרוטוקול  כמפורט 

  אחד? המצורפת בזו. האם אפשר לאשר פה  

יש את בית   לירית שפיר שמש:  טוב תשמעו, ממה שאני ראיתי בעמותות 

שאני   לפרוטוקול  כאן  מודיעה  אני  שפירא,  איזי 

בעד   היא  שלי  ההצבעה  כל  ולכן  הזו,  בעמותה  פעילה 

אנא   שפירא,  לאיזי  פרט  האחרות  העמותות  לכל 

כדי   זה,  את  לעשות  רוצה  אני  בפרוטוקול.  רשמו 

 תודה.  למנוע ניגוד עניינים,  

 לרשום שהיא נמנעת רק.   עו"ד אלון בן זקן: 

 היא לא משתתפת.   איתי צחר: 

גם   ממה שיינפיין:  אתגרים  עמותת  רוצה,  אני  גם  שנייה  איתי  רגע, 

היות   להימנע  מבקש  אני  התמיכות.  בתוך  נמצאת 

בהתנדבות   הוא  ביותר  הקרובה  ממשפחתי  ואחד 

להצביע   אמנע  אני  לכן  אתגרים,  של  בדירקטוריון 

.  ל   אתגרים. סליחה, סליחה, כמובן..

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  לה  לתת  שכח  שהוא  אחותו  בפני  מתנצל  ואני 

   -הכבוד 

בניגוד   ממה שיינפיין:  שאני  כמובן  אז  שרה"  "יד  יו"ר  ואחותי 

 עניינים ואני נמנע גם כן.  
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 "יד שרה" לא כאן על סדר היום.   איתי צחר: 

   -גרים ולא "יד שרה" נמצאים אני חושב שלא את  עו"ד אלון בן זקן: 

 נכון.   איתי צחר: 

.  עו"ד אלון בן זקן:  .  בפרוטוקול של ועדת התמיכות.

. בשבילם.   עו"ד אהוד יובל לוי:   ואנחנו..

 אין בעיה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 בכל מקרה ממה אני אייצג את "יד שרה".   דני הרוש: 

א  איתי צחר:  בית  עמותת  למעט  כך,  זאת  נעשה  פנים  כל  יזי  על 

עמותת   לגבי  תודה.  אחד?  פה  לקבל  אפשר  שפירא 

המועצה   שחברת  לפרוטוקול  יצוין  שפירא  איזי  בית 

לאשר   אפשר  והאם  בהצבעה  משתתפת  לא  לירית 

 למעט לירית, כולם מאשרים פה אחד? תודה.   

 

מס'   אחד    : 318החלטה  פה  מיום  המלצות  את  מאשרים  תמיכות  ועדת 

 פירא.  , למעט עמותת בית איזי ש 20.4.2021

את    בהצבעה(  השתתפה  לא  )לירית  אחד  פה  מאשרים  כן  כמו 

מיום   תמיכות  ועדת  איזי    20.4.2021המלצות  בית  עמותת  לגבי 

  שפירא.  

 

   –אישור חוק עזר לכפר סבא )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשפ"א   . 6

 2021  . 

 

לכפר   איתי צחר:  עזר  חוק  אישור  היום,  סדר  שעל  הבא  הנושא 

)העמ  התשפ"א  סבא  )תיקון(  וחנייתו(  רכב    –דת 

לכפר  2021 העזר  חוק  את  מאשרים  החלטה:  הצעת   .

התשפ"א   )תיקון(  וחנייתו(  רכב  )העמדת    –סבא 
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 המצורף בזאת. האם אפשר לאשר פה אחד?    2021

קבענו   יעל סער:  למה  הבנתי  לא  אני  אחד  שאלות,  המון  לי  יש 

או    5.90-ב  פחות    ₪6.30  הסבר    ₪0.4  שום  אין   ,₪

לנו  ל  אין  למה  שתיים,  שנקבע.  התעריף  זה  מה 

אזורים   יש  האם  חנייה,  אזורי  של  לנושא  התייחסות 

שאנחנו מעדיפים שישלמו בהם יותר וכאלה שישלמו  

מאוד   הזאת  שההצעה  מרגישה  אני  פחות.  בהם 

בה   ואין  בסיסית  מאוד  כאילו  שהיא  חסרה, 

בשנה   לקבל  הולכים  אנחנו  כסף  כמה  הסברים, 

בצ  הזה  ההצעה  מהשינוי  את  הבנתי  לא  אני  פי? 

 הזאת אישית.  

נסביר,   איתי צחר:  להסביר.  א אז  יש  שתדל  עקרוני    2באופן 

טבלה   ההסבר  בדברי  צורפו  גם  אפשרויות, 

על   בדגש  לנו,  בסמוך  וגם  בארץ  לאזורים  השוואתית 

באופן   השוואה.  לשם  התעריפים  ועם  לנו,  סמוך 

תקופה   מזה  עודכן  לא  סבא  בכפר  התעריף  עקרוני 

היו  א  החוק  ובהצעת  לציין    2רוכה,  אחת  חלופות, 

למשל   ביחס    5.90סכום,  סכום  לציין  ואחת   ,₪

באופציה   בחרנו  בחוק.  שקבוע  המרבי  לתעריף 

הקבוע   התעריף  ויתעדכן  שהיה  כדי  למעשה,  השנייה 

התעריף   של  גם  עדכון  יהיה  אוטומטי  באופן  בחוק, 

 בכפר סבא.  

שלי  יעל סער:  השאלה  שלי,  השאלה  לא  ולא    5.90למה    זאת   ₪

 ₪.    ₪6.30 או    6.20

.   איתי צחר:   הבנתי

 ₪.    ₪0.2 או מינוס    0.1או למה זה מינוס   יעל סער: 

נכון,   איתי צחר:  שנראה  סכום  זה  מתמטית,  תשובה  לזה  אין 
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למה   תשובה  לזה  ולא    5.90אין  סכום    ₪6  זה   ,₪

וכמובן   סביר,  לנו  נראה  כאן  לאזור  בהשוואה  שהוא 

אין לזה  אתם רשאים לדון ב  כך, לאשר מה שתבחרו, 

של   המשמעות  מה  שאלתך  לגבי  אחר.  רציונל  איזה 

בשנה   שקלים  אלפי  מאות  של  משמעות  זה  זה, 

מאוד   כשחשוב  השוטף,  העירייה  לתקציב  תוספת 

חנייה  מדמי  ההכנסות  שמרבית  מבחינה  לציין   ,

העיר   מתושבי  ולא  חוץ  מתושבי  מגיעות  סטטיסטית 

סכום   אותו  כלומר  סבא,  לא  כפר  שיתווסף  נטל  הוא 

 לתושבי העיר על פי רוב, רוב מכריע.  

בדבר   יעל סער:  ההצבעה  את  לדחות  שמחה  הייתי  אישית  אני 

טבלה   שהיא  איזה  שיצרפו  הבאה,  לפעם  הזה 

הכנסה   להיות  צפויה  כמה  סכום,  של  השוואתית 

   -בשנה או בחודש או לא משנה מה 

באופ  צביקה דוידי:  הזאתי  לשאלה  להגיב  יכול  אין  אני  מיידי,  ן 

בכ  מדובר  קיימים.  הנתונים  בעיה,  ₪    600,000-שום 

כל   בטבלה,  מצורפים  השוואתיים  נתונים  תוספת, 

המקסימלי,   בגבול  נמצאות  האחרות  הרשויות 

תל   עיריית  מפרט.  אני  לפניכם,  רשומים  הנתונים 

בתעריף   נמצאים  גבעתיים  גן,  רמת  הרצליה,  אביב, 

שקל  חצי  הוריד  גבעתיים  לפנים  המקסימלי,  אנחנו   ,

מעל   המנכ"ל  שאמר  כמו  הדין  מדובר    85%משורת 

חוץ,   חינם    3בתושבי  מקומיים  תושבים  של  שעות 

 כמובן.  

באמת?   פינחס כהנא:  המקסימלי  הסכום  את  לקבוע  לא  למה  אז 

   -אם זה הרוב 

סכום   צביקה דוידי:  על  מדברים  אנחנו  כאן,  שנאמר  כמו  אז 
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פחות   עלי   40מקסימלי  חיפשנו  מידתית  אגורות,  ה 

מפסיקה   הרשות  איך  לראות  באמת  ומאידך  מחד, 

בעצם   הרעיון.  היה  זה  חוץ,  תושבי  בעצם  לסבסד 

כ  של  הציבור    600,000-הכנסה  חשבון  על  שלא   ₪

תושבים  חשבון  על  אלא  שנהנים    המקומי,  מבחוץ 

מאוזנת,   מידתית  החלטה  העיר.  של  מהשירותים 

 אמורה להרחיב את היקף ההכנסות של הרשות.  

מהסוג   לביא:   הדר  טבלאות  לגבי  א'  קטנה,  הערה  אשמח  אני 

המרכיב   את  להסדיר  אפשר  אם  להבא,  הזה 

לפי   שנקבע  המרבי  המחיר  לנו  כשאומרים  המושווה. 

אז    70סעיף   מהו.  לבדוק  ללכת  צריכים  אנחנו  )ב(, 

מה   להבין  שנוכל  כך  אותו,  לשים  אפשר  אם 

   -המחירים 

   -רשום בדברי ההסבר  עו"ד אלון בן זקן: 

 לדברי ההסבר.    4הוא רשום, הוא רשום בסעיף   איתי צחר: 

   -... מופיע מפורשות  צביקה דוידי: 

   -בשורה לפני אחרונה, המחיר המרבי  איתי צחר: 

.  3סעיף   צביקה דוידי:  .. 

על   איתי צחר:  כיום  עומד  החנייה  הסדר  תקנות  פי  ₪,    6.30על 

 והינו מתעדכן מידי שנה.  

נ  הדר לביא:  לגבי  שלי  חברי  ההערה  של  וההבנה  הקריאה  וחות 

 המועצה.  

 אין בעיה. בסדר גמור.   איתי צחר: 

לא   הדר לביא:  הזה  הנושא  כללי,  בהקשר  וגם  הזה  ובהקשר 

למועצה,   הגעתו  לפני  לדיון  כספים  לוועדת  הועבר 

יכלו   האלה  הדיונים  כל  למה,  להבין  אשמח  ואני 

 והיו צריכים לדעתי להיות שם.  
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הד  איתי צחר:  חוות  פי  בבקשה  על  אלון  אבל  המשפטית,  עת 

צורך   אין  צורך,  היה  לא  אתה.  אותה  תפרט 

 בפרוצדורה להעביר בוועדת כספים.  

כן לדון בדברים האלה,   עו"ד אלון בן זקן:  נוהגים  זה לא מדויק, אנחנו 

   -אבל אין חובה. זאת אומרת 

 כמו שאמרתי.   איתי צחר: 

במו  עו"ד אלון בן זקן:  רציני  דיון  שמקיימים  והחומרים  ברגע  עצה, 

לוותר   גם  מסוימים  במקרים  אפשר  מראש,  עוברים 

 על דיון מקיף בוועדת כספים.  

לוועדת   הדר לביא:  להביא  אמורים  אנחנו  מה  החובה,  מה 

 כספים?  

וכל   עו"ד אלון בן זקן:  דבר,  של  ועדה ממליצה בסופו  היא  ועדת כספים 

אפשר   אז  הכלכלי,  לעניין  גם  כאן,  דיון  מתנהל  עוד 

לקב  לא  גם  בלבד,  העיר  במועצת  כאלה  החלטות  ל 

הרשות   של  כספיים  עניינים  כלל  בדרך  מומלץ.  שזה 

כמו   פה  כספים. אבל  בוועדת  בדיון  גם  לבוא  צריכים 

הכספי   ההיבט  העירייה,  גזבר  ידי  על  שנאמר 

לא   זה  כאן,  הוסבר  לעירייה  הכנסות  של  התוספת 

בהחלטת   גם  להסתפק  אפשר  זה  בגלל  מסובך.  דבר 

 מועצה.  

כספים   דר לביא: ה  ועדת  כחברת  ומבקשת  ממליצה  אני  אז 

האלה   הדברים  את  מבחינתנו  שיותר  כמה  להביא 

את   ולהבין  לדקדק  אוהבים  אנחנו  לדיון. 

יכול   לדוגמא  חיוביות.  הם  אם  גם  המשמעויות, 

גבוהה   שהיא  עלייה  על  ממליצים  שהיינו  להיות 

על   בעיקר  העירייה  לקופת  יותר  מכניסה  יותר, 

תושב  אותה  חשבון  תופסים  שהיינו  כיוון  חוץ,  י 
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 כחברי ועדה כמידתית גם. על פניו לא מופרך.  

הצעת   עו"ד אלון בן זקן:  להציע  יכולה  את  הדר.  להציע  יכולה  את 

 החלטה אחרת, אין בעיה.  

לדון   הדר לביא:  נוהגת  אני  אבל  לעומק.  בזה  לדון  אפשר  נכון, 

מידע.   יותר  לקבל  וכך  כספים,  בוועדת  בדברים 

לא  הדיו  בינתיים  אבל  חבריי,  לדעת  אשמח  אני  פה  ן 

 מאוד דנו בנושא.  

החנייה,   יעל סער:  אזורי  לנושא  שוב  להתייחס  גם  רוצה  אני 

זה   לחניות  שנקבע  תעריף  התעריף,  דבר  של  בסופו 

אנחנו   אם  לעודד.  רוצים  אנחנו  מה  של  מדיניות 

בו   נגבה  אנחנו  מבחוץ,  למקום  הגעה  לעודד  רוצים 

ואם  נמוכה.  פחות    חנייה  או  להרחיק  רוצים  אנחנו 

אנחנו  לנו    לעודד,  יש  לצורך  כבר  גבוה.  תעריף 

לעסקים   הגעה  לעודד  היום  רוצים  אנחנו  אם  העניין 

נמוך   תעריף  שם  לקבוע  יכולים  אנחנו  העיר,  במרכז 

רוצים  אנחנו  ואם  אנשים    יותר,  עבור  יותר  לגבות 

לקבוע   יכולים  אנחנו  ידע,  בעתיר  לעבודה  שמגיעים 

תערי  מקום  שם  שיש  חושבת  אני  מקסימלי.  שהוא  ף 

ולא סתם לרשום מקסימום   לדיון עמוק בנושא הזה, 

התייחסו    0.4מינוס   שלא  נושאים  הרבה  פה  יש   .₪

יותר   דיון  מצריך  הזה  שהדבר  מרגישה  אני  אליהם, 

לדחות   אשמח  באמת  ואני  נתונים.  יותר  ועם  גדול 

 את זה למועד אחר.  

   -ולדוש בדבר הזה, וזה לא שהדיון   אפשר לדון  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני לא שומעת אותך, אני מצטערת יש רעש.   יעל סער: 

 שומעים אותי? אני אחזור על מה שהתחלתי להגיד.   הנדין: -עילאי הרסגור 

לא   הדר לביא:  לדלת  שקרוב  מי  אז  בחוץ,  רעש  היה  סליחה 
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 שומע.  

שאפ  הנדין: -עילאי הרסגור  הוא  אומר  שאני  מה  אותי?  לחזור,  שומעים  שר 

לא   וזה  הזה,  בנושא  ולדוש  ולדון  להמשיך  אפשר 

את   לזכור  חשוב  אבל  מעניין.  יהיה  לא  שהדיון 

ציבורי.   משאב  היא  שחנייה  הוא  והעיקרון  העיקרון. 

עליו   מוותרים  שאנחנו  מאוד,  יקר  ציבורי  משאב 

אותו.   תתפוס  גדולה  פח  שקופסת  כלשהו  זמן  עבור 

כל   לעשות  יכולים  היינו  הזה  דברים.  במשאב  מיני 

אותנו   מפצה  למעשה  רכבו  עם  להחנות  שבא  ואדם 

גורם   שלו  שהרכב  הנוחות  חוסר  עבור  לנו  משלם  או 

רוצים   אנחנו  הציבורי.  במרחב  נמצא  שהוא  לכך 

באמצעי   בעיר  למקומות  להגיע  אנשים  לעודד 

תחבורה   ירוקים,  תחבורה  אמצעי  אחרים,  תחבורה 

 ציבורית, אופניים, הליכה רגלית.  

   -אז למה לא  ר: יעל סע 

ומאחר   הנדין: -עילאי הרסגור  זה,  את  לעשות  יכולים  כולם  ולא  מאחר  אבל 

ברכב   להשתמש  רוצים  זאת  שבכל  אנשים  שיש 

הערכים   בין  ראוי  איזון  הם  חנייה  דמי  הפרטי, 

נותנים   אנחנו  בנוסף  חינם    3האלה.  חנייה  שעות 

   -לתושבי כפר סבא 

 י.  אבל יש חנייה חינם לרכב היבריד  יעל סער: 

יישאו   הנדין: -עילאי הרסגור  ההוצאות  של  רובן  שברוב  לכך  שגורם  מה 

וזאת   אצלנו,  לבקר  שבאים  אחרות,  ערים  תושבי 

שמקובלת   כפי  לחלוטין  לגיטימית  הכנסה  צורת 

כמועצה   ועלינו  בעולם.  שמקובלת  כפי  בארץ, 

שנוכל   העירייה  לתקציב  העיר  לרווחת  שדואגת 

ל  סבא  כפר  תושבי  לטובת  בו  את  להשתמש  מקסם 
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הזה   מהשירות  ההכנסה  את  כתוצאה,  ההכנסה 

סבא   כפר  תושבי  שאמרתי,  כפי  נותנים  שאנחנו 

כך    3חונים   אקספרס,  חניות  גם  ויש  בחינם  שעות 

 שההצעה היא מאוד מאוזנת לטעמי.  

ועם   יעל סער:  מידע,  לקבל  צריכים  מועצה  כחברי  אנחנו 

אין   ולהחליט,  ולהצביע  חלופות  לקבל  הזה  המידע 

 דע. אין.  פה מי 

של   הנדין: -עילאי הרסגור  העניין  את  גם  יש  סיבוך,  של  העניין  את  גם  יש 

אחד   בכל  שונה  תעריף  נסדיר  אנחנו  אם  סיבוך. 

לשלם   מסובך  מאוד  יהיה  העיר,  מאזורי 

   -באפליקציה 

   -יש פנגו, הפנגו הוא כבר באזורים  יעל סער: 

למצוא  הנדין: -עילאי הרסגור  קשה  יותר  עוד  היא  אזורי    האפליקציה  את 

   -החנייה 

 לא נכון.   יעל סער: 

באזור   הנדין: -עילאי הרסגור  משמעותית  הנחה  לתת  סיבה  רואה  לא  אני 

   -כלשהו, הנחה היא 

 זה נושא לדיון, אפשר לדבר עליו.   יעל סער: 

 שעות חינם לתושבי כפר סבא.    3הנחה של   הנדין: -עילאי הרסגור 

אנח  יעל סער:  עליו,  לדבר  שאפשר  נושא  זה  פה  אבל  נו 

  .  במועצה..

אנחנו   הנדין: -עילאי הרסגור  כאן,  עליו  לדבר  ואפשר  עליו,  לדבר  אפשר 

 עכשיו דנים עליו.  

לגבות   יעל סער:  שצריך  חושב  אתה  למה  אז  ₪    5.90אוקיי, 

 ₪, ברצינות?    6.10ולא  

מקובלים   הנדין: -עילאי הרסגור  לתעריפים  בהשוואה  הם  התעריפים 

 באזור.  
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לידי  יעל סער:  מעבר  ברעננה  ליד  בעיר  זה  מקסימום,  יש  נו 

 לכביש.  

מציע   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  זה.  את  ולהעלות  שוב  לדון  נרצה  אולי 

   -קדם 

 על זה בדיוק אנחנו מדברים.   הדר לביא: 

 אני רוצה שנעשה דיון מחדש.   יעל סער: 

לבחון   הנדין: -עילאי הרסגור  בעתיד  ואפשר  ההצעה,  לפי  להעלות  קודם 

   -העלאה נוספת 

 אז בואו נעשה דיון מחדש.   יעל סער: 

 אם זה מה שאתם מציעים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עם הטבלה וההשוואה  יעל סער: 

 אבל כבר היה דיון, היה כבר דיון בוועדת הכספים.   דני הרוש: 

 לא היה דיון בוועדת כספים.   הדר לביא: 

 לא היה.   יעל סער: 

 לא היה?   דני הרוש: 

 הנקודה. אני חושבת שהיה מקום רב.    זו בדיוק  הדר לביא: 

התקציב   דני הרוש:  על  משפיע  רק  זה  האלה  ההמתנות  כל  אבל 

 העירוני, לא חבל? עוד דיון ועוד דיון.  

   -אז ההערה פה היא גם ל  הדר לביא: 

לא   דני הרוש:  היא  שההערה  אמרתי  לא  בסדר,  היא  ההערה 

 טובה, היא הערה בהחלט נכונה.  

 ... את ההצעה הזאת.  לי אין בעיה  הדר לביא: 

מאוד   דני הרוש:  עבודה  פה  שנעשתה  חושב  אני  אבל 

ונבדקו   האחרות,  הרשויות  מול  גם  משמעותית, 

 האלטרנטיבות, אני מציע להעלות את זה להצבעה.  

לנו כמה כסף   יעל סער:  לא רשמו  דני  איזה אלטרנטיבות, אבל 

מה   אלטרנטיבה.  בכל  להרוויח  הולכת  העירייה 
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לפנ  נכנסו  עיר,  שעשו  בכל  משלמים  כמה  והסתכלו  גו 

   -נו מה? זה 

נו מה רע בזה?   דני הרוש:   אז מה הבעיה עם זה, 

 לא הייתי מתאר את זה ככה.   איתי צחר: 

אומרת.   דני הרוש:  שאת  מה  נכון  לא  שזה  חושב  אני  כל  קודם 

 זה לא נכנסו לפנגו ובדקו.  

   -לא דני, ודאי שלא נכנסו  הדר לביא: 

 .  זה ממש לא  דני הרוש: 

 הנקודה היא נקודה תעריפית.   הדר לביא: 

 לא, אנשים עשו עבודה, לא לזלזל בזה בכל זאת.   דני הרוש: 

   -לא מזלזלים בעבודה, אנחנו אומרים אנחנו  הדר לביא: 

 לא, זה בדיוק מה שאת אומרת יעל.   דני הרוש: 

   -לא, אני אומרת  יעל סער: 

 אנחנו לא מזלזלים בעבודה.   הדר לביא: 

 נכנסו לפנגו ולקחו את המחירים.   דני הרוש: 

   -לא, אני אומרת  יעל סער: 

 זה ממש לא שם.   דני הרוש: 

לקבל   יעל סער:  איכותי,  שהוא  מידע  לקבל  רוצים  אנחנו 

העיר   כסף  כמה  אומר  שזה  חלופות,  בין  השוואה 

של   לרמה  נעלה  אנחנו  אם  תרוויח  וכמה  Xשלנו   ,

של   לרמת  תעלה  העירייה  אם  נרוויח  אנחנו  ,  Yכסף 

או   בתשלומים  פיחות  שיהיה  צופים  אנחנו  כמה 

שהוא   איזה  לקבל  רוצים  אנחנו  בתשלומים.  עלייה 

מידע עם חלופות שנוכל לקבל, מהמידע שקיבלנו פה  

 זה כמה גובים בכל עיר, זה כל מה שקיבלנו.  

   -אני חוזר על מה שאמרתי קודם  צביקה דוידי: 
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 לא קיבלנו גם את המידע.   יעל סער: 

לא   י: צביקה דויד  פשוט,  מאוד  מאוד  הוא  הזה  במקרה  המנגנון 

מאוד   במודל  מדובר  מורכב,  עסקי  במודל  מדובר 

של   עלייה  של    8%פשוט,  לטובת    600,000תוספת   ₪

מעל   של  ברמה  חוץ  תושבי  חשבון  על  הנושא  הרשות, 

סמוכות.  85% לרשויות  בהשוואה  מידתית  החלטה   ,

ההחלטה   את  לאפשר  פשוט  מהיר,  פשוט,  הנושא 

תושבי  הזא  לטובת  כסף  של  כניסה  שתאפשר  תי 

 הרשות.  

   -הגזבר ההחלטה הזאת  הדר לביא: 

בהשוואה   דני הרוש:  מוזל  במחיר  נשארים  אנחנו  ועדיין 

 לרשויות אחרות.  

 שנייה תן לי לסיים.   הדר לביא: 

   -רק שנייה  דני הרוש: 

לא   הדר לביא:  אנחנו  הגזבר.  תעבור  להערכתי  הזאתי  ההחלטה 

משה  שיש  שלי.  חושבים  במהות  בהצעה  בסדר  לא  ו 

את   בבקשה  תביאו  א'  הערות.  כמה  מעירים  אנחנו 

להתעמק   שנוכל  כדי  כספים,  לוועדת  האלה  הדיונים 

אם   עמיתתי,  עם  מאוד  פה  מסכימה  ואני  ב'  בהם. 

שאנחנו   להיות  יכול  ואפשרויות,  חלופות  לנו  יוצגו 

נוח   מרגישה  לא  אני  פחות.  או  יותר  מאשרים  היינו 

עכשיו  כיוון    לנצל  אחר,  משהו  ולהציע  זכותי  את 

זה   ההערות,  אלה  הנתונים.  כל  את  לפניי  שאין 

יעבור.   וזה  בעיה  אין  להצביע  אפשר  לסדר,  הערות 

ולתקן   זה  את  לאשר  הבאה,  בפעם  לתקן  גם  אפשר 

 למשהו אחר. תהליכית יכולנו לעשות את זה אחרת.  

 -אני מציע  דני הרוש: 



   05.05.2021 111    מן המנייןמועצה 
חוק   איתי צחר:  זה  כי  מומלץ  לא  עוד  זה  שעובר  עירוני  עזר 

לשלוח   זה,  את  לעשות  לא  עדיף  אז  ארוך,  תהליך 

את   יסרבל  רק  זה  לתקן,  ואז  הפנים  למשרד  אותו 

 התהליך.  

זה   הדר לביא:  את  עשינו  שלא  מאוכזבת  יותר  ועוד  מבינה 

 בוועדה.  

 אז אפשר לדחות בחודש?   יעל סער: 

מכיו  דני הרוש:  להצבעה,  זה  את  להעלות  מציע  זאת  בכל  ון  אני 

נתחיל   ארוכה.  מאוד  תקופה  מתעכב  כבר  שזה 

שזה   להיות  יכול  בפניכם,  הוצגו  והנתונים  בתהליך 

להעלות   מציע  אני  אבל  מספיק,  כל  או  מספיק  לא 

 את זה להצבעה.  

באסיפת   יעל סער:  משהו שאמרת  לך  להזכיר  רוצה  רק  אני  דני 

אבל   לאט,  לאט  דברים  לעשות  אמרת  המים,  מפעל 

 ך.  לעשות אותם כמו שצרי 

 נכון, אבל נעשו כך.   דני הרוש: 

   -נכון, אז אני אומרת בואו נחכה חודש  יעל סער: 

 וזה נעשה.   דני הרוש: 

   -נעשה, נעשה חלופות, נשב נראה  יעל סער: 

   -אנשים שקדו פה  דני הרוש: 

   -נאשר  יעל סער: 

יום   דני הרוש:  לא  זה  רבים.  חודשים  הגזבר  כולל  שקדו  אנשים 

 יומיים.  

   -אתי נכון אם קר  דובר: 

 החלטנו ובזה נגמר.   דני הרוש: 

את   מר מאיר מנדלוביץ':  לגבות  לא  אפשר  מקסימלי,  סכום  על  מדובר 

 הסכום המקסימלי אחרי שתעשו דיון.  
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 מי מדבר?   הדר לביא: 

 מאיר.   דוברת: 

.   הדר לביא:   סליחה, לא ראיתי

זה   מר מאיר מנדלוביץ':  סכום,  על  דובר  לא  מקסימלי,  סכום  על  דובר 

לדרג  ה  פעולה  חופש  נותן  זה  שיקבעו.  סכום 

כמה   כך  אחר  הדיונים  את  לעשות  ואפשר  המקצועי, 

 שרוצים.  

 זה לא הצעה.   הדר לביא: 

הוא   יעל סער:  מקסימלי  סכום  פעולה,  חופש  איזה  הבנתי  לא 

 ₪.    ₪5.90 זה    ₪0.4 פחות    6.30

המקסימלי   הדר לביא:  לסכום  ביחס  קבוע  סכום  היא  ההצעה 

 ום קבוע למעשה.  שמותר, זה סכ 

 בחוק.   יעל סער: 

כשהסכום   עו"ד אלון בן זקן:  מתעדכן  הוא  קבוע,  סכום  לא  זה 

   -המקסימלי 

המקסימלי   הדר לביא:  כשהסכום  לעת  מעל  מתעדכן  הוא 

   -מתעדכן 

 כן, המדינה מעדכנת.   יעל סער: 

 ₪.    5.90-מעלים ל  הדר לביא: 

 טוב, איתי תעלה את זה בבקשה להצבעה.   דני הרוש: 

אני   תי צחר: אי  שהוצגה?  כפי  ההחלטה  הצעת  את  לקבל  בעד  מי 

חוק העזר   הצעת ההחלטה: מאשרים את  אקריא את 

התשפ"א   )תיקון(  וחנייתו(  רכב  )העמדת  סבא  לכפר 

 הרצ"ב, מי בעד? יעל את מצביעה?    2021  –

 אני נגד.   יעל סער: 

אמיר   איתי צחר:  אורן,  עדי,  קרן,  יוסי,  אסנת,  הדר,  פינחס, 

ד  ממה,  קולמן,  מאיר,  לירית,  פליאה,  עילאי,  ני, 
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 ויובל. מי נגד? יעל, תודה.  

 

מס'   קולות    : 319החלטה  ברוב  )העמדת  מאשרים  סבא  לכפר  העזר  חוק  את 

 המצורף בזאת.   2021  –רכב וחנייתו( )תיקון( התשפ"א  

קרן,   -בעד  יוסי,  אסנת,  הדר,  אורן,  פינחס,  קולמן,  עדי,  דני,  אמיר 

 ויובל.    ממה איר,  מ עילאי, פליאה, לירית  

 . יעל  -נגד  

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   . 7

 

לעובדת   איתי צחר:  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  הבא,  הסעיף 

לעבודה   היתר  מתן  מאשרים  החלטה:  הצעת  עירייה. 

באגף   סדיר  ביקור  קצינת  עירייה  לעובדת  נוספת 

באומנות   כמטפלת  לעבוד  מעוניינת  אשר  החינוך, 

פר  תוקף  באופן  כי  בזאת  יובהר  הפנאי.  בשעות  טי 

לאשר   אפשר  האם  זה.  ממועד  שנה  עד  הינו  האישור 

 זאת פה אחד? תודה.  

 

 

 

מס'   אחד    : 320החלטה  פה  לעובדת  מאשרים  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

לעבוד   מעוניינת  אשר  החינוך,  באגף  סדיר  ביקור  קצינת  עירייה 

יוב  הפנאי.  בשעות  פרטי  באופן  באומנות  כי  כמטפלת  בזאת  הר 

 . תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה 

 

 .  לתוספת נושא לסדר היום אישור   * 
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נוספת   איתי צחר:  עובדת  של  עכשיו  ממש  שהגיע  נושא  ויש 

ידיעתי   מיטב  ולפי  נוספת,  עבודה  אישור  שמבקשת 

   -צריך הסכמת פה אחד בשביל להוסיף 

 להוסיף את הנושא.   עו"ד אלון בן זקן: 

 לסדר היום.    את זה  איתי צחר: 

 נכון.   עו"ד אלון בן זקן: 

אחד?   איתי צחר:  פה  הזה  הנושא  את  להוסיף  אפשר  האם 

 להוסיף את הנושא לסדר היום? תודה.  

 

 מאשרים פה אחד להוסיף נושא לסדר היום.   : 321החלטה מס'  

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   * 

 

מ  איתי צחר:  הנוסף,  הנושא  של  ההחלטה  הצעת  מתן  אז  אשרים 

מנהלת   עירייה,  לעובדת  נוספת  לעבודה  היתר 

עירוני,   וחוסן  לקידום הבריאות  פרויקטים במחלקה 

יובהר   הפנאי.  בשעות  בתחום  בייעוץ  פרטי  באופן 

זה.   ממועד  שנה  עד  הינו  האישור  תוקף  כי  בזאת 

 האם אפשר לאשר זאת גם פה אחד?  

 אני מבקשת להימנע.   הדר לביא: 

.   איתי צחר:   אוקיי

ייעוץ   עו"ד אלון בן זקן:  לתת  תוכל  לא  שהיא  זה  את  להתנות  אולי  רק 

כזה.   משהו  או  בעירייה  איתם  עובדת  שהיא  לאנשים 

 מה התפקיד שלה שוב?  

וחוסן   איתי צחר:  בריאות  לקידום  במחלקה  פרויקטים  מנהלת 
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 עירוני.  

   -ומה  עו"ד אלון בן זקן: 

 ם.  אין לה כוונה לעבוד מול גורמים פרטיי  איתי צחר: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   אוקיי

פה   איתי צחר:  זאת  לאשר  הדר  של  הימנעות  למעט  אפשר  האם 

 אחד?  

חייבים   דני הרוש:  אנחנו  דעתך?  את  לשנות  רוצה  את  הדר 

 לאשר את זה פה אחד?  

 לא, לא.   איתי צחר: 

 לא?   דני הרוש: 

 ההימנעות נובעות מהיכרות אישית.   הדר לביא: 

 ר.  . תודה הד 100% דני הרוש: 

להוסיף   איתי צחר:  אחד  פה  אושר  הנושא  אישית.  מהיכרות  הא 

   -אותו 

 הנושא כבר הוסף.   עו"ד אלון בן זקן: 

אושר   איתי צחר:  שנמנעת  הדר  ולמעט  בהצבעה  אנחנו  ועכשיו 

 על ידי יתר חברי המועצה.  

 

 

מס'   בהצבעה(    : 322החלטה  משתתפת  לא  )הדר  אחד  פה  היתר  מאשרים  מתן 

לעוב  נוספת  במחלקה  לעבודה  פרויקטים  מנהלת  עירייה,  דת 

בשעות   בתחום  בייעוץ  פרטי  באופן  עירוני,  וחוסן  הבריאות  לקידום 

 . הפנאי. יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה 

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל   . 8
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שירות  איתי צחר:  הארכת  אישור  הבא,  עובדים    הסעיף  של 

לגיל   הארכת  70מעבר  מאשרים  החלטה:  הצעת   .

לגיל   מעבר  הבאים:    70שירותם  העירייה  עובדי  של 

ממספר   כאן  מופיעים  הם  שמותיהם,  את  אציין  שלא 

סידורי    1סידורי   מספר  לאשר  10עד  אפשר  האם   .

 זאת פה אחד? תודה.  

 

של עובדי    70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל    : 323החלטה מס'  

 העירייה.  

 
 

 תודה רבה חברים, אני נועל את הישיבה.   הרוש:   דני 

   -יש לי, סליחה  פינחס כהנא: 

סליחה טעות שלי, ביקש ממה, מאיר ופינחס, ביקשו   איתי צחר: 

 דקה מהמקום.  

 אז פינחס בבקשה.   דני הרוש: 

כזה, אדריכל אלי   פינחס כהנא:  אני אנצל את הדקה הזאת למשהו 

פ  אלי  אדריכל  עם  היכרותי  נפטר.  הייתה  פירס  ירס 

את   שהכין  בעת  בעיקר  אבל  מקצועיים,  בחוגים 

העיר   את  חי  הוא  לעיר.  הכוללנית  המתאר  תכנית 

תושבים   ולקבוצות  לי  היו  התכנון.  במלאכת  כשעסק 

הכוללנית   המתאר  תכנית  תוכן  על  קשים  ויכוחים 

חוות   גיבוש  בעת  כעת  וגם  חייה של התוכנית,  לאורך 

להתנגדויות,   המקומית  הוועדה  לא  הדעת  שכבר 

השקיע   הוא  הדיונים.  ברוב  כבר  היה  לא  אלי  היה, 

כפי   העיר,  תכנון  את  והתווה  העיר,  בלימוד  רבות 

המקצועי.   הצוות  מעורבות  עם  מקצועית  מבין  שהוא 
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בדיון   הכוללנית  התוכנית  את  הזכרנו  בדיון  היום 

במועצה, ואלי כבר לא יהיה בהמשך התהליך. כמובן  

ב  מתכנן  זה  ישנו.  שלו  הארצית  שהמשרד  ברמה  ולט 

תכנית   את  הכין  האדריכלים,  התאחדות  יו"ר  היה 

לפינוי   אב  תכנית  השרון,  תע"ש  לרעננה,  המתאר 

פוטנציאל   על  משמעותית  עבודה  הכין  צריפין, 

לערבה,   תכנית  בשלום,  לנגב  אב  ותכנית  תיירות 

לשיתוף   אב  תכנית  תיירותיים,  פרויקטים  נגב,  רמת 

תיכונה,  וערבה  תמר  של...  לי    פעולה  שיצא  תכניות 

הוא   באזור.  התיירות  הפיתוח  בדרך  ולהאמין  ללוות 

מזור   פירס  אדריכלים  למשרד  שותף  שנה.    40היה 

לאדריכלות.   ישראל  פרס  חתן  פרופ'  מזור  אדם  עם 

לאדריכל  זו  אישית  דקה  להקדיש  שהיה    החלטתי 

זכרו   יהי  בעיר,  ביותר  המשמעותית  התוכנית  מתכנן 

 ברוך.  

אנ  דני הרוש:  מהיכרותי.  פינחס  בהחלט  גם  מצטרפים  חנו 

ברוך,   זכרו  יהיה  שלי,  האישית  ההיכרות  ברמת 

 בהחלט איש בעל רב פעלים ואישיות, תודה פינחס.  

משהו   מר מאיר מנדלוביץ':  פה  להעלות  רציתי  מצטרף.  גם  כמובן  אני  אז 

הזה,   בפורום  כלל  בדרך  עליו  מדברים  לא  שאנחנו 

אנחנ  אותו.  להזכיר  שחשוב  חושב  כל  ואני  שומעים  ו 

הזמן על אלימות במגזר הערבי, אנחנו בדרך כלל לא  

כל   לא  רחוק,  משהו  לנו  נשמע  זה  לזה,  מתייחסים 

מקרה   להכיר  לי  יצא  האחרונים  בחודשים  קשור.  כך 

עם   אדם  בן  שנרצח.  מכיר  שאני  מישהו  מקרוב,  אחד 

הילדים   אקדמאיים,  כולם  ילדים  למופת,  משפחה 

האנשים   סוג  בדיוק  קשה  הגדולים.  שעובדים 
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עבריין   ידי  על  ונרצח  החברה,  בתוך  וחיוביים 

בעיר   פה  קרה  ובנייה.  תכנון  של  סכסוך  בעקבות 

להטריד   צריך  הזה  שהדבר  חושב  אני  אלינו.  סמוכה 

מ  סבא  בכפר  תושב  בגלל    2-כל  כל  קודם  סיבות. 

רוצים   שאנחנו  אנשים  זה  הקורבנות  הקורבנות. 

ה  מהעיר  חלק  והם  תורמים  והם  פה  הם  שיהיו  זאת. 

הם   פה,  מלמדים  הם  פה,  לומדים  הם  פה,  עובדים 

כרגע   האלה  והאנשים  פה,  מוכרים  פה,  קונים 

בתקופה   בהם,  לתמוך  צריכים  ואנחנו  במצוקה, 

השנייה   הסיבה  עוברים.  שהם  הזאת  קשה  המאוד 

לפני   בג'לג'וליה  שקרו  כמו  מקרים  הפושעים.  היא 

בירי   ביתו  בפתח  שישב  ילד  שרצחו  לערך,  חודש 

אנשים  מט  שיש  שמראים  מקרים  זה  קצר,  ווח 

להם   שאין  אנשים  מוסרית,  תחושה  כל  שאיבדו 

מהחברה   ולא  מהסביבה  ולא  מהמשטרה  לא  מורא 

לא   זה  בג'לג'וליה,  ייעצר  לא  זה  מהקהילה.  ולא 

בטירה.   אווירי  ייעצר  בקו  עכשיו  יושבים  אנחנו 

של   תושבי    3במרחק  את  ראינו  כבר  מטירה.  ק"מ 

המזרחיות  למועצה,    השכונות  אלינו  שבאים 

יתגבר   וזה  ימשיך  וזה  זוועה,  סיפורי  לנו  ומספרים 

אף   להפחיד  צריך  לא  אני  העיר.  לכל  גם  יגיע  וזה 

שאנחנו   מה  כל  מעשיות.  לספר  צריך  לא  אני  אחד, 

לנסוע   זה  מה    100צריכים  ולראות  דרומה,  ק"מ 

מסוים.   באזור  שליטה  מאבדת  כשהמדינה  קורה 

זה  על  משלמים  כולם  הטובים  בסוף  האזרחים  גם   .

ממשלה   שתהיה  מקווה  אני  הרעים.  האזרחים  גם 

בסוף   יטופלו,  האלה  שהדברים  מקווה  אני  בקרוב, 
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איכות   את  שייקבעו  הדברים  וזה  עצמם,  החיים  זה 

פה   המועצה  חברי  שכל  בטוח  אני  שלנו.  החיים 

הטובים   לאנשים  הכתף  בהושטת  גם  אליי  יצטרפו 

ח  מאלימות  עכשיו  שסובלים  סרת  מסביב 

ולטפל   לבוא  לממשלה  בקריאה  וגם  פרופורציות, 

 בדברים האלה. פשע לא נעצר בגבול עירוני, תודה.  

 מאיר תודה. ממה בבקשה.   דני הרוש: 

ל  ממה שיינפיין:  ומשהו  דקה  או  הדקה  את  אחלק  אני  2-אני   .

אתחיל   אני  אז  בטוב,  לסיים  רוצה  אני  אתחיל, 

של   אחרונה  שעה  החצי  את  תראו  השני.  מהצד 

לא   תענוג  איזה  שקט,  איזה  המועצה,  ישיבת 

חברי   מולי  שם  שיושבים  החברים  כל  מילה.  שומעים 

שאני   כמו  מאוד,  אתכם  מכבד  שאני  האופוזיציה, 

אם   קואליציה,  זה  אם  המועצה,  חברי  כל  את  מכבד 

עובדי   או  העיר  ראש  את  מכבד  אופוזיציה,  זה 

תראו   קודמות.  בקדנציות  הייתם  לא  אתם  העירייה. 

לא  קרתה    מי  מתנהגים.  אתם  ואיך  אתכם  יושב 

לסיים   לי  תן  לסיים,  לי  תן  יוסי  בעיר,  תקלה 

 בבקשה.  

הפרעתי   עו"ד יוסי סדבון:  לא  לסיים,  לך  נותן  אני  להתכונן?  לי  אסור 

 לך.  

כפר   ממה שיינפיין:  בעיריית  איומה  תקלה  קרתה  לסיים.  לי  תן 

בו.   בחרתי  לא  אני  בפועל,  עיר  ראש  פה  ונבחר  סבא, 

כי ההתנהגות  כי ה  בנתי שזה לא הבן אדם שמתאים. 

אחד   לאף  מתאים  לא  זה  במועצה  פה  שמתנהלת 

אנחנו   השני,  את  אחד  מכבדים  אנחנו  מאיתנו. 

על   אחד  צועקים  לא  אנחנו  השני,  עם  אחד  מדברים 
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מאיימים   ולא  השני,  את  אחד  מקללים  ולא  השני 

הייתם   אם  נותנים,  לפעמים  נכון,  השני.  על  אחד 

קו  שמתנהל  בקדנציות  זה  איך  רואים  והייתם  דמות 

בפועל,   עיר  כראש  וגם  כסגן  גם  התנהל,  הוא  איך 

לא   ואנחנו  ההתנהגות.  בדיוק  זו  מבינים,  הייתם 

שזה   כמו  זה  את  רוצים  אנחנו  זה,  את  מחפשים 

כל   אתך  תמיד  מקבלת  לא  אופוזיציה  נכון  כרגע. 

ואפשר   פעם,  עוד  לבקש  אפשר  אז  בסדר.  התשובות, 

ה  מן  לא  לשבת  ישיבה  תענוג  הלאה.  וכן  מניין 

קודם   להגיד,  שרציתי  מה  שתיים,  אחד.  זה  ולשמוע, 

אותך   מברך  ואני  אותך  בירכתי  אתמול  לאיתי.  כל 

טובות,   מסעדות  שם  יש  תקשיב  בהצלחה.  לך  שיהיה 

לי   יש  מכיר,  אני  מידי.  יותר  להשמין  לא  תזהר  אז 

ליובל,   טוב.  לך אותם  יכול להכיר  כמה חברים שאני 

לך  מדהימה,    מאחל  עיר  יש  בהצלחה.  לך  שיהיה 

הם   באמת  לך  אומר  אני  מדהימים,  מועצה  חברי 

חלק   זה  אבל  מסית,  מישהו  יש  טובים,  אנשים 

קבוע   יותר  אין  אומרים  יודעת  את  ורחלי,  מהבעיה. 

שתשבי   להיות  יכול  שאת  יודע  אני  אז  זמני,  מאשר 

אני רוצה   פה לא תשבי פה, שיהיה לך בהצלחה. אבל 

עוד  בדבר    להוסיף  השבוע  הופתעתי  אני  אחד.  דבר 

מדהים. אני מקבל תמונה מהבת שלי. מתברר שהבת  

לילד   לעזור  יכול  מי  ואמרה:  למאמות,  פנתה  שלי 

רוצה    שלה  הזבל,  עם  אחד  יום  לעבוד  רוצה  הוא 

פנתה   היא  הזבל.  עובדי  עם  זבל  לאסוף  לעבוד 

כל הכבוד לה פנתה   למוקד. הבחורה שעבדה במוקד, 

שלה,   אליי  למנהלת  פנתה  'תקשיבי,  לה  אמרה 
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 ריכוז החלטות 

 

 הצעות לסדר  . 2

 

מועצת   א.  ישיבת  שידורי  של  לכאורה  יזום  שיבוש  בנושא  החלטה  הצעת 

   העיר. 

 

מס'   לסדר    : 315החלטה  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  שיבוש  לא  בנושא 

 יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר. 

 יעל, פינחס, הדר, צביקה, אסנת, יוסי וקרן.   -בעד  

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

 ויובל.    ממה   , מאיר, פליאה, לירית 

 

 אישור מינויו של מר יובל בודניצקי לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישור   . 3

   .  שכרו

 

מס'   אחד    : 316החלטה  פה  לתפקיד  מאשרים  בודניצקי  יובל  של  מינויו  את 

את   ומאשרת  לתפקיד,  בפועל  כניסתו  ממועד  החל  העירייה  מנכ"ל 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 100%ור של  שכרו בשיע 

 

 .  22.3.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום   . 4

 אישור מחיקת חובות.  א.  

 . 2020, תקציב רגיל  8העברות מסעיף לסעיף מספר   ב.  

 .  2021, תקציב רגיל  3העברות מסעיף לסעיף מספר   ג.  
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מס'   אחד    : 317החלטה  פה  כ את  מאשרים  הכספים  ועדת  מפורט  המלצות 

 בנושאים כדלקמן:    22.3.2021בפרוטוקול הישיבה מיום  

 א. אישור מחיקת חובות.   

 .  2020, תקציב רגיל  8ב. העברות מסעיף לסעיף מספר   

 . 2021, תקציב רגיל  3ג. העברות מסעיף לסעיף מספר   
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מס'   אחד    : 318החלטה  פה  מיום  מלצות  ה את  מאשרים  תמיכות  ועדת 

 , למעט עמותת בית איזי שפירא.  20.4.2021

את    בהצבעה(  השתתפה  לא  )לירית  אחד  פה  מאשרים  כן  כמו 

מיום   תמיכות  ועדת  איזי    20.4.2021המלצות  בית  עמותת  לגבי 

  שפירא.  

 

   –אישור חוק עזר לכפר סבא )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשפ"א   . 6

 2021  . 

 

קולות    : 319מס'  החלטה   ברוב  )העמדת  מאשרים  סבא  לכפר  העזר  חוק  את 

 המצורף בזאת.   2021  –רכב וחנייתו( )תיקון( התשפ"א  

קרן,   -בעד  יוסי,  אסנת,  הדר,  אורן,  פינחס,  קולמן,  עדי,  דני,  אמיר 

 ויובל.    ממה מאיר,  עילאי, פליאה, לירית  

 . יעל  -נגד  
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מס'   אחד    : 320החלטה  פה  לעובדת  מאשרים  נוספת  לעבודה  היתר  מתן 

לעבוד   מעוניינת  אשר  החינוך,  באגף  סדיר  ביקור  קצינת  עירייה 

כי   בזאת  יובהר  הפנאי.  בשעות  פרטי  באופן  באומנות  כמטפלת 

 . תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה 

 

 .  לתוספת נושא לסדר היום אישור   * 

 

 ים פה אחד להוסיף נושא לסדר היום. מאשר   : 321החלטה מס'  

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   * 

 

מס'   בהצבעה(    : 322החלטה  משתתפת  לא  )הדר  אחד  פה  היתר  מאשרים  מתן 

במחלקה   פרויקטים  מנהלת  עירייה,  לעובדת  נוספת  לעבודה 

בשעות   בתחום  בייעוץ  פרטי  באופן  עירוני,  וחוסן  הבריאות  לקידום 

 . ר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה הפנאי. יובה 

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל   . 8

 

של עובדי    70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל    : 323החלטה מס'  

 העירייה.  

 
 

 



 

 

לעשות יותר , ללמוד יותר, אם מעשיך נותנים השראה לחלום יותר
 הרי אתה מנהיג, ולהפוך ליותר

( ב"הנשיא השישי של ארה. ון קווינסי אדאמס'ג ) 

ן                              

 איתי איש מדהים וחבר יקר 

החברה  כל"בתפקיד סמנכשאתה , שנים   8פגשו לפני כ דרכנו נ

 .מ מקום ראש העיר "ר בפועל ומ"הכלכלית לפיתוח כפר סבא ואני כיו

 ,מולי איש מיוחד  כבר אז היה לי ברור שעומד

עשייה ציבורית למען הזולת לנפש תאומה לחזון וראיה משותפת 

 .ורווחתו

 .איש יקר נכנסת לי ללב 

 איתי  -איש מיוחד  ככיצד ניתן לכתוב משהו גדול ובזמן קצוב ל

את הספינה מנווט ה,ולמען ל ֹונימצא נוכח זמין כל רגע כל דקה בּכה

בינות הגלים , כפר סבא -שנים הנקראת  011 -הענקית ובת למעלה מ

 ,והכל,ולעיתים רדודים ונינוחים ,שלעיתים גבוהים שחורים וסוערים

 .בחוכמה ובנועם , בזרוע נטויה , ביד חזקה

עם חוש , קשוב לכל שטותהאחד מישלנו ,ואם זאת ,מנהיג אמיתי 

 .. אדם בא בימים כשלהומור וחוכמת חיים 

 ..סופה של תקופה מדהימה ופורה יחדיו ,פרדה עצובה 

ויש עוד הרבה מה ...וכאילו עבודתך שליחותך כאן נקטעה  

וסיעור מוחות שלא ..ועוד פרויקטים שעדיין לא התייצבו ..לעשות

 ...הסתיים 

ואת מי ,על חתירתך למגע לעבר מטרה נעלה , תודה על מי שהינך 

ולמי ,למי לענות בחוכמה ובמקצועיות " להלקות"לחנך ואת מי 

 .להושיט יד מכוונת באוזן קשובה בעת הצורך 



 

תודה על שנים של עבודה משותפת למען מטרה משותפת ובראיה  

 ה לה ישאין שני

 אתה אדם מיוחד 

אין לי בררה אלא להיפרד בראש וראשונה מאדם שאצלנו בערבית  

 " ..' מנצ"--מכונה 

 .עם נשמה ענקית מקצוען אמיתי , חבר -בראש וראשונה 

 

 ,רגע לפני שאתה עומד מול האתגר החדש 

 ,עם אישיותך המיוחדת  ,מאחל לך שהנחישות האמונה במי שאתה

 ת אותך בדרכך החדשהוימשיכו ללו

 ....שאליה אני כבר מתגעגע, נשמה ענקית בן אדם עם 

 .מקנא במי שיהיה איתך במשרתך החדשה המאתגרת כשלעצמה

 

  ..לי לנו לכולנו ,יחד עם זאת אבדה גדולה לכפר סבא העיר

 ,תודה על האיכפתיות על הדאגה על התמיכה

 

מקור השראה לשליחות ,יד ימינו של ראש העיר ,אתה היית סמן ימני  

 .יה להילמסירות ומקצוענות שאין שנאמיתית 

ייחודית ומיוחדת לא הכרתי ולא מכיר אישיות  ..ואני בערוב ימי 

 .שכמותך 

 

 ,תנשום עמוק הכל בסדר,אתה פותח דף חדש 

 ..אתגר חדש..הגיע כנראה הזמן למשהו אחר 



 

 . נכס,תותח אמיתי אתה ..אני בטוח שתעשה חיל ותצליח  

 .פוגע בול הבכל דרך ובכל מסלול את

 .  .אדם משכמו ומעלה

 ומברך אותך בדרכך החדשה ,רד אני ממך פני

 עלה והצלח 

 !!!אין עליך גבר

 

 ממה שיינפיין                               

 חבר מועצת העיר                       

 ר מנהלת גמלאים אזרחים ותיקים "יו     

 ושורדי שואה                                                   


