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ישיבת מועצה מן המניין – 02.06.2021
על סדר היום:
.1

קידום עסקים קטנים.

.2

מסיבות סיום בתי ספר.

.3

פר סום לוחות הזמנים של פרויקט הנת"צ.

.4

הקמת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר.

.5

הסדרת הקצאת קרקע לעמותות מלב"י.

.6

הצעה לסדר – ביטול הכוונה לחזור ולהשתמש בקוטלי עשבים שנמצאו
כמסרטנים.

.7

הצעה לסדר – חוק עזר עירוני לאיסור השימוש בקוטלי עשבים במרחב
הציבורי.

.8

דיון בהקצאת קרקע ומבנים שמועד ההקצאה עבורם מתקרב לסיום.

.9

שיבוש מכוון של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת הקרויים
הסולאריים.

.10

ניצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציה.

.11

שאילתות .

א.

אספקת שירותי ניקיון .

ב.

עסקים מקומיים .

ג.

אי ביצוע נטיעות שהובטחו בישיבת המועצה ,זאת בגומות עם
תשתית .

ד.

שעות פעילות נת"צ ויצמן עם סיומו .

ה.

חזרה ללימודים .

ו.

פעילות ועדות הרשות העירוניות.

ז.

ביטול מועד בחינת בגרות במתמטיקה .

ח.

הקמת בתי ספר חדשים בעיר .

ט.

סעיף  36א' לתוספת השנייה לפקודת ה עיריות בנושא זמן סביר
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לטיפול במכלי מיחזור מלאים.
י.

לפי סעיף  36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות בנושא סיום
הקצאת מבנה לעמותת מלב"י.

.12

יא.

פתיחת מגרשי הספורט – קירוי סולארי.

יב.

טיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה.

יג.

העסקת יועצים לראש העירייה בתחום החינוך.

יד.

מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח – ייעוץ משפטי.

הצעות לסדר.
א.

קידום תכנית לאזור תעשייה כס 50 /ופעילות להסדרת צומת
הכניסה לאזור התעשייה.

ב.

הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר.

ג.

מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת"
כחבר ה בוועדת כספים.

.13

מינוי מרכז ישיבות המועצה.

.14

האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה.

.15

אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה לתרבות הפנאי
בכפר סבא בע"מ.

.16

אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח
כפר סבא בע"מ.

.17

עדכון ה רכב ועדות העירייה.

.18

מינויה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת לשכת מנכ"ל הרשות
המקומית.

.19

אישור הארכת כהונתו של מר גדעון שני כדירקטור מקרב נציגי הציבור
בחברה העירונית לתרבות הפנאי כפר סבא.

.20

דיון בדו"ח תלונות הציבור לשנת .2020

.21

אישור המלצות ו עדת כספים מיום .10.5.21
א.

אישור מדיניות השקעה ועדת השקעות.
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ב.

שינוי תקציב שוטף .

ג.

שינוי תקציב פיתוח .

02.06.2021

.22

בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור.

.23

דיווח על תרומה בסך ( $ 80,000שמונים אלף דולר) ממשפחת גוטסמן
באמצעות קרן

P. E.F

לטובת רכישת הצטיידות לספריית תיכון כצנלסון.
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טוב אנחנו נתחיל ,תוכך כדי זה שחברי המועצה
תופסים את המקומית .אני אתחיל קצת בדברי
רקע .אז תושבות ותושבים יקרים ,חברות וחברי
מועצת העיר ,מנכ"ל העירייה החדש יובל בהצלחה,
מנהלות ומנהלים כל מי שרואה אותנו בשידור יש יר
ברשת בפייסבוק .ישיבת מועצה שיש בה לא מעט
נושאים .אז אני אתן קצת עדכונים .בטרם פתיחת
הישיבה א' אנחנו מדברים על בשורה חשובה
להורים בנושא קייטנות הקיץ בבתי ספר וגני
הילדים .ההחלטה כאן של העיר כפר סבא היא
להרחיב את מתווה הקייטנות בשבוע נוסף בגנים
הקצרים ,בכ יתות א -ד ,כך שלילדים תהיה מסגרת
במהלך כל חודש יולי .בנוסף גם בגני היול"א אנחנו
נאריך את הפעילות במסגרות הקיץ בשבועיים
נוספים עד ל  ,12.8.21 -בשורה חשובה מאוד .אומנם
משרד

החינוך

הנחה

את

הרשויות

המקומיות

להפעיל את קייטנות בית ספר של הקיץ ,כמו שאתם
מכירים בית ס פר של הקיץ למשך  3שבועות בלבד.
ואני החלטתי להאריך את התקופה של הקייטנות,
וככה אנחנו ניתן מענה רחב להורים במהלך רוב
חופשת הקיץ ,מה שיאפשר גם למסגרות להורים
לעבוד ,ואז גם לקחת את החופשות כל משפחה על
פי צרכיה .עברנו שנה לא פשוטה ,שכללה בידודים,
סגרים ,ולכן הנ ושא של קיום מסגרות חינוך הוא
צורך אמיתי עבור ההורים שצריכים להתפרנס
וזקוקים למסגרת מסודרת וגם עבור הילדים שממש
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ממש זקוקים לשגרה הזו ,והם בילו כבר מספיק זמן
בבית בשנה האחרונה ,אז אנחנו גם פה נותנים
פתרון .יש לא מעט רשויות מקומיות שבחרו
להיצמד להנחיה של משרד החינוך ,אבל אנחנו
עשינו פה מאמץ גדול מאוד לתכלל ולתכנן את
ההמשך של הפעילות .אני רוצה להגיד ולומר תודה
לכל עובדות ועובדי העירייה ,לצוותי החינוך,
לחברה ,לעובדי החברה ,על כל העבודה שנעשתה
ותיעשה .אנחנו ממש בפתחו של חודש יוני ,אנחנו
בעצם באופן רשמי פותחים את הקיץ ,והעיר חוזרת
לשגרה מלאה של אירועים .כל אגפי העירייה עבדו
קשה מאוד כדי להכין פה תכנית מגוונת של
אירועים ,ככה שאנחנו ניגע בכל הטעמים ובכל
הקהלים .אז כבר חודש יש לנו הופעות ואירועים,
החל

מתיסלם

באצטדיון,

יש

את

יום

היוגה

הבינלאומי ,הופעה של מוש בן ארי והת קווה 6
לצעירים ,פסטיבל בירה שהיה כל כך מוצלח לפני
שנתיים

מי

שזוכר,

פסטיבל

ספורט,

הצגות,

קונצרטים שכבר התחילו בשבוע האחרון ,ואני
בטוח שכולם התגעגעו לזה ואנחנו נתברך באירועים
האלה .אנחנו פתחנו גם ,עוד בשורה ,מרכז ספורט
בבית האבן בשכונת יוספטל בכפר סבא ,אני ח ייב
להגיד שבית האבן לאורך שנים רבות ,לפחות ב 6-7 -
שנים האחרונות לא היה פעיל במיוחד ,והתקבלה
החלטה על פי הצרכים ,על פי בקשת הציבור ובני
הנוער בשכונה ,בשכונת יוספטל ובאזור כולו ,לקדם
אורח חיים בריא ולאפשר לבני הנוער ולצעירים
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פעילות ספורט ,אז יש כאן חדר כושר ע ם חוגים
נוספים והכול כמובן בעלויות נמוכות ,וההסבה
בעצם ש ל בית האבן למרכז ספורט ,זה לא אומר
שהוא לא יהיה מרכז פעילות לנוער ,זה כן מרכז
שירכז

בתוכו

פעילויות

נוער,

אבל

זה

חלק

מההשקעה הגדולה בתוך השכונה .אנחנו כבר את
בית ספר עציון החלק של רמז שיפצנו ,השנה אנחנ ו
בונים בבית ספר רמז ממש ברגעים אלה מבנה חדש.
השקענו הרבה מאוד כספים בתשתיות ,בשכונה גם
בקפלן וגם ביוספטל ,כמו שאתם רואים אין הצפות,
שדרגנו שם כבישים ,מדרכות ,החלפנו תשתיות
ביוב ,ויש לא מעט נושאים על סדר היום בהמשך.
כמו כן ברחבת קולנוע חן הטבענו משחקי רצפה ,
ואנחנו הולכים לעשות שם אירועים שנקראים
"חמישי בחן" .אז כל האירועים האלה עבור ילדות
וילדי השכונה .נושא אחר אם אנחנו עוברים ממזרח
למערב ,או בכלל לאתגר שגם קשור למזרח וגם
קשור למערב ,ובכלל לעיר כפר סבא ,זה נושא הדפו.
תכנית

המטרו

שהמדינה

מקדמת

היא

תכנית

תשתי ות הגדול ביותר שהוקם במדינה ,זה נקרא
מגה תכנית .יש מספר תכניות כאלה ,אחד מהם זה
הקמת כביש  6לדוגמא ,זה היה מגה אירוע ,כל מה
שקשור למובל המים ,המוביל הארצי ,זה היה מגה
אירוע .וגם המטרו הולך להיות מגה אירוע .היה לנו
השבוע יומיים אינטנסיביים מאוד של התנגדויות ,
מול חוקרת שמונתה על ידי המשרדים הרלוונטיים,
כדי להציג את ההתנגדות חד משמעית שלנו ,לא רק
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של כפר סבא אלא של כל יישובי הסביבה והרשויות
המקומיות באזור ,כולל המועצה האזורית דרום
השרון והרשויות במגזר הערבי .ואנחנו כולנו
הסכמנו על חלופה אחת בלבד שעליה מסכימים ,זה
הקמת הדפו צפונית למחלף אייל בואכה העיר
טירה.

התוכנית

שהמדינה

גיבשה

היא

תכנית

שמנותקת לחלוטין מכל הצרכים האזוריים .אנחנו
מדברים פה נכון לעכשיו על למעלה מרבע מיליון
תושבים שגרים באזור .לאחר האירועים שהיו ב 3 -
שבועות האחרונים במדינה  ,אנחנו ראינו וחווינו את
החוויה של הקרע החברתי שיש לנו עם אזורי המגזר
הערבי .אמרנו שהתפקיד של הסעת ההמונים של
מטרו ,בסופו של דבר לחבר את הפריפריה למרכז
ודרך זה תהיה התפתחות נכונה במגזר הערבי ,וכל
מי שגר בטירה ,טייבה ,קלנסואה וגם יישובי
הכוכבים ,כוכב יאיר ,צור יגאל ,צור יצחק וכל
הא זור כולו יזכה בעוד לפחות  2עשורים ,רק שנבין
שאנחנו מדברים על בעוד  20שנים פחות או יותר,
להסעה נכונה ומודרנית .ואני הייתי בשיח מאוד
מאוד ברור כולל עבודה מקצועית שהכנו פה עם
צוותי המקצועי ,וצריך להגיד תודה רבה לכל
עובדות ועובדי מינהל ההנדסה והתכנון והמשפטי,
על כל העבודה הדידקטית והנחושה שנעשתה .אבל
כמו שאמרנו והצהרנו בצורה חד משמעית ,לא
נסכים להקמת שום דפו מוסך רכבות בסמיכות לאף
שכונה בעיר ,לא במזרח ולא במערב ,ולא במערב
ולא במזרח .ולכן גם אני אומר את זה פה לתושבות

מועצה מן המניין

9

02.06.2021

ותושבי כפר סבא ,אל תקשיבו לשום מניפולציה,
שנו עדה להתריס שכונה בשכונה .נהפוך הוא ,יש פה
עמדה חד משמעית ,אתם יכולים לשמוע את מה
שנאמר על ידי כל ראשי הרשויות ,זאת העמדה
האזורית כולה ,והעמדה הזאת תנצח ,כמו שניצחנו
את תחנת הכוח .בזמן האחרון הלכו לעולמם בטרם
עת  2תושבי כפר סבא ,אנשים יקרים מאוד.
הראשון שהל ך לעולמו זה דוד קליין ז"ל תושב
העיר ,היה נגיד בנק ישראל ,והוא כיהן כיו"ר ועדת
פרס גלר ב  10 -השנים האחרונות ,והוא הלך בשבוע
שעבר לעולמו .אדם צנוע שעבר תחנות מרשימות
מאוד בחייו בתפקידים בכירים ,לרבות נגיד בנק
ישראל ,ולמרות כל התפקידים האלה מצא זמן
להתנדב ולתר ום לעיר ולתושבים ,בענווה ,בנחמדות,
בגובה העיניים ,וכמו שאמרתי גם בפרס גלר .אמש
כשקיימנו את טקס פרס גלר דוד היה חסר מאוד
לכולנו ,אך המורשת שלו תמשיך להדהד בעיר כפר
סבא .אני רוצה להשתתף בצער משפחתו .נפרדנו גם
בצער גדול מחבר יקר אדם אהוב על כולנו יוסי
אטינגר ז"ל ,ותיק עובדי העירייה ,שעבד במערכת
העירונית למעלה מ  50 -שנה .דמות אהובה מאוד על
כל חברי ועובדי עיריית כפר סבא ,עליי באופי אישי.
את יוסי הכרתי מאז שאני הייתי ילד .לאמו ז"ל גם
הייתה חנות ,כל ותיקי כפר סבא ותיקי המושבה
"קלרה"" ,החנות של קלרה" קראו לחנות ,וכו לם
היו קונים שם בגדי ילדים .יוסי שימש בתפקידו
האחרון כסגן וממלא מקום מנהלת מחלקת הנוער
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צעירים וקהילה .הוא הקדיש את כל חייו למען
זכויות העובדים בעיר ,חבר בוועד עובדים וכסגן
יו"ר הוועד .הייתה לוויה עצובה מאוד לי באופן
אישי ,ואני בטוח שלכולם יוסי יחסר ,וגם כא ן
תנחומינו למשפחתו .עובד נוסף שנהרג השבוע
באופן פתאומי ,והשאיר את כולנו ,סליחה בשבוע
שעבר ,את כולנו המומים וכואבים הוא ס א מר
סמרה ,גם ז"ל ,פקח במחלקת הפיקוח העירוני
באגף ביטחון .ס א מר עבד בעירייה במסירות אין
קץ ,דאג תמיד לאחד את העובדים ,תמי ד עם חיוך
מסביר פ נים ,חרוץ מאוד ,הוא נהרג בתאונה קשה
מאוד ,ליווינו אותו בדרכו האחרונה בעיר טירה .
עברנו שם חוויה לא פשוטה של לוויה קשה מאוד,
שבעצם מאוד חיזקה גם את הדו קיום כאן ,בסופו
של דבר הוכיח לכולנו כמה אנחנו חיים כאן ביחד.
אני רוצה להשתתף בצער משפחתו ,אשתו ,ילדיו
שלומ דים כולם במערכת החינוך בכפר סבא 2 ,בבר -
לב .ואני פותח את הישיבה ,מעביר את רשות
הדיבור למנכ"ל העירייה יובל בודניצקי בבקשה.
פליאה רק כמה מילים על חודש הגאווה ,ולאחר מכן
ביקשו רשות דיבור של דקה בסוף הישיבה ,פינחס
כהנא והדר לביא ,כן תודה.
פליאה קטנר:

טוב ,אז ב עצם אתמול ה  1.6.21 -נפתח חודש
הגאווה .אנחנו בכפר סבא פתחנו אותו עם תעודת
הוקרה בזוגיות שמאפשרת לזוגות שאינם יכולים
להתחתן בישראל או לא רוצים ,להתחתן בצורה
שהיא הדרך היחידה להתחתן פה ,להיות מוכרים
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כזוג על ידי העירייה ולקבל את אותן הזכויות.
אנחנו במהלך החודש הזה גם נשיק את המרכז
הגאה כפר סבאי ,ויהיו לנו המון פעילויות .אז אני
באמת חושבת שאפשר לסכם את הכול בדבריו של
עילאי ,שכפר סבא זאת עיר של אהבה ,אנחנו באמת
מוכיחים את זה ,ואנחנו באמת יכולים להגיד על
עצמנו שאנחנו מובילים בארץ ,אנחנו גם הגענו
למקום החמישי במדד ה גאה של האגודה לזכויות
הלהט"ב ,אז יש לנו במה להתגאות .ואני מזמינה
אתכם ואתכן גם החבר'ה שנמצאים פה באולם ,גם
מי שצופה בנו בבית בשידור ,להגיע ולקחת חלק
בפעילויות ולאהוב.
ראש העיר:

.1

תודה רבה פליאה.

קידום עסקים קטנים.

ראש העיר:

יש לנו ישיבה על סדר היום .א נחנו פותחים את
הישיבה באופן רשמי .הנושא הראשון קידום עסקים
קטנים ,כן מי מציג את זה?

יעל סער:

ערב טוב לכולם .טוב אנחנו מדברים כרגע על
העסקים שלנו בעיר .אנחנו יודעים ששנת  2020לא
הייתה שנה קלה לעסקים שלנו בעיר .כמו שכולם
יודעים סגר  ,3 ,2 ,1אחרי זה גם עכשיו היה לנו את
מבצע "שומר החומות" שהוא אומנם היה קצר ,אבל
גם הוא היה משמעותי מהבחינה הזאת .עסקים יש
להם משמעות ,משמעות גם עבור תושבי האזור
מבחינת איכות חיים ,שהם יכולים לרדת למטה,
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לקנות מה שהם צריכים .העסקים בעצם משפרים
את איכות החיים שלנו ,וכמובן יש לזה איזה שהיא
השלכה פיננסית עלינו בתור העירייה ,מאחר והם
נותנים לנו הכנסות ארנונה .כמובן שעיר טובה יש
בה עסקים משגשגים ,אתה הולך ברחוב אתה נהנה
אתה קונה ,יש לך איזה שהוא מרקם של עירוניות
בריאה וטובה .היום כשאנחנו מסתובבים בעיר
אנחנו רואים הרבה עסקים שסגורים ,לצערנ ו אנחנו
רואים הרבה ויטרינות עם שלטי השכרה .שוב הרבה
בגלל הקורונה הרבה בגלל הרבה דברים בסך הכול.
ואנחנו בתור מועצה ,אני לפחות בתקופה שלי ,אני
גם לא זוכרת לפני מאז תחילת הקדנציה ,לא היה
דיון אמיתי בנושא העסקים בעיר ,ואיך אנחנו
עוזרים להם .ועדת עסקים התכנסה ,אם זיכרוני
אינו מטעני ,כ  4 -פעמים בשנת  ,2020יולי ,אוגוסט,
נובמבר ,ומאז יותר מחצי שנה לא התכנסה הוועדה.
למועצה לא הוצגו המסקנות שלה ,וההצעה שלנו
בעצם אומרת בואו נעשה דיון .בואו נשב כולנו
ונחשוב איך אנחנו יכולים לשפר את מצב העסקים
שלנו ,איך אנחנו יכולים לתת שירות יותר טוב
ולקדם אותם .זהו ,היינו רוצים לבוא לישיבה,
לדבר כולנו כמועצה ,יחד עם כל ההמלצות שנעשו
בוועדת עסקים קטנים ,מה מהם ייושמו ,ולראות
איך אנחנו מקדמים את העסקים שלנו ,גם לטובת
העסקים ,גם לטובת התושבים ולטובת כולנו ביחד.
זהו ,אני שמחה ,הייתי שמחה שכ ולנו נגיד כן.
ראש העיר:

תודה ,מישהו נוסף? טוב ,יובל ייתן תשובה ,ואנחנו
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נסייע כן.
יובל בודניצקי:

ערב טוב לכולם -

עו"ד עדי לוי סקופ:

ראש העיר ,אפשר להתייחס?

ראש העיר:

כן ,כן ,שאלתי ,מי? מי?

עו"ד עדי לוי סקופ:

עדי .אני רוצה לציין את הפעילות שנעשית בהקשר
ש ל קידום עסקים ,בהקשר של מועצת נשים .כפי
שאתם יודעים במועצת נשים יש קהילת נשות
עסקים .אנחנו השקנו לפני כשבועיים מיזם רחב
היקף בסדר גודל ארצי ,ששמו הוא "מאיצות".
המטרה היא בעצם לחשוף את כל נשות העסקים
בכפר סבא ובמועצת נשים ,לכל הארגונים הגדולים
במדינת ישראל שתומכים בעסקים קטנים .במפגש
הראשון פגשנו את קרן שמש .קרן שמש זה ארגון
מדהים שמסייע ותומך ביזמים ויזמיות בכל רחבי
הארץ ,ומעניק להם שירותים מסובסדים בתמיכה
מסביב לשעון בכל הצרכים של העסק .במהלך
המפגש הזה הגיע כל למעשה ההנהלה הבכירה של
קרן שמש מכל רחבי הארץ ,גם זכינו להרצאה וגם
להנגשת כל השירות .במפגש הבא אנחנו נפגש עם
מעוף ממשרד הכלכלה ,שכולנו מכירים אותם .גם
מעוף יגיעו אלינו כל ההנהלה הבכירה בשביל באמת
לספר לנו על כל המוצרים והשירותים שהם יכולים
להעניק לכל נשות העיר ועוד צ'ופרים נוספים.
בנוסף יצרנו שיתוף פעו לה הדוק מאוד עם החברה
הכלכלית של כפר סבא ,ועם כל המוצרים שהחברה
הכלכלית בכפר סבא מעניקה לעסקים הקטנים,
ומוצרים נוספים .וגם שיתוף פעולה עם נת"ע
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במסגרת חברת ספיר בשיתוף פעולה עם עליזה רגב.
למעשה מיפינו במועצת נשים את כל המקומות ,את
כל הארגונים גם בארץ וגם בע יריית כפר סבא
שנותנים שירות לעסקים .וכל השירותים האלה
יונגשו במהלך מעתה ואילך באופן רציף לכל נשות
העסקים בעיר .זו רק ההתחלה ,אנחנו לאט לאט
נגיע לכל נותני השירותים במדינת ישראל ובעיר
לעסקים קטנים ,ונשות העסקים הקטנים בעיר יזכו
לתמיכה מלאה ,כבר זוכות לתמיכה מלאה .חשוב לי
להדגיש את זה ,מאחר ובשעה שיש פה הצעה לקיים
עוד דיון ,ועוד ועדה ,ועוד דיון ועוד ועדה -
עו"ד אהוד יובל לוי:

עדי ,עדי -

עו"ד עדי לוי סקופ:

יש אנשים שכבר פועלים בשטח והדברים מבוצעים
כבר בפועל .תודה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

עדי שנייה ,נקבל בברכה את ח ברינו אורן כהן
שחיתן אתמול את הבת שלו ,מזל טוב אורן ,החיים
יותר גדולים.

ראש העיר:

מזל טוב אורן ,בשמם של כל תושבות ותושבי כפר
סבא ,שיהיה לך ברכה ואושר ,וכמובן לבני הזוג.

אורן כהן:

תודה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

ולמי שלא יודע אורן התחייב להביא עוגה גם
למועצה ו גם ביום שבת להפלגה ,אז אנחנו רושמים
את זה.

ראש העיר:

יקום החתן ויברך .כן עדי את רוצה להמשיך או,
סיימת .טוב ,הנושא של עסקים קטנים ,כן מנכ"ל
העירייה.

יובל בודניצקי:

שוב ,ערב טוב לכולם .בעקבות הדיון שנערך
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וההצעה,

בעקבות

להחלטות

ובהמשך

הוועדה

לעסקים קטנים וב ינוניים ,ועל מנת לסייע לעסקים
המקומיים בעיר ,עיריית כפר סבא נקטה בפעולות
הבאות :קידום פריסת מצלמות אקספרס לעידוד
תחלופת חנייה ברחוב ,וטיוב חלק ממופעי התרבות
לפעילות בממשק עם הרחוב .עבור העסקים בעיר
הוקמה

פלטפורמה

דיגיטלית

לביצוע

עסקאות

בברטר ללא עמלות .נרש מו לפלטפורמה הזאתי כמה
עשרות עסקים .בוצע קמפיין לעידוד עסקים בכפר
סבא לפיתוח יכולת השיווק און -ליין .בוצע קמפיין
של כפר סבאים למען כפר סבאים לעידוד רכישות
מקומיות .ניתנה אפשרות להצטרפות לאינדקס
עסקים ,שטחי פרסום באתר העירוני לעידוד וקידום
עסקים

מקומיים,

ויצ ירת

מאגר

עסקים

זמין

לתושבי העיר .שופר אתר דיגיטלי להגשת בקשות
קשורות לרישיון עסק ושילוט בצורה ידידותית
ונגישה .ניתן דגש מיוחד לקידום עסקים ברחוב
ויצמן במרכז העיר ,על ידי משיכת לקוחות ,קיום
אירועי רחוב עירוניים וכדומה .ניתנה הקלה לבעלי
עסקים לשימוש בלוחות מ ודעות העירוניים בתקופה
ארוכה יותר .בוצע מיפוי העסקים במערכת מידע
גיאוגרפית  . GISהוקם וואטסאפ רישוי עסקים,
במטרה לתת מענה מהיר וזמין לכל בעלי העסקים.
ניתנו הנחות ארנונה בהתאם לתקנות ההסדרים
במשק

המדינה,

אשר

מסדירות

הנחה

לבעלי

העסקים הנפגעים מהמצב ,כל מה שהי ה בתקופת
הקורונה עם הסגר .בנוסף לאמור לעיל צוות קשרי
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הקהילה של הפרויקט ביצע את הפעולות הבאות:
נעשה ליווי שוטף של צוות קשרי קהילה את
הפרויקט ,כולל קיום שיח רציף ופגישות עם בעלי
עניין בתוואי הכולל של בעלי העסקים .טיפול ומענה
בפניות הציבור .שיתוף מידע על פרטי הפרויקט
ולוחות זמנים באמצעים שונים ,מנשרים והודעות
לתושבים

על

התקדמות

העבודות

ועדכון

בכל

הפלטפורמות הדיגיטליות של העירייה .והקצאת
מקומות פריקה וטעינה ייעודיות בעקבות מיפוי
צרכים שבוצע בתוואי ביחד עם גורמי העירייה
וצוות התכנון ,ולאור הבנת צרכי בעלי העסקים
במקטע נוספו מקומי פריקה וטעינה בנוסף לאלו
שתוכננו מראש.
ראש העיר:

בסך הכול כמו שזה נראה ,יש לא מעט פעולות
שנעשו .אנחנו מבינים באמת שהייתה חוויה לא
פשוטה בשנת הקורונה .כמובן שגם נמצא פה אורן
כהן ,ואורן גם הוא יו"ר הוועדה וגם במסגרת
הוועדה היו לא מעט מפגשים עם בעלי עסקים,
מפגשים גדולים מאוד ,החליפו רעיונות ,מחשבות.
וגם פה אני אומר פה ליעל כל דבר ,כל רעיון שאתם
רוצות  /רוצים להציע שבמסגרתו אפשר לעודד פה
את העסקים ,אני בטוח שנאמץ אותו בשמחה.

יעל סער:

לא הבנתי אפשר להצביע? אנחנו נקיים דיון לא
נקיים דיון?

הדר לביא:

זה על סדר היום.

יעל סער:

זה על סדר היום מצוין.

ראש העיר:

בסדר.
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אם אפשר ,עדי אני אשמח אם בפעם הבאה לא
תקניטי אותנו בתשובה שלך ,אני לא צריכה לשמוע
שיש כאלה שעושים ויש כאלה שמדברים .תודה.

ראש העיר:

מכיוון שכך אנחנו נעלה את זה להצבעה .מי בעד
הצעת החלטה כפי שהוצגה? מרימים ידיים ,יעל,
פינחס ,הדר ,אסנת .מי בעד להוריד את ההצעה
מסדר היום?

עו"ד אלון בן זקן:

זה לא הצעה לסדר ,בעד ונגד?

ראש העיר:

מי נגד הצעת ההחלטה סליחה? תהילה ,אורן ,עדי,
רפי ,אמיר ,איתן ,דני הרוש ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית ,מא יר ויובל .תודה רבה.

החלטה מס'  :324מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא קידום
עסקים קטנים.
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,רפי ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית  ,מאיר ויובל.

.2

מסיבות סיום בתי ספר.

ראש העיר:

נושא הב א .מסיבות סיום בבתי הספר ,מי מציג?

הדר לביא:

ערב טוב לכולם ,לפני שאתייחס לנושא ,אני רוצה
לציין שבניגוד למה שנכתב בהזמנה ,הישיבה הזאת
פתוחה לציבור עקב ביטול -

ראש העיר:

היא פתוחה לציבור .

הדר לביא:

עקב ביטול -

ראש העיר:

היא פתוחה לציבור.
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עקב ביט ול כלל הנחיות הקורונה ,בניגוד למה
שפורסם ועדיין לא תוקן ,לכן פתוחה -

ראש העיר:

פתוחה לציבור.

הדר לביא:

וחשוב להגיד זאת לציבור ,אתם מוזמנים להגיע -

ראש העיר:

אכן כן.

הדר לביא:

ונשמח שתגיעו.

ראש העיר:

היא פתוחה לציבור ,רואים אותנו עכשיו בכפר סבא
רבתית ,או לם ספורט בבית ספר רמז ,פתוחה
לציבור וברשת .כן.

הדר לביא:

לא ציינו בפתח דברינו אבל את הנושאים שאנחנו
מעלים עכשיו למעשה העלינו לסדר היום לפני כ 3 -
שבועות ,אפילו יותר .כך שחלק מהדברים מעט
השתנו .הנושא על סדר היום הוא מסיבות סיום
לבתי הספר ,בנקודה שבה שאלנו את הנושא,
השירות שניתן מהעירייה שמאפשר לבתי הספר
לחגוג היה חלקי .העירייה הקצתה את היכל
התרבות למסיבות הסיום של בתי הספר התיכוניים,
והיא לא סיפקה מענה לבתי ספר יסודיים וחטיבות
הביניים .בנקודה היום הבנו שחטיבת הביניים
מקבלות מימון של  ₪ 2,500כל אחת .לתיכונים
מ וקצה אומנם היכל התרבות ,אבל רק תיכון אחד
בחר לממש את ההקצאה הזאת ,ולבתי ספר יסודיים
לא ניתן כלום ,כך שאני אשמח להבין בפתח הדיון
הזה ,אם תבחרו לענות למה בעצם אנחנו לא
מתייחסים ליחידות החינוכיות שלנו באותה רמה.

ראש העיר:

טוב ,אז כפי שיעל אמרה ,לא צריך להקני ט ,אנחנו
מכבדים אחד את השני ,לא כפי ...אנחנו נענה
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בשמחה .יש פה תשובה ,אסנת מנהלת אגף החינוך
בבקשה.
הדר לביא:

לשאול למה לא מתייחסים באותו אופן ,זו לא
הקנטה.

ראש העיר:

לא ,לא.

הדר לביא:

זה ציון עובדה.

ראש העיר:

לא ,לא ,את אמרת משהו אחר ,אבל בסדר .בואי,
א סנת מנהלת אגף החינוך בבקשה .מה שנקרא מפי
מנהלת האגף.

אסנת חכמון:

אוקיי ,ערב טוב .אנחנו פנינו לכל מנהלי בתי הספר
ובחנו את צרכיהם ורצונותיהם ,כל אחד בחר מה
הוא רוצה .לערוך את מסיבות הסיום ,רוב מנהלי
בתי הספר ביקשו להשאיר במתווה של הקורונה
ולהשאיר את זה במתו וה כיתתי .בהתאם לשיח
שהתקיים איתם הצענו למנהלים את היכל התרבות,
מי שרצה לקח ומי שלא .הצענו לכולם דרך אגב.
הצענו גם שימוש בשטחים ציבוריים ,כמו הפארק
העירוני .אבל אז העלויות של המסיבה היו הרבה
יותר גבוהות בגלל שזה כבר אירוע בשטח פתוח,
ודורש עלויות מאוד גבוהו ת מעבר לפארק .ובתי
הספר ביקשו שלא לעשות ,ומי שרצה עשה באולמות
ספורט .אז הכול התנהל בשיח אל מול מנהלי בתי
ספר.

ראש העיר:

תודה אסנת.

הדר לביא:

האם הצעתם את האצטדיון העירוני? זה לא חייב
להיות מאסנת.

אסנת חכמון:

גם העלויות באצטדיון הן גבוהות מידי לבתי ספר
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ל מימון ,כי צריך להקים במה ,צריך שמירה ,צריך
תאורה ,צריך -
ראש העיר:

הגברה.

אסנת חכמון:

מסכים מאוד גדולים כדי שאפשר יהיה בכלל
לראות ,וגם אין גביית הורים כמעט השנה בגלל
הקורונה ,אז הם ויתרו על זה.

הדר לביא:

גם מסיבות שבדרך כלל מתרחשות בבתי ספר
דורשות את העל ויות ,הנקודה היא בהצעה הזאת
ובנושא הזה לדיון -

ראש העיר:

אסנת תודה.

הדר לביא:

הוא שההתייחסות שלנו לבתי ספר לדעתנו צריכה
להיות שוויונית ככול הניתן .אני מתקשה להאמין
שבתי ספר תיכוניים אמרו שהם מבקשים את היכל
התרבות ,החטיבות  ₪ 2,500והיסודיים לא בכלל.
בכל מק רה אנחנו נוריד את הצעת ההחלטה הזאת,
אבל אנחנו מדרבים אתכם להבא לנקוט מדיניות
שוויונית ככול שניתן.

ראש העיר:

.3

תודה רבה.

פרסום לוחות הזמנים של פרויקט הנת"צ.

ראש העיר:

הנושא הבא.

יעל סער:

הנושא הבא ,נושא קל .לוחות הזמנים של פרויקט
הנת"צ .אנחנו יודעים העבודות התחילו בחצי השני
של שנת  2018או תחילת  .2019העבודות מתקדמות
אט אט ,ואנשים לא ממש נמצאים באיזה שהיא
ודאות .אנחנו רואים את זה גם בעסקים ,שהם לא
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יודעים מתי ייחסם לא ייחסם ,מתי ייפתח ,המקטע
שנמצא שדיברנו עליו בישיבה הקודמת בין נורדאו
עד העמק ,כבר תקופה לא קצרה מחכים שייגמרו
העבודות .בזירת השקיפות נמצא לוח זמנים שהוא
מאוד מאוד ישן ,הוא לא עדכני .ואנחנו היינו רוצים
לייצר איזה שהיא ודאות גם לתושבים גם לעסקים,
וההצעה היא פשוטה לפרסם את לוח הזמנים
העדכני ,כפי שהוא נכון להיום בהערכת העבודות גם
של העירייה של נ ת"ע או מי שאחראי להכנת לוחות
הזמנים ,ומעת מעת נעדכן אותו.
ראש העיר:

כן .מנכ"ל העירייה ייתן תשובה.

יובל בודניצקי:

עבודות המהיר לעיר מפורסמות לפי שלבים בזירת
השקיפות תחת אבני הדרך .אין חריגה מלוח
הזמנים המקורי שהוצג .הסבר מפורט לגבי אופי
העבודות הוצג בישיב ת המועצה ,מתאריך ,5.5
וכתוב בפרוטוקול ,כולם יכולים לעיין בו.

ראש העיר:

זו התשובה.

יעל סער:

רגע ,אתה מדבר על הישיבה שהייתה שדיברנו על
המקטע הספציפי של העמק נורדאו .כי אני מדברת
על העבודות כולם .כי יש לוח זמנים ,טבלה כזאתי
שמדברת על מקטע  .3 ,2 ,1אם אני לא טועה דובר
שם על סיום עבודות ב  2022 -זה של המקטע
השלישי ,זה משהו שנראה לי שהוא כבר לא סביר.
רק מבקשים להעלות לוח זמנים חדש שיופיע באתר,
זה הכול ,בקשה קלה.

עילאי הרסגור -הנדין:

אנחנו מקווים לאישור בזמן המאוד קרוב של נתיבי
איילון להיכנס למקטע הבא .ולעשות עבוד ות הרבה
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יותר מהירות .צריך לזכור גם שעבודות עכשיו בחלק
המזרחי יותר היו כמעט כמעט כולם על מובל
הניקוז ,זה פרויקט מאוד גדול ,זה פרויקט של פעם
בדור או שניים ,שממש חופרים את ויצמן לעומק ,כי
חבל לעשות עכשיו עבודות כל כך יפות וכל כך
טובות ולהרוס הכול כשנרצה עוד כ מה שנים לשים
את מובל

הניקוז .עושים עכשיו

הכול

ביחד.

העבודות בהמשך הרחוב יהיו בלי מובל ניקוז ,כי
מובל הניקוז כבר קיים שם מזה כ  20 -שנה .ולכן זה
יהיה הרבה הרבה יותר פשוט.
יעל סער:

אני לא מתווכחת ,אני לא באתי לדיון האם יש צורך
בעבודות ,האם אנחנו פותחים  /לא פ ותחים ,כמה
זמן .אני רק רוצה לבקש שיעלו לוח זמנים מעודכן,
זה הכול ,זו בקשה קלה .טבלה לעשות העלה וזהו.

עילאי הרסגור -הנדין:

ואכן נעשה את זה בצורה מפורטת מלבד לוח
הזמנים הגדול של כל הפרויקט ,נעשה זאת ככול
האפשר ברגע שיהיה לנו ,נוכל לרדת לרזולוציה
יותר גבוהה .כמובן אנחנו נשמח לעשות את זה.

יעל סער:

אז אנחנו נשמח לראות ,תודה.

ראש העיר:

תודה .אז אתם מורידים את ההצעה? אתם רוצים
להצביע עליה?

יעל סער:

לא ,אפשר להוריד.

ראש העיר:

תודה רבה.

.4

הקמת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר.

ראש העיר:

נושא הבא ,הקמת בתי ספר יס ודיים חדשים בעיר.
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כן ,מי מציג?
הדר לביא:

לאחרונה הוכרז על הקמת בית ספר חדש בעיר,
שייבנה

בשנה

פיזית

הבאה,

ומוקם

רעיונית

ופרקטית השנה .מה שמטריד אותנו בשאילתה
הזאת ,ואנחנו נבקר את הנושא הזה בהמשך
הישיבה ,זה נושא של תכנון אסטרטגי ,ואנחנו
חוזרים לנושא הזה פעם בכמה זמן ,האמת שכבר די
נמאס לנו להעלות את העדר התוכנית האסטרטגית
לחינוך,

שאנחנו

פועלים

בלעדיה.

אבל

בפעם

האחרונה שהיינו בתהליך אסטרטגי כזה לפני כ 3-4 -
שנים ,היה ניתן לראות מהנתונים שבית הספר
החדש שנבנה ,בנייתו מתייתרת בעוד שנתיים .זה
הנתונים האחרונים שיש לנ ו מתוקפים מלפני 3-4
שנים .הייתי שמחה לנתונים חדשים .בכל מקרה זה
משהו שיחסית קל לתקף .שיהיה ברור ,אני אישית
חושבת שאנחנו צריכים שלא יהיה לנו בתי ספר עם
יותר מ  4 -כיתות בשכבה .עמיתתי פה לידי ,אם אני
זוכרת נכון אמרה לי שהיא אפילו חושבת שלא צריך
יותר מ  ,3 -כך שא נחנו בעד בניית בתי ספר חדשים
בעיר .זה כמובן לא המקום היחיד שיש לנו כל כך
הרבה כיתות בשכבה .מאז שכתבנו את השאילתה
הזאת ,בעוד היקף הרישום הראשוני לבית הספר
היה  7כיתות ,הוא הצטמצם ל  ,6 -לא יודעת להגיד
למה ,וזה אותו היקף שהיה השנה .ואם אכן
התחזית הדמוגרפית תתמ מש ומ  2023 -תהיה כיתה
פנויה בשכונה  ,80ב  2024 -יהיו  5כיתות פנויות
בשכונה

,80

ב 2025 -

,6

ולפי

ההבנה

שלנו
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שהדמוגרפיה של השכונה התהליך הזה ימשיך
ויתקדם לאותו כיוון ,אז החשש שלי זה שאנחנו
נבנה פיל לבן ובזה עוד ניקח שטח חום יקר ערך
בשכונה שלצערנו לא משופעת בשטחים כאלה .אז
מה שהיינו רוצים להציע זה א' שנדון בנושא בוועדת
חינוך כמובן בהיקף יותר עמוק ממה שניתן כרגע,
ונבחן את הצורך והמענה שאנחנו יכולים לתת ,כפי
שכולנו יודעים מצבנו הכלכלי אינו מצוין .בית
הספר האחרון שבנינו בהיקף ש  60 -מיליון  ₪הכניס
אותנו ,לא יודעת אם זה רק הוא ,אבל לא קיבלנו
 20מיליון - ₪
ראש העיר:

זה לא  60מיליון  ,₪זה הרבה פחות.

הדר לביא:

היקף בניית החטיבה החדשה היה  60מיליון .₪

ראש העיר:

טוב.

הדר לביא:

עם בקשה שהגזבר יתקן אותי .וכ  20 -מיליון ₪
מתוכם לא קיבלנו כהחזר מימון ממשרד החינוך.
מכיוון שאנחנו נ מצאים כרגע במצב שעל  12מיליון
 ₪אנחנו לא יודעים שאנחנו צריכים להוציא ,אנחנו
לא יודעים מאיפה יגיעו ההכנסות .לבניית בית ספר
חדש יש גם השפעות כלכליות שכרגע הם עמוקות
עלינו ,כך שאנחנו מציעים לשקול את הנושא הזה
בכל כובד הראש ,שטובת הילדים לפנינו .היכולת
שלנו לס פק מענה היא נכונה ומיטבית ככול שאנחנו
משקיעים ודנים בנושא .לכן ההצעה זה לייחד
לנושא הזה דיון בוועדת חינוך ,שנשמח באמת
שתתכנס בנושא הזה ובכלל ,נתעמק בו ,נבין ,יכול
להיות שנשתכנע שצריך בית ספר חדש עכשיו .לפי
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הנתונים אנחנו עוד שנתיים עומדים עם פיל לבן.
ראש ה עיר:

איפה?

הדר לביא:

להסביר על הנושא הדמוגרפי?

ראש העיר:

לא ,איפה אנחנו הולכים להיות בפיל לבן?

הדר לביא:

לפי התחזית הדמוגרפית שהיא מצויה בשאילתה,
בעוד שנתיים יש לנו כיתות פנויות ב  ,80 -ב  2 -בתי
הספר היסודיים הקיימים ,כך שאם אנחנו בונים
היום בית ספר ,אנחנו בעצם עוד שנתיים והוא
מתחיל בשנה הבאה -

ראש העיר:

את בעד לבטל את ההקמה של בית הספר?

הדר לביא:

הצעת ההחלטה היא לבחון את הנושא .אני אסביר
שוב -

ראש העיר:

לא ,הבנתי .אני רק רצית שאסנת תשיב לך .הבנת
את השאלה אסנת? תודה.

אסנת חכמון:

אני רק אגיד שהנתונים שאת ה צגת בשאילתה
הזאת ,אני לא מכירה אותם ,אין אצלנו באגף
החינוך .יש את התחזית הדמוגרפית שעשתה אופיר
מור .אני חושבת שזה חשוף לכולם אני לא יודעת.
ולפי התחזית שאופירה עשתה והיה אורי שותף
ואנשים מהאגף היו שותפים ,אז לא תוך שנתיים
כמו שאת אומרת הולך להסתיים ,אלא להי פך יש
צורך בבית ספר .ולכן בהתאם לזה פנינו למשרד
החינוך להכרה בצורך ולבנות בית ספר נוסף
בשכונה.

הדר לביא:

רגע ,בואו נסדר את העניינים .קודם כל הנתונים,
אסנת אני יודעת שאת בתחילת התפקיד ,הנושא לא
מופנה אליך ,אני לא מצפה שכל המידע יהיה אצלך.
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הנתונים הדמוגרפיי ם שעשתה אופירה לא ברשותנו,
אנחנו נבקש לקבל אותם .הנתונים האלה הם
האחרונים

שמפורסמים

על

ידי

העירייה.

הם

פורסמו במסגרת התוכנית האסטרטגית לפני 3-4
שנים -
אסנת חכמון:

נכון ,הייתה פה חברה ,אני ראיתי .הייתה חברה
שעשתה פה והמידע שהחברה נתנה היה לא מדויק,
אני אגיד בעדינות ,לא רק בהקשר של השכונה
הירוקה אלא בהקשרים נוספים ,ולכן אחר כך,
לפחות ממה שאני שאלתי וביררתי אל מול איתי
כשהיה פה ,אז נתנו את המשימה לאופירה ,ואופירה
ישבה ועשו והקימו צוות רחב מאוד ,אני לא זוכרת
את כל האנשים שישבו בצוות ,אני יכולה לבדוק,
ובדקו לפי הנתונים הדמוגרפיים ,ולפי הנתונים
האלו של התחזית יש צורך בבית ספר נוסף.

ראש העיר:

וגם מנכ"ל העירייה -

הדר לביא:

יש צורך לפי הנתונים האלה -

אסנת חכמון:

אני אשמח להעביר ,אין בעיה.

הדר לביא:

א' אנחנו נשמח לקבל ,ו -ב' כמובן שלפי נתונים
דמוגרפיים לא מבקשים בית ספר נוסף ,אלא לפי
רישום.

אסנת חכמון:

נכון.

הדר לביא:

ולפי הרישום שיש לנו כרגע הוא לא גדל ,יש לנו 6
כיתות ו  6 -כיתות בניגוד ל  ,7 -אני לא יודעת למה
ההבדל מתחילת תהליך הרישום עד עכשיו ,אבל זו
המציאות.

אסנת חכמון:

אני אגיד בדיוק מה שאמרתם בהתחלה ,בבית ספר
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לאה גולדברג נכון ,זה רישום שמתנדנד בין  6ל 7 -
כיתות ,מספיק ילד אחד משנה לי בין  6ל  7 -כיתות,
אז לכן זה זז לנו כל פעם ,בא ילד הולך ילד ,יש
משפחות שנכנסות ויוצאות .אבל בית ספר יסודי לא
יכול להיות  6כיתות בשכבה 4 .כיתות בשכבה זה
מקסימום שניתן .והיום בלאה גולדברג י ש יותר
מידי ,ולכן יש צורך.
הדר לביא:

אנחנו מסכימים ,אבל גם באוסישקין יש כיום וכבר
 4שנים אם אני זוכרת נכון -

ראש העיר:

טוב ,אני אתייחס ,אני אתייחס.

הדר לביא:

תן לי להשלים בבקשה את מה שאני אומרת.

ראש העיר:

תשלימי בבקשה בכבוד.

הדר לביא:

יש  5כיתות מלאות באוסישקין כבר היום .והצפי
הוא לגדול ,כיוון שמדובר באזור של התחדשות
עירונית ,ואני אוסיף על זה של  5 -כיתות הנוכחיות,
למעשה בית הספר מקבל פניות רבות לערעורים
לכניסה אליו גם כיוון שהוא מבוקש ,וגם כיוון
שילדים גדולים בבית הספר הזה ששופצו שם היו
אמורים להיות ביצח ק שדה ,שופצו באוסישקין.
והיום האחים הקטנים שלהם רוצים להמשיך באותו
בית ספר ,ונמנע מהם .כך שהביקוש לבתי ספר זה
הוא נסגר ,הוא נמנה ב  5 -כיתות מלאות של 34
תלמידים ,למעשה הוא גבוה יותר וצפוי לגדול .אז
אני מזהירה פה וזה נושא לדיון ,זה נושא שחסרים
בו נתונים לפחות לי .אני שמחה שקיימים חדשים,
בדיוק על זה נדרש הדיון .אבל הנושא הזה הוא
בעייתי לא בגלל שאנחנו רוצים עוד בית ספר ,זה
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כמובן נפלא ולא צריך להיות בית ספר עם יותר מ 4 -
כיתות מבחינתי .אבל גם כי השטחים החומים
בשכונה  80מעטים ,וגם כי אם הנתונים האלה
שאנחנו ידענו נכו נים ,אז יש פה מקום לחשיבה
שנותנת מענה אחר לשנתיים שבהם יש רישום
מוגבר .אלא ,אני אשמח לשבת ולראות ,ולכן אנחנו
מציעים לדון בוועדת חינוך .לפי הנתונים שקיימים
בידיכם מתי מתפנות כיתות בשכונה  ?80את יודעת
להגיד?
אסנת חכמון:

אני לא זוכרת בעל פה ,אני לא רוצה להגי ד משהו
שאני לא זוכרת בעל פה ,התחזית לא מול העיניים
שלי ,אבל לפחות אני יכולה להגיד שבשכונה 60
אנחנו מתייצבים באיזה שהוא שלב על  3כיתות ,וב -
 80בהתחלה יש גידול ,כי עדיין יש אכלוס חדש,
ואחר כך תהיה התייצבות .לגבי מרכז העיר גם שם
יש תכנון לבית ספר נוסף.

הדר לב יא:

אני מסכימה ,שנדרש.

אסנת חכמון:

בסדר?

הדר לביא:

מישהו רוצה להוסיף משהו?

ראש העיר:

תודה אסנת.

ד"ר אסנת ספורטה:

כן ,הדר התייחסה רגע לשאלה של הצורך והגידול
הדמוגרפי ,ואני רוצה רגע לשאול שאלה אחת
שקשורה לאותו נושא ,מההיבט הכלכלי .מכיוון
שכמו שציינת הדר ,בבנייה של חטיבת הביניים
אנחנו בעצם יצאנו לבנייה לפני שקיבלנו הרשאה
ממשרד החינוך ,ולמעשה זה פסל אותנו מלקבל
סכום של  18מיליון  .₪והייתי רוצה לדעת לגבי בית
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הספר הצפוי ,איפה אנחנו עומדים מבחינת התקצוב.
האם כבר התקבלה הרשאה?
אסנת חכמון:

אז אנחנו הגשנו את הבק שה ,קיבלנו הכרה בצורך,
קיבלנו פרוגרמה ,הגשנו תכנית אדריכלית ,ועכשיו
אנחנו מחכים לוועדת הקצבות כדי לקבל את
ההקצאה הכספית.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז מה שאני רוצה לבקש ,זה שלא נעשה את הטעות
שעשינו בפעם הקודמת ,שעלתה לנו הרבה מאוד
כסף מכספי הארנונה ,ושלא נצא -

ראש העיר:

לא ,לא ,זה לא ארנונה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לבינוי -

ראש העיר:

זה לא ארנונה.

ד"ר אסנת ספורטה:

שלא נצא לבינוי מכספי קרנות הפיתוח ,שלא נצא
לבנייה לפני שמתקבלת הרשאה תקציבית .בעבר אני
יודעת שמשרד החינוך הסתכל על כל המבנים ,כל
מבני בתי הספר הריקים בעיר ,בעצ ם מוסדות חינוך
שהוא ציפה שאנחנו ננצל ,בין אם זה בית ספר ארן,
בין אם זה כצנלסון הישן ,בין אם זה בית ספר4 ,
בתי ספר למיטב זיכרוני 4 ,מוסדות חינוך שמשרד
החינוך מכיר בהם כמטראז' קיים למוסדות חינוך,
ושוב אני אומרת מבקשת שלא נעשה את הטעות
הזאת פעם נוספת ,שלא נצא לבינוי טרם קבלת
הרשאה תקציבית תודה.

אסנת חכמון:

אני רק אגיד ברשותכם לגבי ארן ,הוא לא נחשב בית
ספר מבחינת משרד החינוך וגם לא בן צבי ,כי
העירייה ממזמן כבר הזדכתה עליהם.

ראש העיר:

נכון .אז ההערה החשובה שנאמרה כאן על ידי
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אסנת ,העירייה גרעה את המבנים האלה וה פכה
אותם למבנים עירוניים ולמשרדים .ולכן כשאנחנו
נמצאים כבר בסוג של שיח מול משרד החינוך
להכרה של צורך גם ,ולהפוך את בית ספר ארן לבית
ספר יסודי .אבל אני רוצה להתייחס קודם כל לגבי
האמירות שנאמרו כאן לגבי טעויות .לא נעשתה
טעות .מדינת ישראל ב  3 -שנים האחרונות נמ צאת
ללא תקציב מדינה ,בחילופי ממשלות חדשות
לבקרים ,ולכן חטיבת הביניים יצאה לדרך בהתאם
להרשאה והקצאות שקיבלנו .יש שיח ופה המנכ"ל
יכול אולי לפרט ,מול משרד החינוך ,לא מתקופתו
של המנכ"ל הנוכחי ,עוד מתקופתו של המנכ"ל
הקודם .שבו משרד החינוך מכל מיני סיבות בעיקר
ח וסר תקציב ,לא העביר את אותם  19מיליוני ₪
לעירייה .אני מעריך שבסופו של דבר הכסף הזה
יעבור .אחד השיקולים ,הבעיה העיקרית זה שאין
תקציב מדינה .הבעיה השנייה זה שיש בתוך משרד
החינוך היה חילופים פרסונליים ,ועזב סמנכ"ל,
נכנס סמנכ"ל .יש שם ממש בעייתיות .אנחנו
נמצאי ם בשיח כבר מספר חודשים רב מול משרד
החינוך ,ואנחנו מעריכים שבסופו של דבר הכסף
יגיע לעירייה .לגבי בניית בית ספר חדש במרכז
העיר ,הוגשה בתש"פ בקשה למשרד החינוך להכרה
בצורך ,ואנחנו ממתינים לתשובתו .כמו שציינו בית
ספר ארן הוא המקום הפוטנציאלי לפתיחה של בית
ספר ב מרכז העיר ,כי מרכז העיר משנה את
הדמוגרפיה בו והופך להיות יותר צעיר .ולכן ככול
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שיכירו בצורך אנחנו נפתח את בית ספר ארן.
וכמובן יש פה עוד מורכבות כי בתוך בית ספר ארן
יש

היום

משרדי

עירייה

שצריך

למצוא

להם

פתרונות .עד כאן התשובה.
ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה רק לת קן ,למרות שלא היה תקציב מדינה,
ועדת התקצוב במשרד החינוך עבדה והתכנסה וגם
חילקה הרשאות -

ראש העיר:

נכון.

ד"ר אסנת ספורטה:

בשנתיים האחרונות -

ראש העיר:

נכון.

ד"ר אסנת ספורטה:

להרבה מאוד ערים -

ראש העיר:

לערים שהם באשכול -

ד"ר אסנת ספורטה:

להרבה מאוד ערים ה יא תקצבה -

ראש העיר:

לערים באשכול השמיני -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא קטעתי אותך -

ראש העיר:

טוב.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז רק תן לי לתקן.

ראש העיר:

בבקשה כן.

ד"ר אסנת ספורטה:

הוועדה התכנסה למרות שלא היה תקציב מדינה,
רשויות קיבלו הרשאות ,אומנם לא בקצב שהיה
לפני הקורונה ,אבל קיבלו הרשאות ,אז אי אפשר
לטפול את זה שאנחנו לא קיבלנו הרשאה בכך שלא
היה תקציב מדינה .כן אני רוצה לציין ,שהמשרד
התריע בפנינו לא לצאת לבנייה טרם ההרשאה ,זה
היה במסמך של הכרה בצורך שהוא שלח לנו -

ראש העיר:

התריע בפני מי?

ד"ר אסנת ספורטה:

רגע ,חש וב אבל לא להטעות אנשים.
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ראש העיר:

התריע בפני מי?

ד"ר אסנת ספורטה:

חשוב שאנשים יידעו.

ראש העיר:

לא ,התריע בפני מי?

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו לא אמורים לצאת -

ראש העיר:

שנייה אסנת ,את אומרת התריע בפנינו -

ד"ר אסנת ספורטה:

לבנייה לפני קבלת הרשאה ,ורשות שיוצא ת לבנייה
לפני קבלת הרשאה ,בעצם מסתכנת או יודעת מראש
שהיא לא תקבל כנראה את התקציב ,אז רק לדייק
את הדברים.

ראש העיר:

טוב ,אז בשביל שנדייק את הדברים ,עיריית כפר
סבא קיבלה אישור לצאת לדרך ולבנות נקודה .לא
התריעו -

ד"ר אסנת ספורטה:

הכרת הצורך זה לא הרשאה תקציב ית.

ראש העיר:

הכול ,הכול ,קיבלה את כל ההרשאות ,כולל הרשאה
תקציבית מסודרת כתובה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,היא לא קיבלה הרשאה תקציבית.

ראש העיר:

את אומרת שלא ,אני אומר לך שכן.

ד"ר אסנת ספורטה:

היא לא קיבלה עובדה.

ראש העיר:

קיבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

עובדה.

ראש העיר:

קיבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

היא לא קיבלה הרשאה תקציבית.

ראש העיר:

קיבלה .גזבר קיבלה?

ד"ר אסנת ספורטה:

על

חטיבת

הביניים

היא

לא

קיבלה

תקציבית.
ראש העיר:

קיבלה ,קיבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

החטיבה לא ,הייתה בקשה של  18מיליון - ₪

הרשאה

מועצה מן המניין

02.06.2021

33

ראש העיר:

אבל אני אומר לך שהיא קיבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ולא התקבלה.

ראש העיר:

התקבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

גזבר העירייה אני אשמח לשמוע את -

ראש העיר:

טוב.

ד"ר אסנת ספורטה:

תשובתך האם התקבלה הרשאה תקציבית -

צביקה דוידי:

התקבלה הרשאה.

ד"ר אסנת ספורטה:

האם אפשר לקבל אותה?

ראש העיר:

כן.

צביקה דוידי:

בוודאי.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז אני אשמח שתציגו אותה.

ראש העיר:

בוויכוח שאת אומרת לא התקבלה כן התקבלה לא
התקבלה ,התקבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אשמח שתציגו אותה.

ראש העיר:

בסדר .נציג גם .התקבלה הרשאה תקציבית נקודה.
לכן חשוב מאוד להיא חז בעובדות ובדברים ,ולא
להגיד אמירות שהם לא מבוססות.

ד"ר אסנת ספורטה:

נכון להיום למיטב ידיעתי וידיעתנו -

ראש העיר:

אבל אני אומר לך ש -

ד"ר אסנת ספורטה:

וגם אמירתכם לא התקבלה -

ראש העיר:

אבל אסנת ספורטה -

ד"ר אסנת ספורטה:

ואנחנו נשמח לראות הרשאה כזאת.

ראש העיר:

אומרים לא ראש העיר ,גזבר העירייה ,הרי ראש
העירייה

לא

מאמינים

לו,

אז

גזבר

העירייה

שמאמינים לו ,הוא איש המקצוע אומר שהתקבלה.
וגם

ראש

שהתקבלה.

העיר

שצריכים

להאמין

לו

אמר
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ד"ר אסנת ספורטה:

אז שוב אמרתי אני אשמח -

ראש העיר:

אז התקבלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ל ראות.

ראש העיר:

נציג את זה בפניכם .טוב ,אגב רק בשביל ההשכלה
הכללית ,אנחנו נמצאים בפורום  15ערים ,וזו לא
בעיה רק של העיר כפר סבא ,זה בעיה של הרשויות
הגדולות והאיתנות במדינת ישראל .ואנחנו הוצאנו
מסמך ב  15.2 -האחרון ,שבו אנחנו ציינו שהגשנו
 2047בקשות ביוני עב ור כיתות ברשויות .בפורום
כן? בפורום  15ערים .ורק  328כיתות אושרו .זאת
אומרת שאנחנו נבין את הפערים שיש היום במדינת
ישראל ,פערים שבין  2,047כיתות צורך ל 328 -
כיתות שאושרו .זאת אומרת הבעיה של הערים
הגדולות ,אנחנו לא ערי פריפריה ואנחנו לא ערים
שנמצאים באשכולות ,במצב סוציו אקונומי נמוך,
פורום ה  15 -נמצא במצוקה גדולה מאוד ,ויש פער
של למעלה מ  1,700 -כיתות לפי הצורך של הרשויות
הגדולות ,לעומת מה שמשרד החינוך תקצב .וזה גם
מדיניות של משרד החינוך ,גם מדיניות של ממשלת
ישראל ,וגם בעיות אובייקטיביות שאין תקציב
מדינה ,ואנחנו קיבלנו הרשאה וביצענו .אם לא
היינו מקבלים הרשאה לא הייתי יוצא לביצוע
חטיבת ביניים ,התקבלה הרשאה ,יצאנו לביצוע,
היה פה שר חינוך שטיפל בזה ,והיה פה עוד הרבה
גורמים שטיפלו בזה ,ומה לעשות הכסף לא הגיע
הוא יגיע .טוב ,לאור זאת אתם רוצים -

הדר לביא:

יש לי עוד נושא אחד להעלות בהקשר הזה ,בשביל
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התמונה המלאה .ב  20 -שנה האחרונות סגרנו פה 2
בתי ספר יסודיים ,בית ספר ארן ובית ספר השרון.
ראש העיר:

.4 ,4

הדר לביא:

נכון  . 4לפחות לגבי בית ספר ארן והשרון ,אותם
אני מכירה יותר .הסגירה שלהם לוותה במשבר
קהילתי לא פשוט.

ראש העיר:

נכון.

הדר לביא:

ופה אנחנו צריכים לשקול את זה כאנשי ציבור ,גם
כאנשי מקצוע .למשמעות של סגירת בית ספר יש
משמעות -

ראש העיר:

אנחנו לא סוגרים בתי ספר הדר.

הדר לביא:

גם על איכות החיים של התושבים שלנו .כך שגם
במקרה הזה סוף מעשה במחשבה תחילה .ואם יש
את החשש -

רא ש העיר:

אז את צודקת.

הדר לביא:

תן לי בבקשה להשלים את דבריי .ואם יש לנו את
החשש לפי הנתונים שבית ספר לא יידרש ,במיוחד
במקום שבו אין הרבה שטחי ציבור ,וכשאנחנו
מסתכלים על הגידול של האוכלוסייה הוא לא יהיה
שופע בילדים ב  20 -שנה הקרובות ,כל עוד לאנשים
יש דירות ש הם רכשו שם .אנחנו צריכים לשקול את
הדברים האלה בכובד ראש -

ראש העיר:

אז מה את מציעה לא לפתוח?

הדר לביא:

בכל הכיוונים.

ראש העיר:

לא לבנות בית ספר בשכונה הירוקה?

הדר לביא:

אני מציעה וזו ה -

ראש העיר:

אנחנו בכובד ראש.
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הדר לביא:

לא ,אנחנו לא.

ראש העיר:

אנח נו ממש בכובד ראש.

הדר לביא:

לא ,אנחנו בישיבת מועצה.

ראש העיר:

לא ,אבל אנחנו גם בכובד ראש .אז בואי תציעי מה
את מציעה .לא לבנות בית ספר בשכונה הירוקה?

הדר לביא:

ראש העיר לפניי כפי שברור לא נמצאים כל
הנתונים .אני מציעה ואנחנו מציעים לדון בנושא,
עם כל הנתונ ים ולהתעמק בו.

ראש העיר:

אז את אומרת לא לפתוח בית ספר בשכונה הירוקה,
שתושבי הירוקה יקשיבו וישמעו.

הדר לביא:

או שאתה לא מקשיב או שאתה בוחר להתעקש.
אנחנו מציעים לדון בנושא בישיבת ועדת חינוך.

ראש העיר:

צודק ,טוב.

עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ברשותך -

ראש העיר:

אנחנו נסכם את הנושא.

עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ברשותך.

ראש העיר:

כן יובל.

עו"ד אהוד יובל לוי:

המיקום שנבחר בשכונה הירוקה הוא מיקום לא
מיטבי .בעבר כשהיה פה אדריכל העיר יאיר גרול
הובטח לנו שיישמרו מקומות טובים לבתי ספר.
המיקום מול מפעל קניאל ובראון ,הוא מי קום לא
מיטבי.

ראש העיר:

נכון.

עו"ד אהוד יובל לוי:

ראש העיר אומר שהבעיה שלוחות הזמנים מעיקה.
אני הייתי שמח אם היה נבחר מיקום אחר ,רחוק
מהמפעל .אנחנו לא צריכים להביא את כל הצרות
שהשכונה סוחבת מהם לכיתות של הילדים ,בטח
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רחוב מהכביש הראשי .זו אחת הבעיות שיש ע ם
המיקום הזה ,ו ל ש מיים פתרונים.
ראש העיר:

טוב ,לאור התשובה מי בעד הצעת ההחלטה?

הדר לביא:

אם אפשר להקריא אותה.

ראש העיר:

ועדת חינוך תבחן את הצורך בבית ספר נוסף במערב
העיר ,ותמליץ על דרכים אפשריות לספק מענה
חינוכי מיידי מותאם למשך השנתיים הקרובות .מי
בעד ה צעת ההחלטה? יעל ,פינחס ,אסנת ,הדר ,קרן.
מי נגד? תהילה ,אורן ,ד"ר קובי ,עדי ,אמיר ,איתן,
דני הרוש ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,מאיר ,יובל.
תודה רבה נושא הבא.

לירית שפיר שמש:

אני גם הצבעתי.

ראש העיר:

הא לירית ,ולירית .פליאה הסתרת את לירית.

החלטה מס'  :325מאש רים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא הקמת בתי
ספר יסודיים חדשים בעיר .
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת ,קרן.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,רפי ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית  ,מאיר ויובל.

.5

הסדרת הקצאת קרקע לעמותות מלב"י.

ראש העיר:

טוב ,נושא הבא .מל ב"י.

פינחס כהנא:

הנושא הוא הסדרת הקצאת קרקע לעמותת מלב"י.
עיריית כפר סבא הצביעה על בעיות של מינהל תקין
לאורך שנות עבודת עמותת מלב"י .אנחנו כבר
העלינו את הנושא הזה בפני מועצת העיר לא פעם
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אחת ,וגם בדיון על להקצאות גם הנושא הזה עלה.
מבקר העירייה כבר ב  2015 -ה עביר ביקורת על
עמותת מלב"י ,שהממצאים כבר אז היו מאוד
חמורים .בשנת  2017ערך המבקר דו"ח מעקב,
והתברר שהרבה מהממצאים הם ממצאים שלא
תוקנו .מלב"י זה עמותה למתן סיוע למשפחות
נזקקות ולעולים חדשים .הנושא כבר נמשך הרבה
מאוד זמן .הליקויים לא תוקנו .ואנחנו כרגע
לדעתנ ו העירייה פועלת בניגוד לכללי מינהל תקין,
העירייה לא מביאה את הנושא של ההסדרה של
ההקצאה כדין .קיבלנו תשובות בזמנו שהמבנה
נלקח ,יש שמה הסדרים ,הנושא של ההקצאה הוא
לא סגור ,ההתנהלות כנראה לא הולמת .המקום
הוא מאוד מרכזי ,השירות -
ראש העיר:

אתה יודע שעמותת מלב" י מקשיבה לך.

פינחס כהנא:

מקשיבה ,זה דברים שכתב המבקר -

ראש העיר:

לא ,בסדר.

פינחס כהנא:

אני לא ממציא דברים.

ראש העיר:

זה לא המבקר אומר ,זה אתה אומר פינחס .ככה רק
אני מציע לך הצעה.

פינחס כהנא:

מה אתה מציע לי.

ראש העיר:

שאתה יודע -

פינחס כהנא:

אני אומר א ת מה שכתוב בדו"ח המבקר.

ראש העיר:

תתייחס אליהם בצורה מכובדת ,כן.

הדר לביא:

אתה מעדיף שנצטט את דו"ח המבקר?

ראש העיר:

זה עדיף אגב.

הדר לביא:

סליחה?
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ראש העיר:

עדיף.

הדר לביא:

אתה מכיר אותו?

ראש העיר:

ברור.

הדר לביא:

אז השאלה היא בין השאר למה לא מתייחס ים אליו.

ראש העיר:

מתייחסים אליו .אבל לא התייחסו אליו גם שנים,
כי זה לא מהקדנציה הזאת ולא מהקדנציה הקודמת
קודמת ,זה כבר כמה קדנציות ,רק להזכיר לכם.

הדר לביא:

אתה ראש העיר עכשיו.

ראש העיר:

אתם תקבלו תשובה .מה שלא עשו הרבה שנים
אחרונה .בסדר? תקבלו תשובה ,תודה.

פינחס כהנא:

בקיצור -

ראש העיר:

מלב"י עושים בסך הכול עבודה טובה.

פינחס כהנא:

אני מודה לך שהסבת את תשומת ליבי .מבקר
העירייה נמצא כאן -

ראש העיר:

נכון.

פינחס כהנא:

הדו"חות הם דו"חות שנמצאים.

ראש העיר:

נכון.

פינחס כהנא:

אם רוצים הוא יכול להגיד אותם ,להקריא אותם,
הוא עסק בזה כל כך הרבה -

ראש העיר:

כשיהיה דיון בוועדת -

פינחס כהנא:

ויגיד מה שהוא רוצה.

ראש העיר:

אתה לא מחלק ,פינחס אתה לא מחלק רשות דיבור
לאף אחד ,כשיהיה דיון עם מבקר העירייה הוא ייתן
תשובות .כרגע תשאל את השאלה תקבל תשובה.

פינחס כהנא:

.100%

הדר לביא:

זה לא שאילתה ,זה נושא על סדר היום.

ראש העיר:

את לא ברשות דיבור ,עכשיו פינחס מדבר ,בבקשה

מועצה מן המניין

02.06.2021

40

פינחס.
ד"ר אסנת ספורטה:

נושא לסדר היו.

פינחס כהנא:

אז הנושא שאנחנו הצענו ,שצריך להציע ,להציג
למועצת העיר לסגור כבר את הסיפור הזה ולתת
פתרון ,תוך זמן סב יר ,לתת מתווה להסדיר את
הפעילות של עמותת מלב"י.

ראש העיר:

עוד מישהו? כן ,מנכ"ל העירייה בבקשה תשובה.

יובל בודניצקי:

טוב ,עמותת מלב"י פועלת שנים בעיר ותורמת
לקהילה .במהלך השנים הקודמות ניתנו לעמותה
דו"חות ודרישות לתיקון כל הליקויים ,ולא נעשה
דבר .נכון להיו ם העמותה פינתה את המבנה,
והפעילות מתבצעת בחצר המבנה ,כאשר כתנאי
נדרשה העמותה לתקן את הליקויים .כאמור תיקון
הליקויים ובדיקה של מבקר העירייה.

ראש העיר:

וזו התשובה.

הדר לביא:

סליחה ,אני לא הבנתי את  2המשפטים האחרונים,
תוכל לחזור עליהם בבקשה.

יובל בודניצקי:

כן .עמותת מלב"י פועלת שנים בעיר ותורמת
לקהילה .במהלך השנים הקודמות ניתנו לעמותה
דו"חות ודרישות לתיקון כל הליקויים ,ולא נעשה
דבר .נכון להיום העמותה פינתה את המבנה,
והפעילות מתבצעת בחצר המבנה ,כאשר כתנאי
נדרשה העמותה לתקן את הליקויים .כאמור תיקון
הליקויים ו בדיקה של מבקר העירייה.

ראש העיר:

תודה רבה .לאור זאת ,יש לכם שאלות?

הדר לביא:

נדרשה

בוודאי,

כתנאי

הליקויים?

למה

היא

לתקן

את
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עו"ד אלון בן זקן:

המשך ההקצאה ,להמשך ההקצאה.

ראש העיר:

קיבלת תשובה .להמשך ההקצאה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא הבנתי התבקשה לתקן את הליקוי ים?

ראש העיר:

לתקן את הליקויים.

ד"ר אסנת ספורטה:

תנאי ל?

ראש העיר:

כתנאי להמשך ההקצאה.

ד"ר אסנת ספורטה:

כתנאי ל?

ראש העיר:

המשך ההקצאה ,מטפלים בה.

הדר לביא:

אז כיום היא פועלת -

ראש העיר:

נכון.

הדר לביא:

ללא הקצאה אחרי ששנים היא פועלת ללא הקצאה.

ראש העיר:

תשאלי את -

הדר לביא:

ושנים מתבקש ממנה לתקן את הליקויים.

ראש העיר:

אמיר אתה רוצה לענות לה? אמיר יעקב.

הדר לביא:

אתה רוצה ראש העיר שיתוקנו הליקויים?

ראש העיר:

אמיר נותן לך תשובה.

הדר לביא:

סליחה?

ראש העיר:

אמיר יעקב נותן לך תשובה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אמיר ,אתה יודע יותר טוב מכולם ,קום.

הדר לביא:

אתה ראש העיר.

ראש העיר:

אני אגיד לכם משהו שאני מנסה ככה להבין אותו.
עמותת מלב"י עובדת בכפר סבא למעלה מ 2 -
עשורים .עשתה עבודה .עשתה עבודה טובה .עמותה
שבסופו של דבר מטרתה היא חיובית ,תורמת
להרבה מאוד נזקקי ם ברחבי העיר .היו ליקויים לא
מעט פעמים ,יש פה דו"חות ביקורת הרבה מאוד
שנים ,ולאורך רוב השנים לא טופל .בשנה האחרונה
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שנה וחצי אחרונות נעשה מעשה ,השטח שהוקצה,
שלא הוקצה אגב ,שהיא הייתה בו לאורך שנים
הוקטן משמעותי ,ואנחנו דורשים מהם לתקן את
הליקויים כתנאי להקצ אה .זה מה שנעשה.
ד"ר אסנת ספורטה:

ניתן

להם

דד -ליין

להגשת

המסמכים

לבקשת

הקצאה?
ראש העיר:

מטפלים בהם.

ד"ר אסנת ספורטה:

סליחה?

ראש העיר:

מטפלים בהם .טופל על ידי המנכ"ל הקודם.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא מצליחה לשמוע ,עוד פעם.

ראש העיר:

אותי לא שומעים.

ד"ר אסנת ספורטה:

עכשיו יותר טוב.

ראש העיר:

עכשיו שומעים ,טופל על ידי המנכ"ל הקודם .השטח
עצמו שהיה להם ,היה להם שטח שהם התפרסו על
מבנה מאוד גדול ,הוקטן עד לחצר .יש שורה של
נושאים שהם צריכים לתקן אותם .מבקר העירייה
יבדוק

את

הליקויים,

ואז

אנחנו

נמשיך

את

ההקצאה.
ד"ר אסנת ספורטה:

חשוב לי להבין איך אנחנו מטפלים בזה ,כי יש לנו
שורה -

ראש העיר:

לא טיפלו בזה אגב שנים.

ד"ר אסנת ספורטה:

חשוב לי להבין ,כי יש לנו שורה ארוכה -

ראש העיר:

לפחות  20שנים.

ד"ר אסנת ספורטה:

של בעיות בעיר שמתנקזות לסוגיית ההקצאות .ולכן
אני מנסה רגע להבין -

ראש העיר:

נכון.

ד"ר אסנת ספורטה:

האם אנחנו רגע -
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אבל מכיוון שיש עוד שאילתה על זה ,נחסוך את
הזמן של כולם .יש לכם עוד שאילתה על נושא של
הקצאות ,אז תקבלו תשובה על הקצאות בכלל.
אוקיי?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני ממליצה מאוד מאוד שאם משתמשים ב איזה
שהוא ,נקרא לזה נותנים ,מתנים המשך הקצאה,
מתנים

איזה

שהיא

הטבה

עירונית

בהסדרת

ההקצאה ,אז צריך לתת דד -ליין .כי רק לתת איזה
שהיא אמירה כללית  ,אנא תדאגו לזה ,אם לא ,אז
לא נחדש את ההקצאה ,אבל לא נותנים זמן מוגדר -
ראש העיר:

אותי מעניין איך כל -

ד"ר אסנת ספ ורטה:

רק שנייה -

ראש העיר:

אסנת ,אותי מעניין איך כל השנים שהיו פה -

ד"ר אסנת ספורטה:

שנייה רגע ,תן לי לסיים.

ראש העיר:

תשאלי.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני ממליצה ,אפשר לקבל את ההמלצה ,ואפשר
לזרוק אותה לפח והכול בסדר ,בסוף זה התפקיד
שלך להחליט מה אתה מאמץ מההמלצו ת ומה לא.
אבל אני כן ממליצה בחום ,שאם אנחנו מתמודדים
עם פלישות ,וזאת פלישה ,אם מתמודדים עם
פלישות -

ראש העיר:

אגב זה לא פלישה .הנושא המשפטי שם הרבה יותר
בעייתי.

ד"ר אסנת ספורטה:

הסטטוס -

ראש העיר:

לא ,לא ,יש במונחים -

ד"ר אסנת ספורטה:

הסטטוס החוקי של מישה ו שמשתמש בנכס -

ראש העיר:

במונחים צריך לדייק ,זאת לא פלישה .זה לא מוגדר
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פלישה .זה נכס שהעירייה הקצתה אותו למלב"י -
ד"ר אסנת ספורטה:

היא לא הקצתה ,היא נתנה.

ראש העיר:

אבל היא הקצתה.

הדר לביא:

אבל היא כבר לא מוקצית.

ראש העיר:

היא הקצתה -

הדר לביא:

אבל אין הקצאה.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה בסדר העניין שההקצאה הסתיימה.

ראש העיר:

ולאורך  2עשורים ,סליחה רק עובדתית ,עוד פעם
לדייק בעובדות .עיריית כפר סבא הקצתה למלב"י,
ומלב"י לאורך שנים עשתה פעילות חשובה מאוד
ברחבי כפר סבא ,אחד.

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו מסכימים.

ראש ה עיר:

שתיים ,כשלפני  15או  16שנים שהיו דו"חות
ביקורת ראשונים על עמותת מלב"י .עיריית כפר
סבא דאז לא פעלה כנגד העמותה .והעמותה עמדה
ופעלה לאורך שנים בניגוד לכללים ,זה העובדות,
היא לא פלשה .היא נשארה לאורך הרבה מאוד
שנים

במקום

הזה.

עכשיו

צריך

לראות

איך

מוציאים את התבן מהמוץ .ופה אנחנו צריכים
להיות מאוד מאוד חכמים .א' הגדרנו להם דברים
ברורים ,ב' הקטנו את השטח ,ג' הם צריכים לתקן
את הליקויים ,ד' אנחנו מטפלים בנושא .מה שלא
עשו פה בעבר .וצריך להבין עוד דבר ,שלמרות הכול
העמותה הזאת יש לה פעילות חשובה ברחבי כפר
סבא ,י ש לא מעט אנשים שתורמים לעמותה ,ספות,
מזנונים ,מיטות ,ציוד .העמותה אוספת את הדברים
הטובים לאותו שטח שנמצא להם עכשיו ברשותם,
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והם מעבירים אותם לנזקקים .אז אני חושב
שהפעילות היא מבורכת וחשובה .כן צריך לסדר
אותה ,כן צריך לעבוד לפי כל הכללים ,מה שלא עשו
אגב ב  2 -העשורים .אז את כל הביקורת שנאמרת
עכשיו היה צריך להיאמר לפני  4שנים בדו"ח
ביקורת ,ולפני  7שנים בדו"ח ביקורת ,ולפני 10
שנים בדו"חות ביקורת .היו מספיק דו"חות ביקורת
של מבקר העירייה הנוכחי ,וקודמו קודמו בתפקיד.
אז קדימה ,אני אבקש ככה -
ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העי ר חשוב לי לומר ,שאחד התפקידים ...זה
לנהל -

ראש העיר:

מכיוון שאני מכיר טוב את ההיסטוריה של מלב"י,
תאמינו לי אני חושב שבלי לזלזל באף אחד אני
מכיר היטב את ההיסטוריה של מלב"י ,ואני יודע
איך הפרויקט הזה התחיל כפרויקט מאוד מצוין
וטוב ,קרה לו משהו בדרך ,קרה לו מש הו בדרך
וצריך לטפל בזה ,עכשיו מטפלים .זו תפקידנו.

ד"ר אסנת ספורטה:

אחד התפקידים כרשות ,זה לנהל את הנכסים של
העיר שלנו.

ראש העיר:

צודקת .חבל שלא עשו את זה ב  20 -שנים האחרונות.

ד"ר אסנת ספורטה:

בסדר -

ראש העיר:

חבל שבדו"ח ביקורת הראשון שהיה על עמותת
מלב"י ,מי שישב פה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני יכולה לסיים משפט?

ראש העיר:

אבל לפחות לדייק ,מאוד חשוב לי לדייק.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני יכולה לסיים משפט?

פינחס כהנא:

אבל אנחנו כבר שנתיים וחצי בפעילות ,זה לא ככה.
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עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ,רפי -

ראש העיר:

פינחס אתה יודע בדיוק מה להגיד.

פינחס כהנא:

הדו"חות היו.

ראש העיר:

אוקיי ,תטפל בזה אתה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ,דו"ח הביקורת הראשון נעשה עוד בתקופתך
אני חושב ,בתקופת ולד.

ראש העיר:

נכון.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אחרי זה זה נעשה בתקופת יהודה בן חמו.

ראש העיר:

נכון.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אחרי זה אני בדקתי אותו -

ראש העיר:

זה לא בתקופתי ,זה היה בתקופה ממש -

עו"ד אהוד יובל לוי:

לא בתקופתך כראש עיר ,אבל -

ראש העיר:

אוקיי יפה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

זה נעשה בתקופות -

הדר לביא:

 20שנה ,יש פה עמותה -

עו"ד אהוד יובל לוי:

שנייה במלב" י התחלפו -

הדר לביא:

עם דו"חות ביקורת -

עו"ד אהוד יובל לוי:

חברים רגע תרשו לי ,במלב"י התחלפו הנהלות -

הדר לביא:

הוחלפו.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אני בדקתי -

ראש העיר:

יש שם אנשים טובים.

הדר לביא:

אני לא מכירה עמותה בלי אנשים טובים.

ראש העיר:

אנשים מצוינים.

עו"ד אהוד יובל לוי:

רגע אבל שנייה ,העברית שלכם טובה משלי ,הוחלפו
התחלפו ,אני לא הולך על הטיית הפועל ,בגרות
בלשון זה צעירים ממני .עשינו ובדקנו וחלקנו גם על
הביקורות

שנעשו,

עד

שיצאה

בסוף

הקדנציה

מועצה מן המניין

02.06.2021

47

הקודמת חוות דעת שדי ניקתה את ההנהלה ,כי היו
שמה כבר מתנגדים חדש ים ואנשים אחרים.
ראש העיר:

בגלל זה אמרתי לפינחס ,אתה יודע יש דברים שלא
צריך להגיד בכל מקום .הנה ניקתה את ההנהלה,
בבקשה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אני לא רגוע ,אני בטוח שלכולנו יש ציפיות שאנשים
שהם מבקשים עזרה ומוצרים ביד שנייה צריכים
לקבל

אותם

ולא

לשלם

עליהם,

בטח

אנשים

שצריכים להתחנן על זה ברווחה או במקומות
אחרים ,יש מקום לתקן.
ד"ר אסנת ספורטה:

אני

רוצה

להמשיך

את

מה

שהתחלתי.

אחד

התפקידים או המשימות של העירייה זה לנהל את
הנכסים של העיר .וכשאנחנו כעירייה מאפשרים
לגורם כלשהו ,ויהיה גורם חיובי ככול שיהיה ,ואני
מסכ ימה שמלב"י עושה עבודת קודש .אבל אם
אנחנו מאפשרים לגורם כלשהו להמשיך להשתמש
בנכס עירוני ,גם אחרי שנגמרה תקופת ההקצאה.
ואנחנו יושבים כבר שנתיים וחצי ,עוד מעט  3שנים -
ראש העיר:

טוב ,אסנת אבל מכיוון שיש -

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,אל תקטע אותי -

ראש העיר:

לא ,אבל תקשיבי את אומרת דברים שיש לכם עוד
שאילתה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא קטעתי אותך.

ראש העיר:

יש לכם עוד נושא על זה ,אז בואו נדבר בנושא.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא קטעתי אותך ,אני אסיים את המשפט.

ראש העיר:

חבל על הזמן ,אבל חבל על הזמן של כולם .פשוט
חבל על הזמן של כולם.
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ד"ר אסנת ספורטה:

אני אסיים את המשפט.

ראש העיר:

טוב ,תבזבזו את הזמן שלכם ,בבקשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו לא באנו לבזבז זמן ,באנו פה לדון בנושאים
חשובים -

ראש העיר:

את מבזבזת ,אבל קדימה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לנו ולכל תושבי העיר.

*** קריאות מהקהל ***
ראש העיר:

לא להפריע בבקשה ,בסדר? גם בקהל לא להפריע,
גם בקהל לא להפריע .אבל לא להפריע ,אתה לא
מנהל את הישיבה.

מהקהל:

אתה לא נותן לה לדבר.

ראש העיר:

אני נותן לה לדבר ,אני אתחיל לקחת זמנים ,אנחנו
לא לוקחים זמנים ,כל אחד מגיע לו  5דקות ,לא 10
דקות דיון .כל אחד יש לו  5דקות לדבר .אני מבקש
לקחת מרגע זה זמן ,כל אחד יש לו  5דקות ,מכיוון
זה הפך פה זה ,אני מבקש להפעיל את השעון ,לכל
אחד  5דקות ,תודה .הכי פתוח 5 ,דקות תדברי עד
השמיים ,קדימה.

ד"ר אסנת ספורטה:

חשוב לי להרחיב בנושא הזה ,כי זו לא פעם ראשונה
שאנחנו פוג שים סוגיה של הקצאה שהסתיימה,
והעירייה יושבת מנגד -

*** קריאות מהקהל ***
ראש העיר:

אסנת את בזכות דיבור ,זה הזמן שלך.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אומרת שחשוב לי להרחיב בסוגיה הזאת ,כי זו
לא הפעם הראשונה ,לא שנייה ולא שלישית שאנחנו
מתמודדים עם סוגיה של הקצאה שהסתיי מה .ואם
משתמש נשאר להשתמש בנכס כבר אחרי שההקצאה
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הסתיימה .התפקיד שלנו כהנהלת העיר ,או שלכם
כהנהלת העיר ,היא לנהל את הנכסים העירוניים
בצורה שוויונית .ואם אתם מאפשרים לגורם ,שכבר
לא מחזיק בהקצאה תקפה ,להמשיך להשתמש
בנכס ,תקרא לזה פולש ,אל תקרא לזה פולש ,תקרא
לזה הסכמה שבשתיקה .יש המון שמות שאפשר לתת
לזה ,אבל זה לא ניהול ,זה לא ניהול נכון של
הנכסים העירוניים .ולכן אני אומרת ,ואי אפשר 7
שנים אחורה 10 ,שנים ,העירייה הזאת בהנהלה
הנוכחית פועלת כבר עוד מעט  3שנים ,ואי אפשר
להסתכל ולהאשים את הדורות הקודמים .ולכן אני
אומרת,

שצריך

לקום

ולעשות

מעשה,

והצעת

ההחלטה שאנחנו כאן מעלים היא מאו ד פשוטה,
אנחנו מבקשים שתוך  30יום יוצג מתווה מסודר
להסדרה של הפעילות של העמותה ,זה הכול .אני
הייתי מרחיבה ומדברת ומבקשת מתווה להסדרת
כל הגורמים שמשתמשים בנכסים עירוניים שלא
בהקצאה תקפה ,אב ל פה הבקשה שלנו היא מאוד
מאוד ספציפית מאוד נקודתית ,ואולי פעם אחת
נעשה את זה בצורה מסודרת ,אז אחר כך יהיה
אפשר לשכפל את המנגנון הזה ואת המתווה הזה
לכל הנכסים שבשימוש לא מוסדר ,תודה רבה.
הדר לביא:

אני רוצה להגיד עוד משהו בנוגע לדברים שלך ראש
העיר ,אני לא מ כירה עמותות -

ראש העיר:

זמן בבקשה.

הדר לביא:

בלי אנשים טובים ,ואני לא מכירה עמותות שקמו
למטרות רעות .כלל העמותות שאני מכירה מטרתם
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להיטיב עם החברה -
ראש העיר:

תבואי בטענות לכל מי שיש פה בשנים האחרונות
ולא טיפל בהם באמת.

הדר לביא:

אדוני ראש העיר ,אתה ראש ה עיר .אף אחד לא בא
בטענות.

ראש העיר:

סוגיה של  20שנים.

הדר לביא:

אנחנו מחפשים מענה .נכון ,והיא מחמירה עוד
יותר .כשיש גוף שיושב על הקצאה ללא הקצאה -

ראש העיר:

צודקת.

הדר לביא:

זה במגרש שלנו.

ראש העיר:

צודקת.

הדר לביא:

כשאנחנו בונים ללא היתר בנייה ,זה במ גרש שלנו.
האם ניתן צו פינוי למלב"י?

ראש העיר:

טוב ,הצעת החלטה ,אני מעלה את הצעת ההחלטה -

הדר לביא:

אני מבקשת שתיתן תשובה -

ראש העיר:

אני לא ,עזבי ,קיבלת תשובה.

הדר לביא:

מה בואי?

ראש העיר:

קיבלת תשובות.

הדר לביא:

לא קיבלתי תשובה.

ראש העיר:

מי בעד הצעת החלטה כפי שהוצגה בפני חברי
המועצה?

הדר לביא:

ראש העיר שאלה פשוטה ,האם ניתן -

ראש העיר:

מי בעד?

הדר לביא:

סליחה -

ראש העיר:

מי בעד הצעת החלטה? אני מעלה להצבעה.

הדר לביא:

סליחה ,צו פינוי האם ניתן -

ראש העיר:

תם הזמן.
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הדר לביא:

לא תם הזמן ,אני מדברת כדקה .

ראש העיר:

את דיברת כבר  6דקות לפני כן.

הדר לביא:

תבדוק את השעון.

ראש העיר:

כן ,מי בעד הצעת החלטה?

הדר לביא:

אני מבקשת להבין מהיועץ המשפטי האם הוצאנו צו
פינוי למלב"י מהנכס?

ראש העיר:

יועץ משפטי תשובה.

עו"ד אלון בן זקן:

לא יודע ,אני לא אחראי על צווי פינוי ,אני לא זוכר
שהוצא להם צו פינוי.

ראש העיר:

תודה רבה.

הדר לביא:

מי אחראי? כיוון שאתה לא אחראי ,אני לא אקבל
את התשובה .מי אחראי?

ראש העיר:

אוקיי ,חבר'ה -

הדר לביא:

אפשר לקבל תשובה?

עילאי הרסגור -הנדין:

רק על מנת להביא דברים על דיוקם -

ראש העיר:

כן ע ילאי.

עילאי הרסגור -הנדין:

המבנה פונה ,הם נמצאים מסביב ,המבנה פונה
לטובת מרכז -

הדר לביא:

החצר גם שייכת לציבור?

עילאי הרסגור -הנדין:

בסדר ,רק שנדייק בפרטים .המבנה פונה לטובת
מרכז קיפוד.

הדר לביא:

אוקיי ,החצר גם שייכת לציבור.

ראש העיר:

טוב ,אני מעלה את זה להצבעה ,תודה.

הדר לביא:

לא קיבלתי תשובה.

ראש העיר:

מי בעד? לא קיבלת ,אני מעלה את זה להצבעה ,מי
בעד הצעת ההחלטה -

הדר לביא:

אני אקבל תשובה עוד חודש.
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ראש העיר:

מי בעד?

הדר לביא:

עוד שבועיים.

ראש העיר:

אתם מצביעים? מי בעד? יעל ,פינחס -

הדר לביא:

סליחה ,תקריא בבקשה את הצעת ההחלטה.

ראש העיר:

אסנת ,איך?

הדר לביא:

תקריא בבקשה על מה אנחנו מצביעים.

ראש העיר:

מי בעד ,ראש העיר ומנכ"ל העירייה יציעו למועצת
העיר בתוך  30יום מתווה להסדרת פעילות עמותת
מלב"י .קיבלתם את התשובה ,כבר יש מתווה .מי
בעד הצעת ההחלטה כפי ש הוצגה? יעל ,פינחס ,הדר,
אסנת ,קרן .מי נגד? תהילה ,אורן ,עדי ,ד"ר קובי,
אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,אמיר ,פליאה ,לירית,
מאיר ,יובל .תודה רבה נושא הבא.

החלטה מס'  :326מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא הסדרת
הקצאת קרקע לעמותות מלב"י.
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת ,קרן.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,רפי ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית  ,מאיר ויובל.

.6

הצעה לסדר – ביטול הכוונה לחזור ולהשתמש בקוטלי עשבים שנמצאו
כמסרטנים.

ראש העיר:

כן ,הצעה לסדר ביטול הכוונה לחזור ולהשתמש
בקוטלי עשבים שנמצאו כמסרט נים .אגב ,הגשתי
תלונה במשטרה רק לידיעתכם על ההסתה שהייתה,
והמשטרה תטפל במסית .כן.

מועצה מן המניין

53

02.06.2021

ד"ר אסנת ספורטה:

עוד פעם מה אמרת?

ראש העיר:

שהגשתי תלונה במשטרה ,כתבו איזה ,הציבו זה
שאנחנו מרעילים את הילדים .מי שכותב -

ד"ר אסנת ספורטה:

שמה? מה?

ראש העיר:

שמו נייר ,הדב יקו פלאיירים באזורים מסוימים
ברחוב הכלנית והיסמין שמרעילים את הילדים
בכפר סבא ,אני רוצה לדעת מי כתב דבר מסית כזה,
משטרת ישראל תבדוק.

עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ,אם כבר בנושא ,נדמה לי שהפלאיירים הודבקו
עוד לפני שאני אפילו ידעתי על כתובת הישיבה .אז
אולי גם שיב ררו איך כתובת הישיבה דולפת לפני
שחברי המועצה מהמניין מקבלים אותה?

ראש העיר:

שמה יובל?

עו"ד אהוד יובל לוי:

הפלאיירים שתמונה אחת נשלחה אליי ,כוללים
כתובת נדמה לי של הישיבה להיום ברמז .עוד לפני
שאנחנו כחברי מועצה מהמניין ידענו איפה תהיה
הישיבה ,אז אני חושב שזה מצדיק בדיקה לעומק.

ראש העיר:

לא משנה ,אבל להגיד מרעילים ילדים זה חמור
מאוד .טוב ,כן מי מציג ,יש לו  5דקות.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אני באמת מבקש שהבדיקה תתקיים ,ואני רוצה
לדעת מי יודע לפנינו.

ראש העיר:

מי מציג? יש לו  5דקות.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני דרך אג ב ראש העיר מסכימה איתך .ראיתי את
הפלאייר שאתה מדבר עליו ,מסכימה איתך ,ואני גם
אשמח לדעת מי עשה את זה.

ראש העיר:

מעולה .מי מציג?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני.
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ראש העיר:

טוב ,שעון עצר  5דקות בבקשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ההצעה לסדר דנה בעצם בסוגיה -

ראש העיר:

רגע שניי ה 5 ,דקות ,תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ההצעה לסדר דנה -

יעל סער:

למציג אין  10דקות?

ד"ר אסנת ספורטה:

סוגיה שקשורה לבריאות הציבור -

יעל סער:

אסנת ,אסנת ,אני חושבת שלמציג יש  10דקות לפי
הפקודה.

ראש העיר:

 5דקות כל אחד.

ד"ר אסנת ספורטה:

למציג  10דקות.

יעל סער :

בדיון ,אבל למציג יש  10דקות.

עו"ד אלון בן זקן:

 5דקות.

ראש העיר:

 5דקות ,לא טעיתי כרגיל 5 ,דקות.

ד"ר אסנת ספורטה:

אם מישהו יבדוק לנו בפקודת העיריות אני אודה.
לפני מספר שנים הוחלט בכפר סבא -

ראש העיר:

יועץ משפטי.

ד"ר אסנת ספורטה:

על הפסקת השימוש בקוטל י עשבים ,וזאת לאחר
שקוטלי העשבים האלו הוגדרו על ידי ארגון
הבריאות העולמי כחומרים מסרטנים .בעקבות
הפסקת הריסוס בחומר המסרטנים פותח בעיר שלנו
בכפר סבא מודל גינון חלופי ,שאינו מסכן את
בריאות הציבור .עשרות רשויות הגיעו לכפר סבא
ללמוד את המודל הזה ,וכך גם משרד הבריאות,
סליחה משרד החקלאות ,אשר ערך מחקר ובעקבות
המחקר הזה הוא גיבש מודל ארצי שמבוסס על
המודל הכפר סבאי .גם ארגון אדם טבע ודין אימץ
את המודל הזה ,ואף קיים כנס ארצי תחת השם
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מודל

כפר

סבא

להפסקת

הריסוסים

במרחב

הציבורי .בימים האחרונים נודע לנו כי ראש העיר
הור ה להיערך להחזרת הריסוסים למרחב הציבורי.
ראש העיר:

לא נכון.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אומרת מה נודע לנו ,אנחנו נרצה לקבל
התייחסותך.

ראש העיר:

תבדקו את המקורות .קיבלתם.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה בדיוק הזמן לשאול שאלות .הדבר הזה נוגד
לחלוטין אמירות קודמות שלך ראש הע יר ,כפי שהם
באו לידי ביטוי בראיון שנערך איתך בגלובס לפני
פחות בשנה ,שבראיון הזה אתה הצעת לערים
אחרות לקחת דוגמא מכפר סבא ,ואף הצהרת
ואמרת -

ראש העיר:

ועדיין.

ד"ר אסנת ספורטה:

במילותיך ,ואני מאוד אוהבת דרך אגב את המשפט,
הסיכון בלרסס הוא סרטן ,הסיכון שלא לר סס הוא
עשבים .גם סגן ראש העיר ומחזיק תיק איכות
הסביבה עילאי הנדין הרסגור ,שקידם את המהלך
בעיר בשנים האחרונות ,הביע עמדה נחרצת נגד
הריסוסים .והוא עשה את זה בעת חתימה על אמנה
לאיסור ריסוסים במרחב הציבורי ,וגם עילאי קרא
לרשויות אחרות ,והפציר בהם לאמץ את המודל
הכפר סבאי ולהצטרף למאבק הזה .אני אצטט גם
דברים ,עילאי קידמת את המהלך הזה ,הבעת עמדה
מאוד נחרצת בנושא הריסוסים בעת החתימה על
האמנה .ואמרת ככה' :לפני  5שנים כאשר התחלנו
במהלך ,זה היה אולי מוזר וחריג .מהלך שנחשב
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לפורץ דרך .כעת זה כבר הדבר הברור שצריך
לעשות '.פנית לכל הנציגים של הרשויות האחרות,
ואמרת להם שביחד אנחנו יכולים לעשות מהפכה
אמיתית במדינת ישראל' .ברוב היישובים בישראל
מפזרים כיום רעל ברחובות' ,כך אמרת .אם מראש
הייתם צריכים להחליט האם להתחיל לפזר רעל ליד
המקום בו הילדים שלכם משחקים ,ברור לחלוטין
שלא הי יתם עושים זאת .אבל זה בדיוק המצב.
המשכת ואמרת שאם נמשיך להתלבט ולפחד ,שום
דבר לא יקרה וחייבים לעשות מעשה .פנית אליהם
ואמרת' :אני פונה לכולכם ,זה הזמן לחתום על
האמנה .תהיו פורצי דרך בעיר שלכם .בואו נהפוך
את הערים שלנו לבריאות יותר ,ואת הצמחייה שלנו
לטובה יו תר '.והצעת ההחלטה שלנו בעצם באה
ומחזקת את הקריאה שקראתם בזמנו .ואנחנו
מבקשים ממועצת העיר .אני אעצור כאן בעצם ,ראש
העיר בעקבות מה שאמרת ,אני לא אקרא את הצעת
ההחלטה ,אבל כן אני אשמח לשמוע את תגובתך
לדברים האלו.
ראש העיר:

טוב .המנכ"ל ייתן תשובה ואני אוסיף.

יובל בודניצקי:

טוב ,כמו שנאמר פה עיריית כפר סבא פועלת
במדיניות של גינון בר קיימא ,וזאת משנת .2016
כיום לאחר חלוף פרק זמן סביר ,אנחנו מעוניינים
לבצע בחינה של מדיניות זו ,כמקובל בכל ארגון
החותר

למצוינות.

במסגרת

הבדיקה

נבחנות

השלכות במספר היבטים .אחד ,השפעת ש טיפת
המדרכות בצירים ראשיים על קצת גדילת העשבייה
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במרחב

הציבורי.

שתיים,

השלכות

ומפגעים

סביבתיים עקב שימוש מסיבי בחרמשים מוטוריים,
טרקטורים ומכסחת עשבייה ,מייצרים זיהום ,רעש
ואבק .שלוש ,היבטי הבטיחות וצוותי העבודה
התפעוליים ולתושבים הסובבים .לדוגמא :סכנת
העבו דה

בצירים

ראשיים

והולכי

רגל.

ארבע,

כדאיות כלכלית במישור העלות הכספית של פעילות
החרמוש ונלווים ,אל מול עלות הפעלת קוטלי
עשבייה

ירוקים

באופן

בררני,

העומדים

בכל

התקנות והתקנים בישראל ,במוקדים נקודתיים .רק
לסבר את האוזן מדובר על פער כספי של מעל
 ₪ 700,000לשנה .חרמוש מול הדברה .עיריית כפר
סבא תמשיך להוביל מדיניות סביבתית פורצת דרך,
ולהוות מוקד עלייה לרגל לרשויות אחרות ולארגוני
הסביבה .יחד עם זאת ,לאור מורכבות הנושא
והשלכותיו במכלול ההיבטים ,כפי שצוינו לעיל,
נבחנות היום על ידי גורמי המקצוע מספר חלופות.
אחת מבין ה חלופות הנבחנות היא מיפוי צירים
מרכזיים בעיר ,ושטחים המוגדרים כשטחי/ ...
שטחים אקסטנסיביים ורק בצירים אלה לטפל
באופן ממוקד בזמנים מוגדרים ,שלא מסכנים איש,
באמצעות חומרים קוטלי עשבייה ירוקים מאושרי
שימוש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לשימוש חיצוני בערים.
ד"ר אסנת ספורטה:

אז אני רוצה לתקן כאן מה שאמרת לגבי ההיבט
הכספי ,ושוב אני מצטטת דברים ,ראש העיר שאתה
אמרת לגלובס .אמרת ככה :עשבים הם לא אויבים,

מועצה מן המניין

58

02.06.2021

אנחנו משתמשים בחרמש מכני ברחוב ,ויריעות
חיפוי טבעיות שמפחיתות את העשבייה .עוד אמרת,
דיברת ככה 'השימוש ביריעות מא פשר דישון של
הקרקע ומפחית את אידוי המים .התאמנו את
הצמחייה לאקלים ,ויחד עם השקיה מבוקרת אנחנו
מצליחים לחסוך  2מיליון - '₪
ראש העיר:

אבל זה לא העניין.

ד"ר אסנת ספורטה:

'בחשבון המים שלנו '.זה לא אני ,זה ציטוט שלך.

ראש העיר:

אבל זה לא -

ד"ר אסנת ספורטה:

אז אם אני לוקחת את החיסכון של  2מיליון ₪
לעומת העלות ,שאתה מדבר  ,₪ 700,000כמו שאתה
מציג את זה ,יש כאן פער שלא מוסבר ,צריך
להחליט מה האמת.

ראש העיר:

הכול אמת ,הכול אמת.

עילאי הרסגור -הנדין:

אני מבקש -

ראש העיר:

עילאי ייתן לך תשובה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ואם האופצ יות הם לרסס או לעבוד בחרמש -

ראש העיר:

לא ,לא ,לא ,ממש לא.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא ממציאה ,אני קוראת מגלובס.

ראש העיר:

את יודעת כל אחד והמקצוע שלו .יש פה עניין
מקצועי ,עילאי תן לה תשובה בבקשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אוקיי ,אני אקרא פה גם מחקר שנערך על ידי -

ר אש העיר:

אבל -

עילאי הרסגור -הנדין:

אסנת את רוצה לסיים את הדברים?

ראש העיר:

אבל היית ברשות דיבור ,רגע שנייה ,רגע סליחה
עילאי ,היית ברשות דיבור -

ד"ר אסנת ספורטה:

אבל -
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רגע ,רגע ,סליחה שנייה ,היית ברשות דיבור ,קיבל
את הזמן שלך ,קיבלת תשובה מהמנכ"ל עכשיו -

ד"ר אסנת ספורטה:

אבל -

ראש העיר:

לא ,היית ברשות דיבור יש לך  5דקות לדבר על כל
הנושא .הסתיים זכות הדיבור ,המתנו בסבלנות ענה
לך המנכ"ל ,את לוקחת עוד פעם זכות דיבור ,אין
זכות דיבור כרגע .בבקשה עילאי.

עילאי הרסגור -הנדין:

אסנת חשוב לי שגם את תקשיבי ,כ י ,אסנת?

ראש העיר:

היא לא מקשיבה לך.

עילאי הרסגור -הנדין:

אסנת זה חשוב .קודם כל תודה שהבאתם את
הנושא הזה לדיון ,כידוע הנושא הזה הוא מאוד
חשוב לי קרוב לליבי -

ראש העיר:

חשוב לכולנו עילאי.

עילאי הרסגור -הנדין:

חשוב לכולנו ,לי באופן אישי ,כי אני באמת הובלתי
את הנושא הזה לפני  6שנים ,ביחד עם גורמי
העירייה עם אנשי המקצוע המאוד מאוד טובים
שיש לנו כאן ,עם המנכ"ל ,אז הוא היה סמנכ"ל ,עם
מחלקת גנים ונוער ,מחלקת הניקיון ,כל שאר
הגורמים שהיו ,כמובן אגף הקיימות והחדשנות,
שאז הוא היה מחלקת הקיימות .כל הגורמים
הטובים שיש לנו כאן בעיר .ואכן הפכנו להיות עיר
פורצת דרך .נעשינו לעיר הראשונה בישראל שלא
מרססת בכלל ,אני שם כוכבית כי במקרים חריגים
מאוד שצמח האמברוסיה ,שהוא צמח שהוא מן
פולש ואין שום דרך אחרת לסלק אותו ,בגלל שהוא
משריש שורשים אם קוצצים אותו ,רק אז השתמשנו
בריסוס תוך הודעה מוקדמת לציבור ,גידור השטח,
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והפכנו את זה לאירוע מאוד מאוד חריג ,ומה
שבערים אחרות עושים חופשי על המדרכה ,אנחנו
גידרנו והודענו לציבור ,אבל זה באמת אירוע מאוד
חריג ,שקורה מעט מאוד אצלנו בעיר .בטיפול
השוטף אנחנו לא מרססים בכלל ,אנחנו מאוד גאים
בזה ,ואכן כפר סבא מארחת הרבה מאוד כנסים
בנושא הזה ,באים אלינו מכל ארץ כדי ללמוד
מאיתנו .עלתה כאן תהייה לגבי יעילות הצורה
התפעולית

שאנחנו

משתמשים

בה

כרגע

לאור

שינויים שונים או חישובים שונים .היו לנו המון
דיונים פנימיים בנושא הזה ,הרבה מאוד שעות של
הצגת נתונים והצגת נ תונים נגדיים .אני חושב
שאולי אפילו רק אתמול הצלחנו פחות או יותר
להסכים על העובדות ,כדי שנוכל משם והלאה
להמשיך את הדיונים .לכן אני מציע דבר כזה ,תראו
אני כידוע שוב מתנגד לריסוס ,דעתי ידועה .אבל
אני כאן לא מפחד להעמיד את דעתי במבחן .כי אני
מאוד מאמין בה .לכן אני מציע שאנחנו נעשה דבר
כזה ,כי בישיבת מועצת עיר אין לנו מספיק שעות
כדי לדון בזה ,וגם אין לנו את הכלים המקצועיים
לדון בזה .אני מציע שנעשה דבר כזה ,נעביר את
הדיון לוועדת איכות הסביבה ברשותי ,שאני מציע
לכל חברות וחברי המועצה להשתתף בוועדה הזאת,
לא רק לחברי הוועדה הקבועים ,נעשה מחקר,
מחקר שכבר התחיל בנושא הזה ,אני מעריך אני
מקווה שתוך שבועיים המחקר יסתיים ,נביא נתונים
מהארץ ,נתונים מהעולם ,נתונים ממשרדי ממשלה,
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נתונים שאנחנו אספנו כאן בכפר סבא ויש לנו המון
המון ידע כאן בכפר סבא .ונדון על הנושא הזה,
נראה איך א נחנו יכולים להמשיך עם המדיניות
הירוקה שלנו שאני מאוד מאוד מאמין בה ,ונקבל
החלטה .אם נצטרך נעביר אותה שוב למועצת העיר,
ההחלטה תהיה בקונצנזוס ,אז כמובן לא יהיה בכך
צורך ,אבל אני לא מפחד לדבר על העובדות ,כי אני
מאוד מאמין בדרך.
הדר לביא:

עילאי עד הדיון הזה ל א יהיה שום שינוי במדיניות?

עילאי הרסגור -הנדין:

סליחה? לא שמעתי.

הדר לביא:

עד הדיון שאתה מציע בוועדה ,לא יהיה שום שינוי
במדיניות?

עילאי הרסגור -הנדין:
ד"ר אסנת ספורטה:

לא יהיה שינוי במדיניות.
אני

רוצה,

למרות

שמיציתי

את

5

הדקות

הראשונות ,אני חושבת שזה נוש א שהוא מאוד מאוד
חשוב ,ואני רוצה בכל זאת להתייחס לדברים של
המנכ"ל על העלויות ,ולקרוא לכם ממחקר שנערך
על ידי משרד החקלאות -
ראש העיר:

שנייה ,אנחנו לא בדיון ,סליחה את לא בדיון ולא
בזכות דיבור.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז אני מבקשת בכל זאת לקבל זמן.

ראש העיר:

לא ,ל א ,את לא בדיון ולא בזכות דיבור .טוב ככה -

הדר לביא:

אנחנו בדיון -

ראש העיר:

כדי שאנחנו נבין את מה שקורה -

הדר לביא:

ראש העיר אנחנו בדיון.

ראש העיר:

אנחנו לא בדיון ,יש לכל אחד  5דקות ,אסנת
הציגה -
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הדר לביא:

אני רוצה להעביר לאסנת את ה  5 -דקות שלי.

ראש העיר:

ניתן להעביר לה  5דקות? אחד מהשני יועץ משפטי?

פינחס כהנא:

אני מבקש לדבר  5דקות.

יעל סער:

ואני רוצה רגע לתקן -

ראש העיר:

היועץ המשפטי?

עו"ד אלון בן זקן:

אי אפשר להעביר זכות דיבור מחבר סיעה למי
שאינו חבר סיעה שלו ,אבל אני לא יודע ,הדר רוצה
לדבר?

יעל סער:

אני רוצה רגע רק להגיד שסעיף  28לפרק  7קובע
שהמציע יכול לדבר  10דקות.

פינחס כהנא:

אני רוצה להשתמש ב - 5 -

יעל סער:

רשות דיבור  5דקות ,אבל מציע יכול להציג את
ההצעה שלו  10דקות.

ראש העיר:

לא ,אבל אמרו לך יעל -

יעל סער:

זה מה שכתוב בחוק.

ראש העיר:

יעל ,יעל ת קשיבי -

יעל סער:

זה הסעיף.

ראש העיר:

יש יועץ משפטי ,יועץ משפטי בדרך כלל מה שהוא
אומר מקובל .אז היועץ המשפטי אחרי שנתיים
וחצי -

עו"ד אלון בן זקן:

אם הדר רוצה -

ראש העיר:

יסביר שוב פעם ,בבקשה יועץ משפטי.

עו"ד אלון בן זקן:

זה נושא על סדר היום ,לכל אחד מחברי המועצה יש
 5דקות זכות דיבור.

יעל סער:

אבל המציע זכאי ל  10 -דקות ,זה מה שרשום.

עו"ד אלון בן זקן:

שנייה ,אני באמצע משפט ,אם חבר מועצה רוצה
להעביר זמן שלו לחבר מועצה אחר ,הוא יכול
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לעשות את זה ,רק לחבר סיעתו .אם הדר עדיין לא
דיברה  5דקות ,היא יכולה להשלים את  5הדקות
שלה.
יעל סער:

אבל זאת לא השאלה ,הסעיף אומר שאם יש הצעה
על סדר היום ,המציע ומתנגד רשאי לדבר עד 10
דקות.

עו"ד אלון בן זקן:

אבל אנחנו לא בהצעה לסדר.

יעל סער:

בוודאי שכן.

עו"ד אלון בן זקן:

זה לא.

יעל סער:

זאת הצעת החלטה.

עו"ד אלון בן זקן:

אנחנו ,מי מדברת?

ראש העיר:

יעל ,אני לא מבין מה הוויכוח ,יש פה יועץ משפטי,
היועץ המשפטי תם השיח .יועץ משפטי של עיריית
כפר סבא -

עו"ד אלון בן זקן:

אנחנו בנושא על סדר היום ,כי  7חברי מועצה הגישו
את הבקשות האלה ,והם הופכים להיות אוטומטית
נושא על סדר היום.

ראש העיר :

זהו.

עו"ד אלון בן זקן:

את רוצה אפשר לשנמך את המעמד שלכם ,להעביר
את זה להצעה לסדר ,ואז בכלל לא יהיה דיון.

עו"ד אהוד יובל לוי:

יעל ,מצבכם טוב יותר מהצעה .עכשיו את לא
בהצעה לסדר יום ,את על סדר יום .זאת אומרת
הזכות של כל אחד מוקנית ,כל אחד מחברי המועצה
לדב ר.

יעל סער:

זכיתי.

פינחס כהנא:

אז אני מבקש לדבר.

עו"ד אהוד יובל לוי:

סליחה פינחס ,רק שהעברה בתוך אותה סיעה
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סבירה ,מחוץ לאותה סיעה לא עוברת.
פינחס כהנא:

אני יכול לדבר?

ראש העיר:

יש לך  5דקות פינחס .לכל אחד .נעשה את זה פשוט,
נעשה פשוט ,מכיוון שזה נושאים לדיון ,כל אחד
מכם יש לו זכות דיבור בסך  5דקות .לא ניתן
להעביר מסיעה אחת לסיעה אחרת את ה  5 -דקות,
פשוט .אז דיברתם .פינחס אתה רוצה לדבר? בכבוד.

פינחס כהנא:

בהחלט.

ראש העיר:

יש לך  5דקות מרגע זה ,קחו זמן  5דקות .תודה.

פינחס כהנא:

אני לא אנצל את ה  5 -דקות ול א אסתכל על השעון.
אבל אני חושב שזה נושא שאנחנו צריכים לראות,
לקבוע מטרה .ואם נקבעה בעבר מטרה שאנחנו לא
רוצים ריסוסים ,אז לדעתי זו לא צריכה להיות
חלופה בכלל .כי לדבר כזה כמו שגם אתם ציינתם,
אנחנו לא רוצים את הריסוסים .ולא להתחיל להגיד
דברים אחרים ,כי לכל הד ברים האחרים יש
פתרונות ,שהם פתרונות פיזיים לשמור על עובד
שעובד בכביש ,יש לי כל דבר .הריסוסים האלה,
אנחנו צריכים להחליט שאנחנו לא רוצים אותם,
הם הרסניים ,כולם הגדירו כאן את התוצאות
שלהם ,ולא צריך להיכנס לשום שלביות של נבדוק
ונעשה את זה רק באזורים קטנים וכו'  .אני חושב
שהמועצה העירייה הזאת שהיא הייתה ראשונית
בזה ,היא צריכה להחליט אנחנו בריסוסים לא
נשתמש.

ראש העיר:

תודה .עוד מישהו?

*** מדברים מהקהל לא שומעים ***
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צודק .אני יכול להגיד לכם ובזה נסיים את הדיון.
השבועה הייתי בניחום -

עילאי הרסגור -הנדין:

ברשותך ראש העיר אני גם אגיד כמה מילים על
השדות.

ראש העיר:

עילאי ,תן לי לסכם את זה ,חבל על הזמן .אני רוצה
להגיד כמה דברים -

עו " ד קרן גרשון חגואל:

רפי ,אני אשמח להגיד כמה מילים.

ראש העיר:

יש לך  5דקות קרן.

עו " ד קרן גרשון חגואל:

אוקיי ,אני רוצה לדבר לגבי הנושא של העלויות כמו
שרצינו כאן להעלות ,לגבי העלויות העודפות .לגינון
מקיים

נערך

החקלאות,

מחקר

על

ידי

השוואתי
ד"ר

על

טרופ

ידי

משרד

וד"ר

אשת

מאוניברסיטת חיפה ,שמצאו כי מעבר לשיטת של
גינון מקיים ,הוא דווקא מוביל לחיסכון משמעותי
בעלויות התחזוקה .כתבו שמה שלהפס קת השימוש
בקוטלי עשבים בגינות הציבוריות יש גם תמורה
כלכלית .מחקר שנערך על ידי ד"ר תמי טרופ וד"ר
ציפי

אשת

מאוניברסיטת

חיפה,

הם

בחנו

5

מרכיבים עיקריים בעלות תחזוקת כן .כמויות המים
להשקיה ,עלויות טיוב הקרקע ,גיזום השיחים,
טיפול בעשבייה וטיפול במחלות ומזיקים ב גן .השוו
בין  2הסוגים ב  3 -ערים :כרמיאל ,כפר סבא ותל
אביב .החוקרות מצאו כי בתל אביב בגן שמקיים בו
שיטות טיפול בעשבייה ,מתבססות בעיקר על ידי
חרמוש ואיסוף ידני ,עלות הטיפול בעשבייה שווה
לחצי  ₪ 73לדונם מעלות הטיפול בעשבייה על ידי
הדברה בגן סטנדרטי שהוא  ₪ 147לדונם .קרי
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חיסכון של  50%בעלויות .ולכן בעצם ההפחתה של
שימוש

בגינון

בר

קיימא

והפחתת הריסוסים,

יכולים לחסוך לעירייה בין  30%ל  50% -מעלות של
תחזוקת הגנים העירוניים .המשמעויות הכספיות
לפחות ברורות לכולנו.
עילאי הרסגור -הנדין:

זאת הסיבה שאני רוצה שיהיה דיון בווע דה ,אני
מכיר את המחקרים האלה טוב מאוד -

ראש העיר:

רגע שנייה עילאי ,קרן סיימת?

רו"ח תהילה מימון:

אני גם רוצה רגע.

ראש העיר:

מי זה גם? תהילה.

רו"ח תהילה מימון:

אני גם רואה חשיבות גדולה לא לחזור לריסוסים,
אני חושבת שההצעה שעילאי העלה פה היא נכונה,
וצריך לת מוך בה .להעביר את זה לוועדה .אני
אשמח לעבור גם על התחשיבים באופן אישי ,ועד אז
לא לשנות את המדיניות ולתת לזה רגע להיבחן
בצורה עניינית.

ראש העיר:

טוב .אז אני רוצה להתייחס לנושא בצורה מאוד
משמעותית .קודם כל המדיניות כמו שנאמר לא
משתנה .המדיניות היא עיר מקיימ ת וכפר סבא היא
עיר מקיימת הייתה ותמשיך .אבל זה שבוחנים את
הנושאים מעת לעת ,זה משהו שמבורך וצריך לברך
על זה .אגב ,רק שתדעו שכרמיאל כן מרססת למרות
מה שנאמר כאן .זה מפריע בקהל .שלום עירית
מארק ברוכה הבאה .היא לא הייתה פה ,לא זוכר
מתי .בעיקרון כמו שאמרנו יש לא מעט מורכבות
בנושא הזה של הריסוסים בכלל .ומה שנאמר פה
בצד ,בשבוע האחרון הייתי במפגש עם חקלאי
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שאמר לי' :אני לא יודע מה קורה ,אבל רק שתדע
שהפרי שעכשיו אכלת' ,והוא הראה לי את השזיף
שאכלתי

מרוסס

כולו.

ואם כבר

מדברים על

ריסוסים  ,גם הפירות שאתם אוכלים ,התותים,
פ ירות הקיץ ,כולם עוברים את הריסוסים למיניהם,
ולכן הם לא בדיוק הכי בריאים .אבל ללא שום
קשר ,הנושא ייבדק בוועדה לאיכות הסביבה .אנחנו
צריכים רק להבין דבר אחד .הנושא עלה כי הצוות
המקצועי א' לא משתלט פה על היקפי העשבייה שיש
בעיר .ב' זה מסכן חיים .החבר'ה עם החרמש ים
אתם תראו אותם באיי התנועה ,על ציר בן יהודה,
שהעשבייה פורצת בכל מיני מקומות ,הולכים
ומסתובבים יחד עם החרמש .אני לא רוצה שאף
פועל ייהרג לנו כתוצאה מהנושא הזה ,הם מסכנים
את חייהם .ויש מקומות שאני אומר לכם שזה גם
בשיחה עם עמותה של אדם טבע ודין ,מקומות
נקודת יים ,חד פעמיים ,בהתראה מוקדמת והודעה
לציבור ,אפשר כן לרסס בחומרים ירוקים .וגם
העמותה של אדם טבע ודין מודעת לזה ,בשיחה
שהייתה לי עם המנכ"ל .אז אני רוצה שנבין את
המציאות קודם כל .בתוך כל זה יש את המורכבות.
כפר סבא תמשיך לקיים ,אנחנו נמשיך לפעול בצורה
נכונה ,אבל מה שכן יהיה דיון על זה בוועדת איכות
הסביבה .לאור זאת אני מעלה את הצעת ההחלטה,
מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה -
עילאי הרסגור -הנדין:

אני מציע -

ד"ר אסנת ספורטה:

אז כמי שהעלתה -
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ראש העיר:

לא ,לא ,את לא בזכות דיבור עכשיו -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני עונה לך -

ראש העיר:

אבל את לא בזכות דיבור ,את לא בזכות דיבור,
נגמר הדיון.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני עונה לך לבקשה להסיר את זה מסדר היום.

ראש העיר:

נגמר הדיון .כן ,מי בעד הצעת החלטה -

עילאי הרסגור -הנדין:

אני מבקש זכות דיבור -

ד"ר אסנת ספורטה:

ביקשת להסיר מסדר היום ,אני העל יתי את זה ,אז
אני רוצה לענות לך ,אם אני מוכנה להסיר -

ראש העיר:

אין לך מה לענות .מי בעד הצעת החלטה -

עילאי הרסגור -הנדין:

רגע ,רגע ,אני אבקש זכות דיבור ,אני מציע דבר
כזה ,במקום להתחיל להמשיך עם ענייני קואליציה
אופוזיציה ,בגלל שזה נושא שבאמת -

ראש העיר:

עילא י ,העברתי את זה אליך לוועדה.

עילאי הרסגור -הנדין:

כן.

ראש העיר:

אז תדון בוועדה ,תזמין את מי שאתה רוצה
קואליציה אופוזיציה את כולם -

עו " ד קרן גרשון חגואל:

ממש מפתיע אותי שאתה אומר את זה עילאי -

ראש העיר:

אנשי מקצוע הכול בסדר.

עו " ד קרן גרשון חגואל:

אני חייב ת להגיד לך .היו כמה דברים בשנה
הזאת ...שוויתרת עליהם.

עילאי הרסגור -הנדין:

אני מציע שנתכנס פה אחד להחלטה להעביר את זה
לוועדה -

ראש העיר:

לא ,אין פה החלטה ,זו החלטה שלי.

עילאי הרסגור -הנדין:

אם צריך נחזיר את זה לדיון במועצת העיר.

ראש העיר:

עילאי ,ראש העיר נתן -

ד"ר אסנת ספורטה:

עילאי אני איתך דרך אגב ,אני מסכימה .אני רק
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רוצה -
ראש העיר:

שנייה סליחה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני מסכימה.

ראש העיר:

אין פה החלטה עילאי ,אני כראש העיר אומר לדון
בוועדה נקודה ,זו סמכות שלי תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

עילאי אני מוכנה להסיר את ההצעה -

ראש העיר:

אוקיי ,מי בעד הצעת החלטה כפי שהוצגה.

ד"ר אסנת ספורטה:

רגע ,אני רוצה להסיר אותה.

ראש העיר:

מי בעד? לא ,את לא בזכות דיבור .תכבדי את
הנוהלים ,יש נוהלים ,היועץ המשפטי הסביר 4
פעמים.

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר יו"ר הוועדה הציע הצעה ,אני רוצ ה
להגיד...

ראש העיר:

אבל לא ,יו"ר הוועדה הציע ,אני הנחיתי -

עו"ד אהוד יובל לוי:

חברים רגע לפני שצועקים ,אני חושב ש -

ראש העיר:

חבר'ה מי בעד?

עו"ד אהוד יובל לוי:

רגע רפי -

ראש העיר:

מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?

עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ,רפי ,תרשה לי תרש ה לי -

ראש העיר:

אני ארשה לך כי אני מכבד אותך.

ד"ר אסנת ספורטה:

יש פה מוטיבציה לעשות שיתוף פעולה אופוזיציה
קואליציה אז למה לעצור את זה?

עילאי הרסגור -הנדין:

כולם מסכימים להעביר את זה לוועדה?

ד"ר אסנת ספורטה:

עילאי התשובה היא כן ,אני רק רוצה לבקש
שהישיבה תהיה לפני ישיבת מועצת העיר הבאה,
ובישיבת המועצה הבאה תוצג ההחלטה של הוועדה.

ראש העיר:

טוב ,אני מעלה את זה להצבעה ,כן יובל -
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עו"ד אלון בן זקן:

את ההצעות -

ראש העיר:

יובל בבקשה.

עו"ד אלון בן זקן:

מצביעים פעם אחת הצעה ראש בראש ,אין צורך
לעשות -

ראש העיר:

אי ן פה הצעה ראש בראש.

עילאי הרסגור -הנדין:

חבל לא צריך ראש בראש.

עו"ד אלון בן זקן:

אני אומר יש  2הצעות ,יש את ההצעה ש -

עילאי הרסגור -הנדין:

לא ,לא צריך  2הצעות ,הסירו את ההצעה.

עו"ד אלון בן זקן:

האופוזיציה הציעו ויש הצעה שלכם להעביר את זה
לוועדה.

עילאי הר סגור -הנדין:

לא צריך  2הצעות ,האופוזיציה -

עו"ד אלון בן זקן:

לא צריך  2הצעות ,זה מה שאני אומר יש הצבעה
אחת ראש בראש.

עילאי הרסגור -הנדין:

לא ראש בראש -

עו"ד אלון בן זקן:

אם הצבעה עוברת השנייה לא עוברת.

עילאי הרסגור -הנדין:

כולם מוכנים למתווה של הוועדה? זהו.

ד"ר אסנת ספורטה:

ועד הוועדה לא יהיה שינוי?

ראש העיר:

אז מי בעד הצעת ההחלטה -

ד"ר אסנת ספורטה:

עילאי ,עד הוועדה לא יהיה שינוי מדיניות?

ראש העיר:

חבר'ה ,תחסכו מאיתנו בבקשה -

עילאי הרסגור -הנדין:

לא יהיה שינוי ,עד הוועדה לא יהיה שינוי בכלל
במדיניות.

ראש ה עיר:

סגן ראש העיר בבקשה ,תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

תודה רבה.

ראש העיר:

אוקיי ,מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?

הדר לביא:

יש  2הצעות.

ראש העיר:

אין  2הצעות -
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ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא הבנתי מה קורה.

ראש העיר:

יש הצעה אחת ,מי הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא הבנתי מה קורה ,רגע עילאי לא סגרנו שזה
עובר לוועדה?

ראש העיר:

מי

בעד

הצעת

ההחלטה

כפי

שהוצגה?

אתם

מצביעים? קרן -
הדר לביא:

בבקשה תקריאי את הצעת ההחלטה .למה להתעקש
לא להחליט?

ראש העיר:

אתן לא רוצות להצביע?

ד"ר אסנת ספורטה:

או שאנחנו מצביעים על הצעת ההחלטה שאנחנו
הצענו שאנחנו מחליטים כאן עכשיו ,שמועצת העיר
מחליטה כי בשימוש בקוטלי עשבים -

ראש העיר:

אין פה הצעת החלטה ,כן מי בעד הצעת ההחלטה?

ד"ר אסנת ספורטה:

אסור בעיר ,זאת אופציה אחת .או שהולכים בהצעה
של עילאי ,אני מוכנה -

ראש העיר:

טוב ,מי נגד? בבקשה ,מי נגד?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני מוכנה ללכת עם עילאי ולהעביר לוועדה.

ראש העיר:

אורן ,תודה .עדי -

ד"ר אסנת ספורטה:

עילאי ,אפשר לדבר רגע עילאי.

פינחס כהנא:

אתה הצעת להביא את זה לוועדת איכות סביבה ,אז
בוא נביא את זה לוועדה.

הדר לביא:

למה להתעקש לא לקב ל החלטות? מה העיקרון פה?

עו " ד קרן גרשון חגואל:

אתה רואה עילאי ,יכולנו לעשות את זה כל השנה,
שנתיים.

ראש העיר:

אני מעלה את זה להצבעה ,כן תודה .טוב אז אנחנו
כפי שרוצים לדון בוועדת לאיכות הסביבה ,וזה יוצג
בחודש הבא בישיבת המועצה ,אני מקווה שעד אז
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תסיימו את ה נושא .אפשר להוריד את ההצעה מסדר
היום?
ד"ר אסנת ספורטה:

כן ,רק אני רוצה לפרוטוקול שייכתב מה שהסכמנו,
אנחנו מורידים את ההצעה מסדר היום -

ראש העיר:

מה שסוכם ,ההצעה תרד מסדר היום -

ד"ר אסנת ספורטה:

וההצעה תועבר לדיון בוועדה -

ראש העיר:

ותועבר לדיון בוועדה לאי כות הסביבה ,ותוצג בפני -

ד"ר אסנת ספורטה:

ב  2 -דברים יש התחייבות כאן של ראש העיר ,אחד
שעד דיון בוועדה ועד קבלת החלטה ,אין שינוי
במדיניות

ולא

מרססים,

ודבר

שני,

שהוועדה

תתקיים בחודש הקרוב והתוצאות שלה יוצגו
בישיבת המועצה הבאה .תודה.
ראש העיר:

.7

תודה רבה.

הצעה לסדר – חוק עזר עירוני לאיסור השימוש בקוטלי עשבים במרחב
הציבורי.

ראש העיר:

הנושא הבא ,הצעה לסדר חוק עזר עירוני לאיסור
השימוש בקוטלי עשבים במרחב הציבורי .אתם
רוצים להציג את זה או לקבל תשובה של היועץ
המשפטי.

ד"ר אסנת ספורטה:

כן,

בעצם

ההצעה

הזאתי

המש ך

של

ההצעה

הקודמת .רגע שנייה אחת אני אעביר את זה -
עילאי הרסגור -הנדין:

בואו נכלול את זה בהסדר שדיברנו עליו.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אגיד מה ואנחנו נסיר גם את זה ,בסדר עילאי?
אנחנו נוסיף גם את זה לישיבת ועדה .אני רק אציג
ואסיר .ההצגה בעצם מדברת ,אנחנו בעצם בי קשנו
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שיחוקק חוק עזר עירוני לאיסור השימוש בקוטלי
עשבים במרחב הציבורי לאור ההסכמה להעביר את
הדיון בסוגיה הזאת לוועדה .אני אקרא מדיניות,
כל שכן מדיניות הקשורה לבריאות הציבור אינה
נושא לגחמות .היא לא יכולה להיקבע על סמך מצבי
רוח ,והחזרת חומרי הריסוס לשימוש תבי א לפגיעה
בבריאות התושבים בהווה ובעתיד ,ולכן ביקשנו
שמועצת העיר תחליט כי בתוך  3חודשים יובא חוק
עזר עירוני לאישור מועצת העיר בנושא של איסור
מוחלט על שימוש בקוטלי עשבים במרחב הציבורי.
אנחנו מסירים את זה מסדר היום -
ראש העיר:

תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אם הוועדה תחליט כן לעשות את זה ,אז נעלה את
זה מחדש ,תודה.

ראש העיר:

אגב רק החלטה ,היועץ המשפטי אמר שזה נושא של
יכול לידון בחוק עזר עירוני ,אז אין מה לדון בזה
בכלל.

.8

דיון בהקצאת קרקע ומבנים שמועד ההקצאה עבורם מתקרב לסיום.

ראש העיר:

אז נושא הבא ,דיון בהקצאת קר קע ומבנים שמועד
הקצאתם עבורם מתקרב לסיום 5 .דקות ,מי מציג
את הנושא?

יעל סער:

אני אתחיל ,הדיון פה לא מדובר על עמותה כזאת
או אחרת ,אנחנו רוצים לדבר פה על ניהול ,ניהול
אסטרטגי של נכסים .יש לנו בעיר  Xקרקעות -

*** צעקות מהקהל ***
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יש לנו בעיר  Xקרקעות או  Xנכסים שהם בבעלות
עירונית ,וזה אחריות שלנו להחליט למי אנחנו
נותנים
הקצאות

אותם.

לאורך

לעמותות

השנים

שונים

כמובן

שנערכו

לארגונים

שונים

לשימושים שונים ,ואנחנו החובה שלנו בתור הנהלת
העיר ,לנהל את ההקצאות האלה .עם השנים כמובן
משתנים הצרכים ,יש עמותות חדשו ת שנכנסות,
והמאגר שיש לנו הוא מאגר מוגבל .אומנם הוא
מתרחב מעת לעת כאשר נבנות שכונות חדשות,
ונוספים לנו שטחים נוספים לשימוש ,אבל בסך
הכול מדובר על איזה שהוא מאגר שהוא מוגבל .יש
עמותות

שונות

שההקצאה

שלהם,

כמובן

כל

ההקצאות הם מוגבלות בזמן ,אבל יש עמותות
מסוימ ות שלהם עומדת להסתיים ,אם זה בטווח של
שנה ,אם זה בטווח של שנתיים ,אם זה בטווח של
חודש חודשיים .ואנחנו צריכים להחליט בינינו אם
אנחנו מאריכים את ההקצאה ,אם השימוש הזה
עדיין מצדיק את הקצאת הקרקע הזאת ,האם אנחנו
ממשיכים ורוצים בוחרים לתת להם ,אפשר בבקשה
להפסיק עם הרעש בקהל ,זה נורא מפריע לי .אם
אנחנו

בוחרים

להמשיך

לתת

להם

ליהנות

מההקצאה הזאת שנתנו להם ,או האם אנחנו
בוחרים לתת את זה למישהו אחר ,אם אנחנו
חושבים שהניצול הכי טוב של הקרקע יהיה באופן
שהיא כרגע ,או אם יש מישהו אחר שיוכל ליהנות
ממנה יותר ,ולתת חזרה יות ר לתושבים .אז מדובר
פה בעצם על הצעה פשוטה שתתבצע איזה שהיא
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בעצם את כל ההקצאות

שעומדות להסתיים .אנחנו יכולים בינינו להחליט
האם מדובר על הקצאות שהסתיימו במהלך השנה
הקרובה ,במהלך השנתיים הקרובות ,האם אנחנו
רוצים לעשות איזה שהוא תכנון אסטרטגי גם לעוד
 6 ,5ו  10 -שנים ולבוא עם הרשימה הזאת ולהחליט,
האם אנחנו רוצים להאריך להם או לא רוצים
להאריך להם את ההקצאה .ההצעה פשוטה אני
אקריא אותה ,ראש העיר יביא למועצת העיר דיון
בבקשה הארכת הקצאת קרקע מבנה ,לכל היותר עד
למועד תום ההקצאה .כלומר אנחנו לא רוצים
לה גיע למצב  ,שבאים עם הבקשה להארכת הקצאה
הזאת ,חו דש אחרי שכבר נגמר ,וכמו שבאמת
דיברנו על איזה שהיא דוגמא קיימת היום ,שיש את
מלב"י שיושבים על קרקע שלא קיבלו הארכת
הקצאה .אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה ,זה מצב
שהוא לא בריא ,לא לעמותה שנמצאת באיזה שהיא
חוסר ודאות  ,ולא עבורנו שאנחנו אין לנו ניהול טוב
של הנכסים שלנו ,ואנחנו לא בוחנים מעת לעת האם
זה נכון או לא .אז אנחנו רוצים שכל ההקצאות
יובאו עד לפני שהם מסתיימות לאישור המועצה,
אחרת הקצאה כזאת תבוטל באופן אוטומטי ,זה מה
שאנחנו רוצים לקבוע פה .אנחנו חושבים שזה גם
סבי ר מהבחינה הזאת שהעמותות יודעות שיש להם
יום שאם הם לא ממלאות את כל התנאים ,והם לא
עומדות בכל הדברים ,והם לא מגישות את הדברים
בזמן ,לא יהיה להם יותר הקצאה .אנחנו לא
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מחלקים מתנות ,אנחנו בעצם רוצים לעשות שימוש
שהוא טוב ויעיל עבור התושבים שלנו .ושתיים,
אנחנו בת ור עירייה רוצים לנהל את הדברים בצורה
טובה ,וכן שיהיה לנו איזה שהוא מקל וגזר כלפי
אנשים שאנחנו נותנים להם שירות .אם אנחנו נעשה
את זה בצורה מסודרת וטובה ,אנחנו יודעים
שתהיה לנו פה איזה שהיא התנהלות שתהיה טובה
עבור הכלל .אני אשמח אם עוד מישהו רוצה
לשוחח ,ואם נוכל לאשר את זה .אז שוב ההצעה
פשוטה ,הארכת ההקצאה תהיה עד למועד הסיום,
אחרת היא תבוטל אוטומטית.
ראש העיר:

עוד מישהו נוסף? אין .המענה הוא כזה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רק רוצה לומר שוב ,להדגיש ולומר את זה שוב -

ראש העיר:

 5דקות.

ד"ר אסנת ספורטה:

שוב אנחנו בע צם חוזרים לאותו נושא ,ואני חושבת
שיש לנו הזדמנות פה פעם אחת לקבל החלטה
שמדברת על איך אנחנו מנהלים את המבנים
העירוניים שלנו ,ואנחנו חוזרים על זה כבר פעם
אחרי פעם אחרי פעם .אנחנו נשמח שבפעם הזאת
תהיה הסכמה מלאה של כולם על הנושא הזה של
הסדרת שימוש לא מסודר בע צם במבנים עירוניים,
כדי שאנחנו נקפיד על שוויוניות ,כנגד כל הגורמים
שמעוניינים להשתמש במבנים העירוניים ,תודה.

ראש העיר:

עוד מישהו.

עו"ד אהוד יובל לוי:

כן ,אדוני ראש העיר.

ראש העיר:

יובל.

עו"ד אהוד יובל לוי:

כשאנחנו מדברים על שוויוניות ,ובהמשך אנחנו גם
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נ צטרך לדון על למשל הצבת מבנים יבילים באופן
שוויוני ,בין בתי ספר שמתייחסים לאוכלוסייה א'
לבין בתי ספר שמתייחסים לאוכלוסייה שס .אז אי
א פשר שאנחנו נדבר בשם השוויוניות ונבטיח אותה
רק לשכבה אחת ,ולמיעוטים בעיר הזאת נבטיח
חוסר שוויוניות או בעצם נשלח אותם מהעיר .א ז
אני מצד אחד מאמץ את הדרישה שלך לשוויוניות
ואני בעדה .מצד שני אני אומר שלפעמים דברים לא
הוסדרו בגלל שהיה פה חוסר שוויוניות ,והקבוצות
החלשות נפגעו באופן קשה .אני שמח אם אתם
תושיטו יד כשיגיעו לפה הצעות שעניינם שוויוניות
בהקצאת קרקע גם למיעוטים או לקבוצות חל שות
יותר .אין מקום לפרק הקצאות שהם תקועות
לפעמים בהליכים המון זמן .לצערנו יש גם פגמים
בתהליכים ,שהם פגמים מצערים ,ענייני אנוש .אז
אם אנחנו נהיה כאלה חדים ,אנחנו עלולים לאבד
הרבה דברים.
יעל סער:

אני רגע רק רוצה להבין ,אתה אומר ענייני אנוש,
זה

מהצד

של

העמות ות

או

מהצד

שלנו

הבירוקרטי ה ?
ראש העיר:

אנחנו נחדד.

עו"ד אהוד יובל לוי:

לא ,אני לא רוצה לחדד ,אני אמרתי ענייני אנוש זה
ב  4 -עיניים אני אוכל להסביר לך ,אבל יש תהליכים
בהקצאה שנתקעים ,וזה מצער וזה כואב ,ואני מכיר
את האנשים שנפגעים .אבל בגלל שאנחנו גם ארגון
שמ ורכב מבני אדם ,אז יש תהליכים שאין מה
לעשות ,הם קורים הם ייקחו זמן ,וזה מצער ,זה
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פגם זה שגוי זה לא צריך להיות ככה ,אבל זה קורה.
ואנחנו צריכים להתחשב בתור חברת בני אנוש גם
בשלבים האלה ,לצערי .אני מוכן לפרט לך ב 4 -
עיניים .אבל הציבור שצריך להיפגע מזה לא צריך
ל היפגע ,אנחנו צריכים לצמצם את הפגיעה.
ראש העיר:

תודה יובל ,אני אתייחס לזה .תראו ,קודם כל הליך
אישור של הקצאת מבנים וקרקע ,הוא תהליך מאוד
מורכב והוא נגזרת מפעילות חוקית ,יש דיון בוועדת
הקצאות ברשות המנכ"ל ,יש ...הודעות והחלטה,
ופרסומים

בכלי

התקשורת ,ודיון

ב התנגדויות.

תהליך של הקצאה של מבנה או קרקע הוא תהליך
די ארוך ,ובסופו של דבר מי שמאשר את התהליך
לאחר העבודה של הצוות המקצועי המשפטי וכו',
זה מועצת העיר .והתהליך הזה הוא לא תהליך של
חודש חודשיים ,זה יכול לקחת בין חצי שנה לשנה
בממוצע ,רק שנבין את המשמעויות ,לא פשוט .זה
תהליך של תכנון ובנייה .בתוך כל זה אותם עמותות
בסופו של יום זוכים בהקצאה ,לעיתים יש כל מיני
התרחשויות ,זה החיים ,זה טבעם של החיים ,יש פה
עמותות ,לא רוצה לנקוב בשמות שלהם ,אבל
עמותות שנותנות שירות פה לציבור ,אנחנו לא
מדברים רק על עמותות שחבר המועצה יובל
התייחס אליהם ,יש עמותות נוספות שפועלות
ברחבי העיר ,שנותנות שירות מצוין לתושבי העיר,
ומכל

מיני

סיבות

כאלה

או

אחרת,

לעיתים

חשבונאיות ,פרסונליות ,הם לא עמדו בהבאת
מסמכים או נושאים שלפעמים ממש אחרים ,ולכן
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אנחנו לא מבטלים את ההקצאה ,אנחנו מאפשרים
לאותה עמ ותה במשך זמן להביא את אותם ניירת
או מסמכים או אישורים ,ואנחנו לא אומרים אוקיי
חבר'ה אם אתם תוך חודש לא מגיעים לכאן ,אז
אותה פעילות שיש במקום מסוים שיש בפעילות של
הרווחה לצורך העניין ,צאו החוצה .זה לא עובד
ככה ,זה לא שחור או לבן .נותנים להם פרק זמן
נוסף להס דיר את הנושא ,ולפעמים יש קשיים
אובייקטיביים ,מכל מיני סיבות .דוגמא אחת
בתקופת הקורונה היו עמותות שנכנסו לקשיים
כלכליים .יש עמותות שלא היה להם כסף לשלם
לרו"ח שיגיש להם דו"ח שצריך .יש כל מיני נושאים
שמורכבים .ולכן אין פה שחור לבן .בגלל שהאופי
של הפעילות העמו תה ,אנחנו לא סבורים ,והעירייה
כמדיניות

אגב,

לא

פה,

רק

ברוב

הרשויות

המקומיות לא מבטלים הקצאות בשל איחור בהגשת
מסמכים או בבעיות כאלה ואחרות .ולכן אם יש
פגמים שניתנים לתיקון ,לא מפסיקים את ההקצאה
לאלתר .ולכן אני מבקש ,כן איתן צנעני -
ד"ר אסנת ספורטה:

אתה צודק רק שאלה -

ראש העיר:

רגע שנייה ,עו"ד איתן צנעני.

עו"ד איתן צנעני:

רק משפט אחד אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת,
הסנקציה שאתם מציעים היא סנקציה מאוד קשה
ומאוד

חריפה.

כי

אם

יש

עמותה

שהתעכבה

בהמצאת מסמכים או בהגשת בקשה ,מכל מיני
סיבות ,כמו שרפי פירט ,זה יכול להי ות בית ספר או
גן או מועדון נוער או מועדון קשישים או כל דבר
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אחר .האם בגלל האיחור בהגשת הבקשה אנחנו
נפנה את הקשישים או את הנוער מהמועדון ,זה לא
סביר ,וההצעה הזאת בעצם תפגע באותם תושבים
שמקבלים

את

השירות באותו

מועדון.

באותו

מועדון או באותו מבנה שמדובר בו לגבי ההקצאה.
ד"ר אסנת ספורטה:

איתן אתה צודק לחלוטין ,אני מסכימה איתך
לגמרי .השאלה שלי האם בשנתיים וחצי האחרונות
נעשה סקר נכסים עדכני בעיריית כפר סבא? כדי
להבין את היקף התופעה.

ראש העיר:

טוב אנחנו -

יעל סער:

רגע ,ויש לי עוד שאלה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אם תמצאו עמותה או משתמש שקיבל הקצאה ולא
מתאים ,זה עניין של אותו רגע נכון ,ואז נדון לגופו.
אבל זה לא אומר שכל אלה שמתעכבים בצנרת
בתהליך ,שכן ממלאים את הייעוד הם מיותרים.

יעל סער:

יש לי עוד שאלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

השאלה אם נעשה בשנתיים וחצי האחרונות מאז
כניסתך לתפק יד סקר נכסים -

ראש העיר:

טוב אני אענה ,חבר'ה אנחנו עוד פעם נכנסים לפינג
פונג -

ד"ר אסנת ספורטה:

כדי להבין את היקף התופעה?

ראש העיר:

אני מבקש ,אנחנו נכנסים עוד פעם לפינג פונג,
קודם כל אין פה תופעה ,אין פה תופעה -

ד"ר אסנת ספורטה:

השאלה אם נעשה פה סקר נכסים .

ראש העיר:

לא ,לא ,רגע שנייה ,אני רוצה שנבין ,אין פה
תופעה .יש לפעמים בעיות כאלה ואחרות אין פה
תופעה ,זה לא משהו שגורף את כל העמותות בכפר
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סבא .דבר שני נכנס לפה מנהל מחלקת נכסים עו"ד
יעקב אוחיון ועושים פה הסדרה .ודבר שלישי אני
מעלה את זה להחלטה ,מי בעד הצ עת החלטה כפי
שהוצגה -
ד"ר אסנת ספורטה:

אפשר רק לקבל שאלה ,האם אכן נעשה סקר נכסים
בשנתיים שלוש אחרונות?

ראש העיר:

מטפלים בזה .נכנס איש מקצוע שעושה שם עבודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא הבנתי.

ראש העיר:

נכנס איש מקצוע לתפקיד לפני מספר חודשים
שעובד ,ויטפל גם בנושא הזה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז מכינים סקר נכסים?

ראש העיר:

אמרתי עוד פעם ,פעם שלישית ,נכנס בן אדם
לתפקיד לפני חודשיים שלושה ,היא יגיש תכנית
עבודה ,והוא יעשה את כל מה שמתבקש לרבות סקר
נכסים.

איתי צחר:

אז אני אודה אם תיתן הנחיה לעשות סקר נכסים -

ראש העיר:

אני לא נותן הנחיות לאנשי מקצוע .יש איש מקצוע
שנכנס לתפקיד ,אני מעריך שהוא עו"ד -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אדייק את השאלה ,אני חושבת שצריך -

ראש העיר:

אנחנו לא בפינג פונג בבקשה -

ד"ר אסנת ספורטה:

בסדר ,אני חושבת שצריך לקיים -

ראש העיר:

אבל זה לא ,אני אומר לך עוד פע ם בפעם השלישית -

ד"ר אסנת ספורטה:

סקר נכסים -

ראש העיר:

את קבעת סקר נכסים עדכני -

ד"ר אסנת ספורטה:

כדי להבין את היקף התופעה האם היא מינורית -

ראש העיר:

יש מנהלים -

ד"ר אסנת ספורטה:

או האם היא משמעותית .תודה רבה.
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גברת ספורטה סליחה ,יש איש מקצוע ש נכנס
לתפקידו לפני כחודשיים שלושה ,הוא כרגע בונה
תכנית עבודה ,במסגרת תכנית העבודה הוא ימליץ
לעשות סקר ,לא לעשות סקר ,אולי סקר ,אולי צריך
להתאים את הסקר ,הוא יעשה את העבודה .אין פה
תופעה גורפת .מי שחושב מה שאתם מנסים להציג,
שיש פה תופעה גורפת של עמותות או גו פים
שנמצאים באופן גורף ללא הקצאה ,לא נכון .רוב
רובם של העמותות נמצאות על פי כל הכללים ועל
פי כל דין ועל פי כל כללי מינהל התקינים בצורה
מאוד מוסדרת .הלוואי שבכל העיריות במדינת
ישראל נושא של הקצאת הקרקע או הקצאת
המבנים

הייתה

בצורה

כל

כך

מסודרת

כמו

שבעיריית כ פר סבא .יש להרבה עיריות מה ללמוד
מזה .ואם יש פה בעיות נקודתיות מטפלים בהם.
ולכן מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?
יעל סער:

אני אשמח רק להגיד משהו קטן אחרון אם בסדר.

ראש העיר:

יעלי מה קורה?

יעל סער:

היי ,אני אשמח למשהו קטן אחרון.

ראש העיר:

כן.

יעל סער:

אנ י רק רוצה לסכם ולהגיד ,זה ברור שזה סביר כל
מה שאתם אומרים .אני הייתי שמחה אם הייתם
אומרים לי שפשוט אפשר יהיה להכין נוהל חדש
ששנה לפני סוף תום ההקצאה יהיה תזכורת מטעם
העירייה.

ראש העיר:

אני רק רוצה שתביני ,סליחה שאני מפריע לך ,אני
רק רוצה שתביני .יש נוהל ה קצאות ברור ומסודר
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על פי נגזרת חוקית .זה לא משהו שאנחנו המצאנו
אותו ,יש נוהל מסודר מאוד שהוא על פי כללי
מינהל תקינים ,אומר מתי מודיעים ואיך מודיעים
ואיך זה אמור להיות ,הכול מסודר מלווה על ידי
יועץ משפטי של העירייה ,על ידי מנכ"ל העירייה.
יש צוות שמטפל בוועדת הקצאות על ידי צוות מלא
מסודר מגזברות העיריי ה ,זה הצוות המקצועי.
אותה ועדת הקצאות פועלת יחד עם הנכסים בצורה
מוסדרת על פי כל החוקים.
יעל סער:

רפי ,אף אחד פה לא בא להגיד שמישהו פה עושה
משהו נגד החוק ,אנחנו מנסים להבין איך נמנעים.

ראש העיר:

אני מציע ,אני מצ יע ,א' באמת לשבת עם עו"ד
אוחיון עם היועץ המשפטי הוא יסביר לכם את
הכללים ,יש פה ועדת הקצאות שמטפלת בנושאים
האלה על פי כל הכללים ,אין בכפר סבא עמותות
שיש איתם בעיות .יש תמיד כמו כל דבר בחיים ,יש
בעיות נקודתיות שמטפלים בהם בצורה הכי טובה,
הכי רגישה .יש פה עמו תות שעושים פה עבודת
קודש בעיר ,ולפעמים יש להם קושי להביא מסמך
של רו"ח .אז אם הם לא יביאו את המסמך של
רו"ח ,אנחנו נגיד לאותה עמותה תוך חודש תלכו?
יש גם קשיים שמתגלים תוך כדי התהליך ,לאחר
התהליך ,יש הרבה מאוד מורכבויות .אבל בסך
הכול בכל המקרים ,ברוב רובם אול י במקרה  1שאני
יכול ככה להעלות בראשי ,ההקצאות מתבצעות על
פי כל כלל ועל פי כל דין ,ומגיעות להחלטת מועצת
העיר .ולכן אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד
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הצעת החלטה -
יעל סער:

אני רציתי להסיר את ההצעה ,כי הבנו שזה -

ראש העיר:

אז תסירי.

יעל סער:

אבל רק רציתי להגיד ש הייתי שמחה אם באמת
היינו ,או אם יבדקו נוהל מתכלל על כל הנכסים
שאנחנו יודעים מראש להיערך ולהחליט ,זה הכול.

ראש העיר:

אז אני רוצה להגיד עוד פעם .מכיוון שזה הלך
להצעת החלטה ,יכולתם לבוא להציג את זה
כשאילתה ,או להרים טלפון ליועץ המשפטי של
העירייה ,או למנכ"ל ה עירייה החדש ,או לגזבר
העירייה ,ואתם תקבלו את כל המידע ,אגב שמופיע,
כל תהליך ההקצאה הוא על פי חוק .אין פה שום
שיקול דעת לצוות המקצועי שמטפל -

עו"ד אלון בן זקן:

מפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

ראש העיר:

ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים .לכן יש פה איזה סוג
של אמירו ת שכאילו הכול לא בסדר ,ויש פה עמותות
שמתפרעות והם פולשניות ,וזה לא שם ,זה לא
המקרה .אין מקרים כאלה בעיר כפר סבא ,אני
אומר לכם בידיעה מהרבה מאוד רשויות מקומיות
במדינות ישראל .הלוואי ,הלוואי ,הלוואי שהמצב
ברשויות מקומיות במדינת ישראל היה כמו במצב
בכפר סבא .פ ה הכול נעשה בצורה חוקית ,מפוקחת
מאוד ,עם בקרות ,עם אנשי מקצוע שבוחנים
ובודקים את העמותות .אבל גם במשורה וברגישות.
כי יש עמותות שעושות עבודת קודש -

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר -

ראש העיר:

אני בזכות דיבור את לא מפריעה לי ,סליחה דיברת.
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יש עמותות שעושות עבודת קו דש .ואם אתן רוצות
להסיר את זה מסדר היום מצוין .אז אתן מסירות
את זה מסדר היום?
ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר נוהל ההקצאות אבל גם אומר שצריך
לתת התראה של  6חודשים ,ואם בתוך  6חודשים
העמותה -

ראש העיר:

הכול מתבצע בהתאם לכללים  ,וגם פה אני אומר,
למרות הנוהל -

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו בסך הכול מבקשים -

ראש העיר:

אסנת תראי ,או שאני שאלתי שאלה עכשיו את יעל,
אתם מסירים מסדר היום או לא מסירים מסדר
היום?

יעל סער:

אני אמרתי כבר ,אנחנו מסירים.

ראש העיר:

תודה ,הוסר מסדר היום תודה .ואני אומר הכול
מתבצע לפי כל כללי מינהל תקינ ים ולפי כל דין
נקודה.

.9

שיבוש מכוון של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת הקרויים
הסולאריים.

ראש העיר:

נושא הבא .נושא הבא שיבוש.

הדר לביא:

לפני פגישה של מועצת העיר  1ו  ,2 -עסקנו רבות
בשיבוש המכוון של שידור ישיבת מועצת העיר
בנושא פרשת הקרויים הסולאריי ם .למדנו כי
לפחות חלק מחברי הקואליציה ,יודעים באיזה עובד
מדובר ,וכי הוא התנצל בפני מישהו .הוא ישב ,אם
אני זוכרת נכון ,עם ממלאת מקום ראש אגף משאבי
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אנוש ,וכנראה ננזף ,אם אני זוכרת היטב .אבל
טיפול במסגרת כזאת אינה מקובלת עלינו .כפי
שנאמר גם על ידך ראש העיר ,מ דובר על עבירה
חמורה ,לא רק מה שאני מניחה שעובר על מיני
תקנונים של כוח אדם ,אלא ממש משהו שעומד
בליבה

של

הדמוקרטיה ושל

התנהגות,

בעיניי

אנושית נאותה .ולכן אנחנו מבקשים להחליט,
מציעים להחליט ,להורות על הגשת קובלנה כנגד
נותן ההוראה לחבל במזיד בשידורי מועצת העיר
בפני

בית

הדין למשמעת

של

עובדי הרשויות

המקומיות ,בגין עבירות המשמעת המנויות בסעיף
המצוטט בהצעה.
ראש העיר:

יש עוד מישהו שרוצה להתייחס אגב? אף אחד.
מנכ"ל העירייה ישיב.

יובל בודניצקי:

למועצת העיר אין כל סמכות שבדין להורות על
הגשת קובלנה כנגד עובד .מבלי לגרו ע מהאמור
לעיל ,וכפי שנמסר בישיבת מועצת העיר מתאריך
 , 5.5.2021בשיחת בירור שקיימה ממלאת מקום
מנהלת אגף כוח אדם ,הביע העובד חרטה על
המעשה ,וציין כי הפעיל שיקול דעת מוטעה .הובהר
לעובד כי עיריית כפר סבא רואה את מעשיו
בחומרה ,וכי במידה והתנהגות מעין זו תשנה,
העי רייה תשקול את המשך העסקתו.

ראש העיר:

תודה.

הדר לביא:

למה זהות העובד נחשפה בפני חלק מחברי המועצה?

ראש העיר:

טוב ,אנחנו לא בשיח ,הייתה לכם זכות דיבור .מי
בעד הצעת ההחלטה?
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הדר לביא:

סליחה ,אנחנו בנושא על סדר היום.

ראש העיר:

את לא בזכות דיבור .מי בעד הצעת ההחלטה?

הדר לביא:

אני מבקשת את זכות הדיבור ,כיוון שהנושא על
סדר היום.

ראש העיר:

אני ביקשתי ,ביקשתי ממך מישהו רוצה להוסיף.
לא הוספתם .מנכ"ל העירייה ענה תשובה ,ולכן מי
בעד הצעת ההחלטה?

הדר לביא:

אחרי תשובת המנכ"ל -

ראש העיר:

תודה .מי נגד?

הדר לביא:

יש ל י שאלה.

ראש העיר:

אין שאלות תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה לקבל זכות דיבור.

ראש העיר:

אין ,אתם לא בזכות דיבור .חבר'ה תקשיבו -

ד"ר אסנת ספורטה:

שאלת מי ,אז אני אומרת.

ראש העיר:

אנחנו לא במופע ליצנות ,ואנחנו לא בקרקס ,אנחנו
בישיבת מועצה -

ד"ר אסנת ספורט ה:

שאלת מי רוצה זכות דיבור ,אני מבקשת.

ראש העיר:

לא ,את לא מבקשת ,כי ביקשתי לפני שניתנה
תשובת המנכ"ל להציג את הנושא ,מנכ"ל העירייה
נתן תשובה ,ובזה הסתיים הדיון.

הדר לביא:

מנכ"ל העירייה אינו חבר מועצה ,אנחנו חברי
מועצה -

ראש העיר:

אוקיי תודה.

הדר לביא:

ו הדיון שלנו.

ראש העיר:

כן ,תודה .מי בעד הצעת ההחלטה?

הדר לביא:

אין פה סיום דיון .אין פה עניין של כבוד ,יש נושא -

ראש העיר:

מי בעד?

מועצה מן המניין

88

02.06.2021

הדר לביא:

שלא ירדנו לתומו.

ראש העיר:

את לא תנזפי באף אחד ,לא במקום לנזוף באף אחד,
את לא מנהלת את הדיון ,יש פה כללים בדיון,
תלמדי את הכללים ,ותתנהגי בהתאם לכללים.

הדר לביא:

את הכללים אני מבינה היטב.

ראש העיר:

את לא תקבעי כללים אחרים מלבד פקודת העיריות
שקובעת.

הדר לביא:

אף אחד לא קבע ,אתה בוחר לסגור את הדיון.

ראש העיר:

יש לך  5דקות לדבר.

הדר לביא:

נכון .ניצלתי חצי דקה.

רא ש העיר:

נקודה .אני מעלה את זה כרגע -

הדר לביא:

נקודה.

ראש העיר:

את לא בזכות דיבור ,תודה.

הדר לביא:

אתה בורח מהדיון ,גם עכשיו.

ראש העיר:

את את הטונים האלה תדברי במקום אחר ,לא כאן,
הבנת?

הדר לביא:

למה לא כאן?

ראש העיר:

נקודה ,תודה רבה.

הדר לביא:

מה הבע יה?

ראש העיר:

מי בעד הצעת ההחלטה?

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר אתה לא יכול לסגור את הדיון לפני שמי
שמעוניין למצות את ה  5 -דקות שלו -

הדר לביא:

הוא יכול ,הוא יכול ,מותר לו לברוח.

ראש העיר:

יועץ משפטי בבקשה.

הדר לביא:

מי שבורח מהדיון זה אתה.

ראש העיר:

יועץ משפטי בבקשה.

הדר לביא:

ולא בפעם הראשונה.
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אבל את לא בזכות דיבור עכשיו ,תודה .שאלתי
אתכם מספר פעמים.

הדר לביא:

ולך אין תשובות.

ראש העיר:

שאלתי אתכם מספר פעמים.

הדר לביא:

לא שאלת מספר פעמים -

ראש העיר:

שאלתי אתכם מי רוצה לדבר -

הדר לביא:

ואנחנו רוצים לדון אחרי התשובה של המנכ"ל.

ראש העיר:

יש עוד מישהו שרוצה לדבר? יש עוד מישהו שרוצה -

הדר לביא:

אנחנו רוצות לדבר.

ראש העיר:

לא ,אתם דיברתם הסתיים קיבלתם תשובה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני עדיין לא דיברתי.

הדר לביא:

דבר המנכ"ל אינו סוף דבר.

ראש העיר:

נקו דה.

הדר לביא:

הוא לא חלק מדיון חברי המועצה.

ראש העיר:

את לא תדברי איתי בצורה כזאת ,תתחילי לכבד.

הדר לביא:

זו ישיבת מועצה.

ראש העיר:

גברת הדר לביא -

הדר לביא:

מי שלא מכבד -

ראש העיר:

תתחילי לכבד.

הדר לביא:

את חברי המועצה -

ראש העיר:

תתחילי לכבד -

הדר ל ביא:

זה לא אנחנו.

ראש העיר:

את החוק ואת הפקודה.

הדר לביא:

חוצפה .אתה בוחר לסגור את הדיון.

ראש העיר:

אני חוצפן? תתביישי לך.

הדר לביא:

אמרתי חוצפה .לא חוצפן.

ראש העיר:

תתביישי.
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עו"ד אלון בן זקן:

רפי ,שנייה אני רוצה -

ראש העיר:

בזה נגמר ,תודה.

עו"ד אלו ן בן זקן:

אני רוצה להבהיר שנייה ,מי שמנהל את הדיון זה
ראש העיר -

ראש העיר:

שנייה היועץ המשפטי ,תקשיבו טוב אני רוצה
שתקשיבו ליועץ המשפטי .כן אלון.

עו"ד אלון בן זקן:

אני חושב שלא כולם אולי מודעים לניואנס הזה.

ראש העיר:

הם לא מבינים כנראה.

עו"ד אלון בן זקן :

ראש העיר הוא זה שמנהל את הדיון.

ראש העיר:

תודה.

עו"ד אלון בן זקן:

ביקש מכל אחד לממש את זכותו ל  5 -דקות ,כי הוא
רוצה לשמוע את כל הטענות ,ולאחר מכן לענות
בצורה מרוכזת .ברגע שהוא אומר האם יש למישהו
להוסיף עוד משהו ,ואין לאף אחד להוסיף משהו,
אז יובל מנכ"ל ה עירייה עונה לתשובות.

הדר לביא:

תודה רבה על הפרשנות .כיוון שאנחנו לא מקבלים
תשובה לשאלה -

עו"ד אלון בן זקן:

הפעם הזאת ,רק רגע שנייה ,רפי ,אני חושב שהפעם
הזאת תאפשר כן לדבר ,אבל בפעם הבאה תבינו יש
מי שמנהל את הדיון .הוא צריך להתנהל מסודרת -

ראש העיר:

לא ,לא  ,היועץ המשפטי -

עו"ד אלון בן זקן:

שנייה ,זה לא יכול להתנהל בפינג פונג ,לכן
כשמבקשים מחברי המועצה להביע את דעתו,
להתייחס ,יש לו  5דקות ,הוא צריך לשמור על
הסדר.

הדר לביא:

אלון ,לא לדבר בפינג פונג -

עו"ד אלון בן זקן:

אי אפשר לנהל את זה כ -
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ולשמור על הסדר זו לא פרשנות משפטית .אני
חברת מועצה לא קיבלתי את המקום להביע את
שאלותיי ,בנושא שעל סדר היום.

עו"ד אלון בן זקן:

קיבלת את המקום בחרת שלא.

הדר לביא:

יש לי שאלות בעקבות מה שאמר מנכ"ל העירייה,
מה שהגיוני וסביר .ראש העיר בוחר ,וזו זכותו
לסגור את הדיון ,וזה בסדר גמור ,אנחנו נמצא את
המקום ואת הזמן לקבל תשובות על השאלות שלנו.

ראש העיר:

אני מבין את הטון המאיים ,אבל יש פה כללים.

הדר לביא:

אין פה איום ,תלמד את הכללים.

ראש העיר:

קודם כל את הטונציה -

הדר לביא:

מותר לנו לשאול.

ראש העיר:

את הטונציה או את הנטו נציה תורידי ,יש פה יועץ
משפטי של העיר כפר סבא ,שבסופו של דבר מביא
חוות דעת משפטית בהתאם לפקודת העיריות,
ופקודת העיריות אומרת דברים מאוד ברורים .יש
לכל אחד  5דקות לדבר .אני יושב פה בסבלנות
ומקשיב לכם ושואל ,האם יש למישהו עוד להגיד
משהו נוסף ,פעם פעמיים שלוש  ,את לא תפריעי לי,
ולאחר מכן מאחר שאף אחד לא היה לו מה לומר,
קיבלתם

תשובה

מקצועית

ממנכ"ל

העירייה,

ומהיועץ המשפטי של העירייה ,ולכן תם הדיון,
וברגע זה זה עולה להצבעה.
הדר לביא:

תודה ,תשובה לא מספקת.

ראש העיר:

בזה תם הדיון ,תודה .מי בעד הצעת ההחלטה?

הדר לב יא:

מהי הצעת ההחלטה?

ראש העיר:

הצעת ההחלטה שיבוש מכוון ,ראש העיר יורה על
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הגשת קובלנה כנגד נותן הוראה ,אז קדימה זאת
הצעת ההחלטה .מי בעד? יעל ,פינחס ,הדר ,ואסנת.
מי נגד? תהילה ,אורן ,עדי ,ד"ר קובי ,אמיר ,איתן,
דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית ,מאיר ויובל,
תודה רבה הנושא הבא.
עו"ד אלון בן זקן:

רפי ,חשוב רק לציין שגם אם ההצעה הייתה עוברת
אין

למועצה

שום

סמכות

לעסוק

בעניינים

משמעתיים.
ראש העיר:

זה עוד יותר חמור ,שאין שום סמכות ולמרות זאת
מתווכחים על כך.

עו"ד אהוד יובל לוי:

רפי ,תתקן את הפרוטוקול ,המשקפיים ש לך טובות
משלי.

ראש העיר:

שמה?

עו"ד אהוד יובל לוי:

אתה רואה את מאיר פה? כי המשקפיים שלך טובות
משלי.

ראש העיר:

מאיר איננו .סליחה בלי מאיר.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אני חושב שמאיר זכה בפרס השקיפות.

ראש העיר:

סליחה ,כי אמיר מסתיר את ד"ר קובי ,אני לא יודע
אם הו א נמצא או לא נמצא.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אני לא רוצה להעליב פה אנשים שיש להם אתגרים
ממדיים ,אבל כל מי שעלול להיות חוסם -

ראש העיר:

לא ,אנחנו צריכים להחליף בין אמיר לבין ד"ר
קובי ,אמיר הסתיר אותו ,הייתי בטוח שהוא
מצביע ,וזה האצבע של אמיר פעמיים .טוב .אז ד"ר
קובי איננו ,ואמיר איננו.

עו"ד אהוד יובל לוי:

מאיר.

ראש העיר:

ומאיר .מה שחשוב להגיד שמה שהיועץ המשפטי
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אמר שזה הדבר החשוב ,אין סמכות למועצת העיר
לדון בנושא עובדים נקודה .אין פה קובלנות ,ואין
פה שיבושים ,ואין פה שיבושי חקירה .יש פה רשות
מקומית עם עובדים יקר ים.

החלטה מס'  :327מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא שיבוש מכוון
של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת הקרויים
הסולאריים .
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה,
לירית ויובל.

.10

ניצול עובדי עי רייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציה.

ראש העיר:

טוב ,שאילתות .בבקשה .שאילתה לישיבת המועצה
בנושא אספקת שירותי ניקיון -

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,יש לנו עוד נושא ,יש לנו עוד נושא על סדר
היום.

ראש העיר:

שירותי ניקיון.

ד"ר אסנת ספורטה:

נושא .10

ראש העיר:

הא סליחה ,ניצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות
חברי מועצה מהאופוזיציה .ניצול עובדי העירייה.

ד"ר אסנת ספורטה:

הכותרת של ההצעה ,בעצם של הנושא לסדר זה
ניצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות -

ראש העיר:

אמירה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה ,ואני
חושב שהניסוח פה לא מכב ד ,לא את עובדי העירייה
ולא את מנהליה .לכתוב ניצול עובדי העירייה ,זאת
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אמירה מבישה מאוד ,לא מכובדת ולא מכבדת אף
אחד ממי שיושב כאן.
ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר אני -

ראש העיר:

בבקשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

יותר מפעם אחת בישיבה הזאת -

ראש העיר:

תציגי את ניצול עובדי העירייה בבקשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

יותר מפעם אחת בישיבה הזאת דיברתי על דפוסים,
אז אני אגיד על עוד דפוס שאני רואה שהוא מאוד
מאוד מקובל -

ראש העיר:

תמציאו טפסים.

ד"ר אסנת ספורטה:

כל פעם שאני פותחת את הפה ,אתה קוטע אותי.

ראש העיר:

 5דקות ,רגע שנייה תאפס ,יש  5דקות מהתחלה5 ,
דקות לאסנת ספורטה בבקשה.

*** קריאות מהקהל ***
ראש העיר:

יש לה  5דקות ,אתה מפריע לה אמיר יעקב.

ד"ר אסנת ספורטה:

הכותרת של הנושא על סדר היום זה ניצול עובדי
עירייה

לפגיעה

בזכויות

חברי

מועצת

העיר

מהאופוזיציה .מערכת היחסים בין עובדי ציבור
ונבחרי ציבור עם מערכת יחסים מאוד מאוד עדינה
ומורכבת .בואו נאמר שהסיכוי או הסיכון לחציית
גבולות ולשימוש לא ראוי לא סביר לא חוקי
בסמכויות ,הוא מאוד מאוד גבוה .ולכן אנחנו
כאופוזיציה חושבים שמן הראוי לתת בידי עובדי
העירייה

את

הידע

את

הכלים

להתמודד

עם

הת ערבויות לא חוקיות לא ראויות של נבחרי ציבור
בעבודתם של עובדי הציבור .ולכן אנחנו חושבים
שזה מאוד מאוד חשוב לייצר איזה שהוא ,בין אם
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נוהל בין אם סדנה בין אם תדריך ,לכל עובדי
העירייה .כדי שיידעו מה הזכויות שלהם ,מה
החובות שלהם ,מה לנבחר ציבור אסור לבקש מהם,
מה מצופה מהם לעשות אם נבחר ציבור חוצה את
הגבול ומתערב בהחלטות שלהם .אני יכולה לומר
כשאני

הייתי

מחזיקת

תיק

החינוך,

נאלצתי

בתקופת הרישום להוציא הודעה מאוד חד משמעית
ונוקבת לכל חברי המועצה ,בבקשה לא להתערב
בשיבוצים לגני הילדים ולבתי הספר ,כי הייתה שם
תופעה שחלק מנבחרי הציבור פשוט מאוד נתנו
פתקים בידיים לעובדי אגף החינוך ,וציפו שהילדים
שהיו רשומים על הפתק ישובצו בגן זה או אחר.
ולכן מה שאנחנו מבקשים פה ועוד מעט ,סליחה?
דני הרוש:

פתקים קטנים או גדולים?

ד"ר אסנת ספורטה:

תגיד לי אתה.

דני הרוש:

לא הבנתי מה זה הפתקים  .את מטילה דופי בכל כך
הרבה אנשים ,תכבדי קצת את עצמך ואת האנשים
שעובדים במערכת .מה את מנסה להמציא את
הגלגל? פתקים.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אחזור ואני אומר שנאלצתי להוציא מייל -

דני הרוש:

פתקים.

ד"ר אסנת ספורטה:

תקיף לחברי המועצה בבקשה לא להתערב בעבודה
של אנש י המקצוע .ולאור שיבוש ישיבת המועצה
האחרונה ,שגם בה מסתבר שעובד עירייה ,בעצם
עשה פעולה שפגעה בנבחרי ציבור ,אז אני חושבת
שצריך להגדיר את הגבולות מה מותר לנבחר ציבור,
מה אסור לנבחר ציבור .מה מותר לעובד עירייה ,מה
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אסור לעובד עירייה .ואני מאוד מקווה שאנחנו
נקבל את הצעת ההחלטה שעוד מעט נקרא .אבל
לפני זה אני אשמח לשמוע את א' את חבריי אם יש
למישהו עוד משהו להוסיף ,וכמובן ראש העיר את
עמדתך ,האם לדעתך מתפקיד העירייה בעצם לצייד
את עובדי הציבור בידע ובכלים להתמודד עם
לחצים אפשריים מכיוונים שונים.
עו"ד עדי לוי סקופ:

רא ש העיר ,אני רוצה להתייחס.

ראש העיר:

מי? רגע עדי ,אני מחכה לחברי המציעים .אחרי זה
אומרים שלא נותנים להם לדבר ,יש להם  5דקות,
מי רוצה? פינחס כהנא  5דקות.

פינחס כהנא:

למרות שדיברנו על זה כבר ,ההרגשה היא שהאירוע
הזה עובר יותר מידי חלש .ואין כאן נושאים של
נקמ נות ,אולי יודעים לא יודעים בכלל במי המדובר,
וגם הסעיף הקודם וגם הסעיף הזה -

דני הרוש:

פינחס סליחה שאני מפריע ,איזה אירוע אתה
מדבר? אנחנו מדברים על מה שאסנת דיברה.

פינחס כהנא:

מה?

דני הרוש:

אסנת דיברה על משהו אחר ,אתה עונה על משהו
אחר.

פינחס כהנא:

לא ,לא על משהו אחר.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,לא ,אסנת דיברה על שיבוש השידור של ישיבת
המועצה.

דני הרוש:

אבל כרגע דיברת על פתקים ,אז מה קשור לזה?
תבהירי את עצמך ,לא ,באמת אני שואל.

ד"ר אסנת ספורטה:

דני ,אם היית מקשיב לי  ,אז -

דני הרוש:

אני מקשיב.
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אמרתי שיש כאן דפוס של אי הבנה מה תפקיד ,מה
מותר ומה אסור לנבחרי ציבור ,לחברי מועצה,
לעובדי עירייה ,והדפוס הזה אחד הדוגמאות לדפוס
אז דיברתי על מה שהיה בזמנו ,כשהייתי צריכה
להוציא הודעה לנבחרי ציבור מה מותר להם מה
אסור להם .ולעובדי עירייה -

ראש העיר:

דני מה זה? מה זה בזמנו?

ד"ר אסנת ספורטה:

שתפקידם לעשות את העבודה שלהם ולא להיות
מושפעים ,זאת הדוגמא.

ראש העיר:

תשאל אותה מה זה בזמנו.

ד"ר אסנת ספורטה:

דוגמא אחת לדפוס .דוגמא אחרת זה בעצם מה
שקרה לאחרונה ,זה זה שעובד עירייה אחד נתן
לעובדי עירייה אחרים או לעובדי קבלן הוראה,
שהיא לא בסמכותו לתת ,הוראה לשבש את השידור.

דני הרוש:

אבל דנו בנושא הזה ,זה ירד מסדר היום.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא נסגר ,זה מה שאמר לך פינחס ,שלדעתנו -

פינחס כהנא:

סליחה דני למה אתה מפריע? אני לא גמרתי לדבר.

ד"ר אסנת ספורטה:

הטיפול בו הוא פשוט מאוד לא מספק.

פינחס כהנא:

אני קיבלתי רשות דיבור.

ראש העיר:

דני ,דני -

דני הרוש:

אבל אתה ממחזר פינחס.

ראש העיר:

דני ,אבל פינחס -

דני הרוש:

לא נמאס לכם המיחזור?

פינחס כהנא:

אתה מלמד אותי על מה אני צריך לדבר על מה אני
לא צריך לדבר.

ראש העיר:

דני ,פינחס ב זכות דיבור ,תן לו.

דני הרוש:

סליחה.
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סליחה .תוסיפו לפינחס דקה ,יש לך  4דקות פינחס.
 5דקות.

פינחס כהנא:

בקיצור היה כאן אירוע שהוא לא יכול לעבור
בשקט.

אז

אנחנו

מנסים

להגיד

בואו

בכלים

חינוכיים ,בואו בכלים אחרים .היה כאן אירוע
שהוא אירוע קשה ,קשה ו אולי אפילו פלילי ברמה
הגבוהה ,לא ברמה הנמוכה.
ראש העיר:

פלילי?

פינחס כהנא:

כן ,פלילי .אני חושב שיכול להיות -

ראש העיר:

פלילי.

פינחס כהנא:

שיש כאן אירוע פלילי ברמה גבוהה ,ברמה גבוהה
לא ברמה נמוכה .אז אי אפשר כך אומרים ,אתם את
זה לא תגידו ,וזה לא זה ,ואנח נו מציעים כלים ,זה
לא יכול לעבור ככה ,אנחנו נבחרי ציבור -

ראש העיר:

נכון.

פינחס כהנא:

ונעשה כאן אירוע חמור ,ואתם לא משתפים פעולה,
לא משתפים פעולה כדי לנקוט בצעדים .והלכנו
לכיוון החינוכי ,לכיוון האחר ,לכיוון של חומר ,וזה
לא יכול להיות .האירוע הזה היה אירוע חמור,
אירוע חמור .אז אני מקווה שתקשיבו וצריך לפתור
את הנושא הזה ,אם זה עשב שוטה ,לא עשב שוטה,
זה אירוע חמור .אני מתפלא ראש העיר שאתה
חושב ,אתה בהלם שזה פלילי .בוודאי שזה פלילי
לדעתי .אני לא עורך דין לא שום דבר -

ראש העיר:

זה לא פלילי.

פינחס כהנא:

אם מישה ו נותן הוראה להוריד אותי או מישהו
אחר מהצילומים ,עובד עירייה בכיר שנותן הוראה
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למישהו אחר ,יש כאן אירוע קשה ,זה לא אירוע קל.
ראש העיר:

עוד מישהו?

יעל סער:

כן.

ראש העיר:

יעל.

יעל סער:

אני פעם לפני  100שנה הייתי בצה"ל ,אני זוכרת
שהיינו בטירונות ,וחלק מהחו מר הבסיסי שאתה
לומר בטירונות זה סוגי הפקודות שיש בצה"ל .יש
פקודה רגילה ,פקודה חוקית ,מה שאני זוכרת יש
פקודה לא חוקית ,ויש פקודה לא חוקית בעליל .זה
דבר שהוא קצת מוזר ללמד ילדים ,נכון? להגיד
להם מה מותר לך לעשות ,מה אתה חייב לעשות,
ומה אסור לך בשום פנים ואופ ן לעשות ,למרות
שאומרים לך לעשות .מתי הדברים האלה נדרשים?
הדברים

האלה

נדרשים

במערכות

שיש

בהם

היררכיה .היררכיה שהיא מאוד מסודרת ומאוד
ידועה .הרבה פעמים צריך לתת גם למי שנמצא
בדרגות הנמוכות יותר של ההיררכיה ,כלים לדעת
מה הוא צריך ומה הוא לא צריך לעשות ,מה נכו ן
ומה לא נכון .אז לא חלילה באים פה ואומרים
נעשתה פה פקודה לא חוקית בעליל ,אלא אומרים
אנחנו רוצים למנוע הישנות של דברים כאלה ,אנחנו
לא יודעים איך זה קרה ,אנחנו לא יודעים מי אמר
או למה ,אנחנו רוצים לצייד את העובדים ,את
עובדי הציבור את עובדי העירייה שלנו בכלי ם לדעת
מה נכון להם ומה לא נכון להם .ההצעה אומרת
בואו נכין סט של כלים הדרכות לעובדים ,נגיד להם
מה פקודה בלתי חוקי בעליל ,מה הם צריכים
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לעשות ,מה הם לא צריכים לעשות ונלמד אותם.
המטרה היא לידע ,בעצם לחזק את העובדים שלנו,
וזה מה שהיינו רוצים לראות .כל מערכת ברי אה
שרוצה לראות את עצמה משגשגת וגדלה ,צריכה
לתת לעובדים שלה את החיזוק הזה ואת הידיעה
הזאת מה הם עושים ומה לא נכון ,מה מותר ומה
אסור ,כמו בבית שאתה מחנך את הילדים שלך,
כולנו פה משפחה ,וגם העובדים הם משפחה שלנו.
ראש העיר:

אוקיי ,אורן כהן יענה ,וגם עדי רצתה .אורן ,עדי
ואחרי זה אורן .עדי? עדי?

עו"ד עדי לוי סקופ:

זו לא פעם ראשונה שאתם מטילים דופי בעובדי
ועובדות העירייה ,חברי וחברות המועצה .פשוט
מבזה ומביש.

*** קריאות מהקהל ***
עו"ד עדי לוי סקופ:

אל תדבר כשאני מדברת ,שמעת? אל תדבר כשאני
מדברת ,חצוף .אל תדבר כש אני מדברת .הבנת
אותי? זה הכול .אני מדברת ואל תפריע לי ,אל
תפריע לי כשאני מדברת.

ד"ר אסנת ספורטה:

האירוע היה מבזה עדי.

עו"ד עדי לוי סקופ:

חוצפן.

ד"ר אסנת ספורטה:

עדי האירוע היה מבזה .עדי האירוע היה מבזה.

עו"ד עדי לוי סקופ:

זו לא פעם ראשונה ,זו לא פעם רא שונה -

ראש העיר:

אסנת אני אבקש לא להפריע.

עו"ד עדי לוי סקופ:

כשאתם בדברים שלכם מבזים את עובדי ועובדות
העירייה ,ואת חברי וחברות המועצה .הרמזים
האלה ,הרמזים האלה ,זה מזכיר לי בתור עורכת
דין לדיני עבודה שכותבים מכתב פיטורין ,ובמסגרת
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מכתב הפיטורין כותבים שהעו בד או העובדת פוטרה
מסיבות שלא נפרט אותם ,יש על זה פסיקה מפורטת
שזה לשון הרע לכשעצמו .אז עצם הצעת ההחלטה
שלכם" ,בהתמודדות עם מצבים בהם ניתנה להם
הוראה לבצע מעשה העלול לבזות"  ,למה אתם
רומזים פה? מה זה הרמיזות האלה שנועדו לפלג,
לסכסך ,לשסע אחד בשני -
ד"ר אסנת ספורטה:

לא רמיזות ,זה העובדות.

עו"ד עדי לוי סקופ:

גם את רוצה להפריע לי עכשיו ,מילה לא הוצאתי
כשדיברת למרות שהיה לי הרבה מה לומר.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה עובדות זה לא רמיזות.

עו"ד עדי לוי סקופ:

למרות שיש לי ,כרגיל ,כרגיל.

*** קריאות מהקהל ***
ראש העיר:

אני אבקש מהקהל לשבת בשקט ,אחרת אנחנו נאלץ
להוציא אתכם.

עו"ד עדי לוי סקופ:

"בהתמודדות עם מצבים" מה הרמיזה פה? על מה,
מה הרמיזה? שעוד עובד נתן לעובד אחר הוראה?
מה זה הדברים האלה בכלל? לכבד את עובדי
ועובדות העירייה ,לכבד את חברי וחברות המועצה.
אין מקום להצעת הח לטה כזאת ,וכל האמירות
האלה ,יש כאן ,אכן יש מערכת יחסים מורכבת ,כמו
הרבה מערכות יחסים מורכבות .מה אין מערכת
יחסים מורכבת בין עובדי ועובדות עירייה לבין
תושבים
לעובדים

ותושבות,
או

לגופים

בין

חברי

וחברות

ממשלתיים?

כל

מועצה
המערכת

הציבורית היא מערכת מורכבת .אבל הבסיס הוא
לכבד אחד את השני ,להישמר לפני שמוציאים ,לפני
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שאומרים אמירות שיש להם השלכות כבדות משקל,
לכל מילה שנאמרת יש משמעות ,לכל אמירה
שנאמרת יש השפעה על עובד/עובדת ,על העתיד
שלו ,על כל המערכת העירונית .מצופה מכל חברי
וחברות המועצה ,ולא משנה באיזה צד הם ,ב ין אם
קואליציה ובין אם אופוזיציה ,לכבד ולשקול היטב
כמה וכמה פעמים כל מילה שנאמרת .עצם הצעת
ההחלטה לכשעצמה יש בה לשון הרע .וזה פשוט ,וזו
לא פעם ראשונה שזה קורה ,זה קורה שוב ושוב
ושוב .ועל כן אני מבקשת מכם להוריד את ההצעה
הזו לחלוטין .ובאמת אם לא מקובל עליכם הדרך
שבה

הייתה

התמודדות

עם

האירוע,

בבקשה,

תתמודדו עם האירוע בדרך אחרת .אבל הדרך
להתמודד עם אירוע שהיה לא תקין ,הוא לא בלייצר
עוול גדול יותר ,זה בוודאי לא דרך להתמודד עם
זה.
ראש העיר:

אורן.

אורן כהן:

כן.

ראש העיר:

תודה רבה עדי .אני חושב שמה שאמרת פה בנו שא
של לשון הרע ,יש בזה באמת טעם .אני כל הזמן
מזהיר את חברי המועצה שלפעמים נותנים דרור
ללשונם ,ולא מבינים את המשמעויות ,לטובתם
אגב .כן בבקשה אורן.

אורן כהן:

אז באמת בהמשך לדברים של עדי ,אני רוצה להגיד
לכם שאני שומע אתכם בקשב רב ,ובאמת כמו שעדי
אמרה גם אני אומר ,הרי אנחנו לא מפריעים לכם
אפילו לא במילה אחת ,כאשר אתם עוברים את כל
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דברי ההבל והבלע ורעות הרוח ,לפעמים אפילו
הגסות .יושבים ונותנים לכם את הכבוד ,שאולי
ספק אם מגיע לכם בהיותכם נבחרי ציבור ,אבל
אנחנו מקשיבים לכם קשב רב ,קשב רב אנחנו
מקשיבים לכם .ולמעשה כל דיון שמתקיים אנחנו
שומעים שוב ושוב ושוב את היועץ המשפטי שמראה,
ומוכיח ,ואומר ,ומסביר ,ומסביר שוב ,ומסביר שוב,
ומסביר שוב ,איך אתם ברגל גסה שוברים את סדרי
הדיון ,שוברים את המהות של הדיון ,את איך
מנהלים ישיבה .מדברים אל ראש העיר בצורה
בוטה ,מדברים אל חלק אחר בצורה בוטה וגסה,
עושים מניפולציות של ,איך אמרה עמיתתי עתירת
הניסיון? לפני  100שנה אנחנו מכירים ,ולמרות כל
זה ,ולמרות כל שבירת הכללים הגסה הזו ,אנחנו
מקשיבים לכם ,ואתם באים להטיף לנו מוסר .ואתם
נותנים כדוגמא אירוע שאתם אומרים שמצד אחד
שעבר בשקט ,הרי אין מניפולציה גדולה מזו,
מספיק אם תראו את מה שאמר ראש העיר על
האירוע

הזה ,ותקשיבו

שוב

מה

שהוא

אמר.

ומתחילים לספר עוד פעם סיפורים ועוד פעם
סיפורים שלא היו ולא נבראו .והרי בישיבה הבאה
בחודש הבא הרי אנחנו נראה  8מתוך ה  ,30 -לא יודע
כמה נושאים שאתם מעלים ,עוד פעם ממחזרים גם
את המקרה הזה ,וגם את אותם תשובות שאנחנו
מכירים אותם לפניי ולפנים מכל הכיוונים ,מכירים
את השיטה הזאת .ולכן אני מציע לכם להטיל על
עצמכם קודם כל את המגבלות ,ב' לעשות לעצמכם
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איזה שהוא קוד אתי שיאפשר לכם להופיע בעיני
הציבור בצורה ראויה ,ורק אחרי שתקי ימו את זה
במשך אולי  5או  6ישיבות ,תשקלו להעלות הצעות
מהסוג הזה לסדר ,תודה.
ראש העיר:

תודה אורן ,אנחנו נעלה את זה להצבעה .מי בעד
הצעת ההחלטה?

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו לא מורידים מסדר היום ,נבקש הצבעה.

ראש העיר:

הצבעה ,מי בעד הצעת ההחלטה? יעל ,פינחס,
אסנת ,הדר לביא איננה .מי נגד? אורן ,עדי ,אמיר,
איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית ויובל.
תודה.

החלטה מס'  :328מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא ניצול עובדי
עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציה .
בעד -

יעל ,פינחס ,אסנת.

נגד -

אורן ,עד י ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית
ויובל.

.11

שאילתות .

א.

אספקת שירותי ניקיון.

ראש העיר:

הנושא הבא .שאילתות קדימה .שאילתה מי מקריא
את השאילתה?

יעל סער:

אני אקריא.

ראש העיר:

בבקשה.
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ביום ה  8.3.2021 -נשלחה לתושבי העיר הודעה זו:
"תושבות

ותושבים

יקרים,

החברה

הקבלנית

המעניקה שירותי ניקיון לעיריית כפר סבא ,כמו גם
לרשויות אחרות הודיעה באופן מפתיע על הפסקת
עבודתה באופן מיידי ותוך  24שעות ,לאחר שנקלעה
לקשיים כלכליים .קבלן חלופי יחל את עבודתו
באופן מיידי החל ממחר .אנו עושים כמיטב יכולתנו
על מנת שהשירות שאתם מקבלים לא ייפגע ,אך
ייתכן שיחולו שיבושים נקודתיים .אם נתקלתם
בנושא הדורש טיפול אנא פנו למוקד העירוני 106
או בוואטסאפ .אנו מבקשים את שיתוף הפעולה
שלכם בהקפדה יתירה על שמירה ניקיון העיר,
והוצאת גזם רק במועדים המותרים .אנו מודים
לכם על הסבלנות וע ל שיתוף הפעולה ,שלכם עיריית
כפר סבא ".החברה שלא סיפקה שירותי ניקיון י.ב.
שיא משאבים בע"מ נבחרה במכרז מספר ,18/2016
לספק שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים
פתוחים בשטח שיפוט העירייה .בתמורה לכך וכך
שקלים ליום עבודה ,תוקף החוזה הוא עד אוגוסט
 ,2021כלומר הקבל ן הודיע כחצי שנה לפני תום
החוזה על הפסקת פעילותו .מכרז מספר 2/2021
לשירותים האלה עודנו נמצא בתהליך ,כלומר הוא
פורסם ועדיין לא הסתיים .והשאלות שלנו בהקשר
לכל חומר הרקע הזה של סיום העבודה המוקדמת:
 . 1כמה מנקי רחוב פועלים במסגרת ההסכם עם
הקבלן הזמני ובאיזו פר יסה גיאוגרפית? כמה פעלו
במסגרת ההסכם עם הקבלן שהפסיק עבודתו? .2
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מתי צפוי מכרז  2/2021להסתיים? האם נקבע מועד
להתכנסות ועדת מכרזים? ומספר  3מזה כחודשיים
פועל הקבלן החלופי בעיר ,האם כמות הפניות
הממוצעות היומית למוקד

 106השתנתה עקב

החלפת הקבלן .אני לא מקריאה א ת התשובה.
ראש העיר:

טוב תשובה מנכ"ל.

יובל בודניצקי:

תפיסת הניקיון של העירייה נשענה בעבר על מתן
שירותי ניקיון של ספק אחד ,י.ב .שיא משאבים.
ספק זה עבד בעיריית כפר סבא כ  8 -שנים .במסגרת
ההליך התייעלות של שינוי תפיסה והתאמת שיטות
ניקיון חדשניות ,הוחלט על יציא ה למכרז שבו
תחולק העיר למספר אזורים ,וכך העירייה תעסיק
בין

 2ל  3 -ספקים בהתאם לתוצאות המכרז,

שייבחנו על ידי ועדת האיכות ובהתאם לשיקול
דעתה של ועדת המכרזים .1 .במסגרת ההסכם
הקיים עם חברת פורד ,כיום עובדים  61עובדי
ניקיון לעומת  71בהסכם הקודם .בנוסף העירייה
מ תגברת את העבודות על ידי מכונת טיאוט עם
שטיפה .יש לזכור כי בתקופה האחרונה ישנו קושי
רב בהעסקת עובדי ניקיון ,הן בשל שנת הקורונה
ולאחרונה גם בשל מבצע "שומר החומות".2 .
בדיקת מכרז

 2/21אמורה להסתיים עד סוף

אוגוסט .המכרז עבר בדיקה דקדקנית ויסודית של
עמידה בתנאי הסף על ידי עורכי דין ,וכן בדיקת
היתכנות כלכלית של כל מציע על ידי כלכלנים
מומחים .תואמה ועדת איכות לתאריך 16.6.21
לצורך דירוג ההצעות ,ולאחר מכן תתכנס ועדת
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המכרזים לקבלת החלטה לגבי זהות הזוכים במכרז.
 . 3בהשוואה לחודשים האמורים המקבילים בשנת
 ,2020קיימת עליי ה בקריאות המוקד .העלייה
נובעת כאמור מהחלפת הקבלן ומהעובדה שקיים
קושי להעסיק בתקופה זו עובדים זרים בעבודות
הטיאוט.
ראש העיר:

שאלת המשך?

הדר לביא:

כן ,המכרז החדש צפוי לעלות לנו עוד כ  2.8 -מיליון
 ,₪שאין לנו גם גיבוי להם כרגע ,שלא ברור לי
איפה ההתייעלות .אבל לא ברור לי למה אנחנו
מדברים על  61עובדי ניקיון ,כשבינואר  2020היו
פה  . 100אז השאלה שלי היא כמה עובדי ניקיון יהיו
במכרז החדש?

ראש העיר:

טוב ,אני קודם כל אתייחס לשאלה .מה התשובה
כמה עובדי ניקיון היו במכרז החדש?

יובל בודניצקי:

עוד פעם זה תלוי בתמהיל שיהיה בין המיכון לבין
העובדים של עבודת כפיים .אני לא יכול לתת לך את
הנתון המספרי המדויק.

ראש העיר:

זה נמצא בבדיקה מבחינת -

יובל בודניצקי:

זה חלק מדירוג ועדת האיכות.

הדר לביא:

הוא לא מוגדר במכרז הכמות הספציפית?

יובל בודניצקי:

יש מקום לשינוי ולעדכון של המספר הז ה בהתאם
לצרכים של העירייה.

ראש העיר:
ב.

עסקים מקומיים.

תודה.
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ראש העיר:

שאילתה הבאה.

יעל סער:

שאילתה בנושא עסקים מקומיים .כידוע משבר
הקורונה הציב אתגר כבד לעסקים המקומיים בעיר.
עסקים משקפים את איתנות הקהילה ואיכות
ה קהילה שלה .לפי השקפתנו -

עו"ד אלון ב ן זקן:

סליחה ,אני לא מבין למה השאילתה מוקראת?
צריך להקריא את התשובה.

יעל סער:

זה ראש העיר ביקש להקריא.

עו"ד אלון בן זקן:

אז אולי רק את -

ראש העיר:

תשובה לשאילתה ,כן מנכ"ל.

יעל סער:

אבל חשוב שכן הציבור ישמע מה השאלות .אז או
שמנכ"ל העיר -

ראש העיר:

השאילת ה מופיעה .כן בבקשה מענה לשאילתה.

עו"ד אלון בן זקן:

תקריא את השאלות אין בעיה.

יעל סער:

אני אקריא את השאלות.

ד"ר אסנת ספורטה:

חשוב לנו לקרוא את השאלות ,כי מי שצופה בבית
לא יודע מה השאלה.

ראש העיר:

אסנת בבקשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

עוד פעם אתה קוטע אותי?

ראש העיר:

לא ,יעל -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה בסך הכול אמרתי.

ראש העיר:

יעל בזכות דיבור שתקריא את השאלה ,נו מה כל
העניין הזה.

ד"ר אסנת ספורטה:

מה בסך הכול אמרתי ,הקהל יושב בבית -

ראש העיר:

בסדר אוקיי.

ד"ר אסנת ספורטה:

אם הוא שומע תשובה ולא יודע מה השאלה -

ראש הע יר:

אז יעל תקרא שאלה -
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ד"ר אסנת ספורטה:

הוא מנותק בלי הקשר ,זה הכול.

ראש העיר:

יעל תקרא את השאלה ,את פשוט מפריעה לחברה
שלך .קדימה.

יעל סער:

לפי השקפתנו חובה עלינו כעירייה לספק לעסקים
המקומיים את היכולת המירבית לשגשג ולהצליח,
לתרום לכלכלה המקומית ולספק ש ירותים ומוצרים
לתושבים .השאלות הם כאלה .1 :בהתאם לנתוני
מחלקת הארנונה ומחלקת רישוי עסקים מה מספר
ה עסקים ה מקומיים אשר נסגרו בכפר סבא החל
מחודש מרץ  2020וכמה נפתחו?  .2באילו פעולות
נוקטת העירייה בכדי לאייש מחדש את שטחי
המסחר אשר נסגרו בתקופה זו?  .3מהם תוצרי
ה ו ועדה לעסקים קטנים ובינוניים בהקשר לטיפול
בעיר? בין

במשבר הקורונה והפגיעה בעסקים

החודשים יולי עד נובמבר  2020נפגשה הוועדה 4
פעמים ,אילו המלצות של הוועדה יושמו?
ראש העיר:

תודה ,תשובה מנכ"ל.

יובל בודניצקי:

 . 1לפי נתונים של מחלקת רישוי עסקים ממרץ 2020
נסג רו ו/או התחלפו בעלים ב  62 -עסקים טעוני
רישוי .באותה תקופה נפתחו  179עסקים .חלק נכבד
של העסקים שנפתחו הינם עסקים בתחום מכירות
שונות

און -ליין

וחברות

הובלות.

.2

הפעולות

שהעירייה נוקטת בכדי לסייע לעסקים הינם :א.
תפעול הקו החם לכל בעלי העסקים ,לא רק טעוני
רישוי.

מתן

מענה ותמיכה לכל שאלות בעלי

העסקים והתושבים .ב .חלוקת פליירים לבעלי
עסקים ,הכוללים את הנחיות התו הסגול להדבקה
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על הוויטרינו ת החיצוניות של העסק למודעות
הלקוחות .ג .הקמת וואטסאפ רישוי עסקים ,מתן
אפשרות לפניות בעלי עסקים והעברת ההנחיות
והודעות באופן שוטף ,יעיל ונגיש יותר.
לירית שפיר שמש:

סליחה ,זה שותף או שוטף? כי המילה שוטף אתם
כתבתם אותה עם ת' לא עם ט'.

ראש העיר:

כן תמשיך מנכ"ל.

יובל בודניצקי:

ד .הקמת פורטל אינדקס עסקים מקומיים בשיתוף
השלטון המקומי ועידוד בעלי העסקים להירשם
ולהיחשף לקהל הרחב .ה .העברת מידע לבעלי
עסקים בנוגע למתן קרן הסיוע של האוצר .פעימה
אחת,

פעימה

שתיים,

ועזרה

ברישום

ושליחת

טפסים .ו .קמפיין כפר סבאים למען כפר סבאים,
עידוד צריכת התושבים בעסקים המקומיים בשיתוף
עם דוברות העירייה ,צילום בעלי עסקים והעלאה
כפוסט בפייסבוק העירוני ,הצגת העסק ו מהותו,
אשר גרם לתושבים להכיר את העסקים הקטנים
בעיר ולקנות מהם .ז .העברת מידע מעודכן לבעלי
עסקים והנחיות לתפעול בתי העסק לאתר החירום.
ח .הקמת אתר דיגיטלי להגשת בקשות קשורות
לרישיון עסק ושילוט בצורה ידידותית ונגישה .ט.
הארכת תוקף של רישיונות עסק בהתאם להחלטת
הממשלה .י .בוצע מיפוי עסקים במערכת מידע
גיאוגרפית  .3 .GISלפי המלצות הוועדה לעסקים
קטנים ובינוניים ,להלן הפעולות שננקטו :א .שיפור
פריסת מצלמות אקספרס לעידוד תחלופת חנייה
ברחוב ,וטיוב

חלק

ממופעי

התרבות

לפעילות
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בממשק עם הרחוב ,בוצע קמפיין לעידוד העסקים
בכפר סבא לפיתוח יכולת השיווק און -ליין .ב.
הוקמה

פלטפורמה

דיגיטלית

לביצוע

עסקאות

בברטר ללא עמלות .ג .קיום אירועי רחוב ,ניתן דגש
מיוחד לקידום עסקים ברחוב ויצמן ומרכז העיר על
ידי משיכת לקוחות .ד .ניתנה הקלה לבעלי עסקים
לשימוש

בלוחות

המודעות

העירוניים

לתקופה

ארוכה יותר .ה .ניתנו הנחות ארנונה בהתאם
לתקנות ההסדרים במשק המדינה ,אשר מסדירות
הנחה לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב .ו .הקצאת
מקומות פריקה וטעינה ייעודיים בעקבות מיפוי
צרכים שבוצע בתוואי ביחד עם גורמי העירייה
וצוות התכנון ,ולאור הבנת צרכי בעלי העסקים
במקטע נוספו מי קומי פריקה וטעינה בנוסף לאלו
שתוכננו מראש .ז .בנוסף לאמור לעיל צוות קשרי
הקהילה של הפרויקט ביצע את הפעולות הבאות:
נעשה ליווי שוטף של צוות קשרי קהילה לפרויקט,
כולל קיום שיח רציף ופגישות עם בעלי עניין
בתוואי הכוללים בעלי עסקים .טיפול ומענה בפניות
ציבור ,שיתו ף מידע על פרטי הפרויקט ולוחות
זמנים

באמצעים

השונים,

מנשרים

והודעות

לתושבים על התקדמות העבודות ,ועדכון בכל
הפלטפורמות הדיגיטליות של העירייה.
ראש העיר:

תודה רבה ,שאלת המשך?

יעל סער:

כן ,סעיף  2שאל באילו פעולות נוקטת העירייה כדי
לאייש מחדש שטחי מסחר .ועניתם מה עושים כדי
לעזור לעסקים ,אז אני אשאל אותה בתור שאלת
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המשך .איזה פעולות אקטיביות אנחנו עושים כדי
למשוך עסקים שיפתחו את החנויות מחדש .זאת
הייתה השאלה ,זאת הייתה שאלה  2באילו פעולות -
ראש העיר:

מה אתה מציעה?

יעל סער:

אני יש לי -

ראש העיר:

יש לך ניסיון.

יע ל סער:

השאלה מופנית להנהלת העירייה -

ראש העיר:

לא ,אני רוצה לשאול ,סתם ככה מעניין אותי -

יעל סער:

איזה פעולות אנחנו עושים .לא שאילתה ,אבל אנחנו
שואלים אילו פעולות נעשו.

ראש העיר:

הנה אני משתף אותך ,מה את מציעה יעל?

יעל סער:

אני הצעתי כבר קודם שנעשה דיון במועצת העיר
לקדם ,אבל החלטתם שזה לא נושא חשוב .אז אני
שואלת אתכם באיזה פעולות אנחנו נוקטים?

אורן כהן:

אבל היה דיון ,מה זאת אומרת החלטתם שזה -

יעל סער:

לא ,לא היה דיון -

אורן כהן:

היה דיון -

יעל סער:

כי החלטתם שאנחנו לא רוצים לקיים דיון.

אורן כהן:

היה דיו ן ,היה ,היה דיון ,היה.

יעל סער:

אתה לא היית.

אורן כהן:

את לא היית.

יעל סער:

אני לא הייתי?

אורן כהן:

היה דיון .אני אומר לך היה מצגת והיה דיון,
ודיברו על זה בערך בין שעה לשעה ומשהו.

יעל סער:

במועצת העיר?

אורן כהן:

בוודאי.

ראש העיר:

טוב מענה לשאילתה -
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אורן כהן:

את לא יודעת נכון?

יעל סער:

אני לא הבנתי מה הפעולות .אז אין פעולות.

ראש העיר:

יעל ,מענה לשאילתה בסעיף  2א .יש שורה של
פעולות שהעירייה נוקטת על מנת לסייע לעסקים,
ולפתוח עסקים נוספים .תודה.

ג.

אי ביצוע נטיעות שהובטחו בישיבת המועצה ,זאת בגומות עם תשתית.

ראש העיר:

שאילתה הבאה.

פינחס כהנא:

השאילתה עוסקת באי ביצוע נטיעות שהובטחו
בישיבת המועצה.

ראש העיר:

מה השאלה פינחס ,שאלה.

הדר לביא:

הוא מקריא.

פינחס כהנא:

אני מקריא את השאילתה.

ראש העיר:

אוקיי.

פינחס כהנא:

אי ביצוע נטיעות שהובטחו בישיבת המוע צה זאת
בגומות עם תשתית השקיה .מספר פעמים הצגנו
במועצת העיר הצעות לסדר ושאילתות ,הדנות
בחשיבות העצים בעיר ובייחוד ברחובות העיר.

ראש העיר:

עוד פעם היועץ המשפטי עושה לי סימנים עם
הידיים ככה ,שהוא לא מבין מה קורה פה .ונחזור
פעם שלישית ,מכיוון שהשאילתה מופיעה בפני
התושבים ,אתה שואל שאלה ,אסנת לא להפריע.
היועץ המשפטי תסביר בפעם המאתיים בשנתיים
וחצי.

עו"ד אלון בן זקן:

בעיקרון חברי המועצה שהגישו את השאילתה בכלל
לא אמורים לקרוא או להקריא את השאילתה.
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הדר לביא:

זה אסור?

עו"ד אלון בן זקן:

אני יודע שמנכ"ל העירייה כן הקריא את השאילתה
בתמצית לאור הבקשה שלכם ,אבל אי אפשר עכשיו
לקרוא את השאילתה ככתבה וכלשונה -

ד"ר אסנת ספורטה:

למה אי אפשר?

עו"ד אלון בן זקן:

רגע שנייה -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה אסור להקריא את השאילתה?

עו"ד אלון בן זקן:

כי יש תקנון.

ראש העיר:

את מתווכחת עם ה יועץ המשפטי?

עו"ד אלון בן זקן:

יש תקנון ,אם אפשר אז לעשות את זה בטקט,
לקרוא את השאלה ,אין בעיה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה להבין ,אסור להקריא את השאילתות?

ראש העיר:

טוב ,נגמר הדיון .נגמר הדיון -

עו"ד אלון בן זקן:

יש נוהל אוקיי? אפשר ומותר הרבה דברים אבל יש
נוהל.

ראש העיר:

היועץ המשפטי יסביר -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני אשמח לשמוע את השאלה ,אסור להקריא את
השאילתה?

ראש העיר:

רגע סליחה שנייה אסנת ספורטה ,היועץ המשפטי
מדבר תכבדי אותו ,אל תקטעי לו את הדברים שלו.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני מכבדת -

ראש העיר:

היועץ המשפטי -

ד"ר אסנת ספורטה:

אתה קוטע אותו -

ראש העיר:

לא ,את קוטעת את כולם ,את לא מכבדת פה אף
אחד .יועץ משפטי של עיריית כפר סבא -

עו"ד אלון בן זקן:

פינחס בסוף השאלה פשוטה פינחס -

ראש העיר:

היועץ המשפטי ,שנייה אלון ,את תכבדי ,את
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תכבדי -
ד"ר אסנת ספורטה:

אסור להקריא שאילתות?

ראש העיר:

אלון סליחה ,את תכבדי את אנשי המקצוע .כשיועץ
משפטי של עיריית כפר סבא כמו יועץ משפטי של
עיריות אחרות מדבר ,את לא מפריעה לו .את נותנת
לו לדבר ,ולאחר מכן -

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר מי שמפריע זה אתה.

ראש העיר:

את לא תפריעי גם לי ,את לא תפ ריעי .את לא בזכות
דיבור .יועץ משפטי של העירייה מדבר ,לא מפריעים
לו ,תודה .אלון בן זקן אתה ברשות דיבור.

הדר לביא:

מפריעים רק לחברות מועצה לדבר.

עו"ד אלון בן זקן:

פינחס -

ראש העיר:

את לא תפריעי לו גם את.

עו"ד אלון בן זקן:

השאלה גם אם תקריא רק את השאלה מאו ד מובנת,
בתאריך  ,4.11.2020אני עוזר לך ,התחייבת לטעת
עצים בגומות הריקות שיש להם תשתית מים .מה
סטטוס הנטיעה? פשוט.

ראש העיר:

ועכשיו תשובתו של המנכ"ל בבקשה.

עו"ד אלון בן זקן:

 ...תשובה.

פינחס כהנא:

אנחנו יחד -

ראש העיר:

תשובתו של המנכ"ל תודה ,פינחס כהנא -

פינחס כהנא:

אנחנו יחד שנתיים וחצי -

ראש העיר:

פינחס כהנא תודה רבה .מענה לשאילתה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,אתה לא תסתום לו את הפה.

ראש העיר:

לא סותם את הפה לאף אחד.

ד"ר אסנת ספורטה:

אתה סותם לו את הפה ,אתה מונע מהתושבים -

ראש העיר:

את סותמת את הפה ,את מתנהג ת בצורה לא
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מכובדת.
ד"ר אסנת ספורטה:

א' אתה סותם לחבר מועצה -

פינחס כהנא:

שנתיים וחצי הציבור שמע את השאלה.

ד"ר אסנת ספורטה:

את הפה .ב' אתה מונע מהתושבים -

ראש העיר:

תשמעי -

ד"ר אסנת ספורטה:

לשמוע את השאילתה.

ראש העיר:

אני שמח שהציבור -

ד"ר אסנת ספורטה:

מ ה קורה לך?

ראש העיר:

אני שמח מאוד שהציבור בעיר כפר סבא -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה קורה לך ראש העיר?

ראש העיר:

רואים חברת מועצה ,מה קורה לך גברת אסנת
ספורטה .יועץ משפטי -

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר מה קרה לך?

ראש העיר:

מה קורה לך?

ד"ר אסנת ספורטה:

חבר מועצה שו אל שאילתה -

ראש העיר:

מה קורה לגב' ספורטה ,גברת ספורטה -

ד"ר אסנת ספורטה:

התושבים לא יודעים על מה השאלה.

ראש העיר:

צריכה להבין שיש יועץ משפטי -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה קורה לכם?

ראש העיר:

ואת לא תעשי כללים לעצמך.

ד"ר אסנת ספורטה:

מה קורה לכם זה ישיבת מועצה.

ראש העיר:

את לא תעשי כללים לעצמך נקודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

מה קורה לכם?

פינחס כהנא:

איפה היה היועץ המשפטי שנתיים וחצי? אנחנו
תמיד שאלנו את השאילתות.

ראש העיר:

פינחס כהנא -

פינחס כהנא:

אני לא מבין מה קורה כאן.
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היקר והמכובד תכבד את תפקידך ואת מ קומך ,ויש
כללים .אתם לא תקבעו כללים -

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר תכבד את התושבים שרוצים לשמוע את
השאילתה.

ראש העיר:

יש כללים -

פינחס כהנא:

ועד עכשיו שנתיים וחצי לא עמדנו בכללים?

ראש העיר:

בפעם ה .200 -

פינחס כהנא:

שנתיים וחצי לא עמדנו בכללים?

ד"ר אסנת ספו רטה:

אתה מונע מהתושבים לדעת על מה מדברים ,זה לא
דיון סגור.

פינחס כהנא:

תמיד הצגנו את השאילתה.

ראש העיר:

אבל אתם -

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו לא מדברים עם עצמנו.

ראש העיר:

אני רוצה -

ד"ר אסנת ספורטה:

לתושבים מגיע ,דרך אגב מצלמים אותי?

ראש העיר:

עוד פעם אנחנ ו מבינים את ההצגה -

ד"ר אסנת ספורטה:

התושבים שומעים את זה?

ראש העיר:

ואנחנו מבינים את המשחק -

ד"ר אסנת ספורטה:

אוקיי ,אני מקווה שגם רואים את זה בבית.

ראש העיר:

ואנחנו מבינים את כל מה שנאמר -

ד"ר אסנת ספורטה:

התושבים צריכים להבין -

ראש העיר:

אף אחד לא יור יד לך שום דבר.

ד"ר אסנת ספורטה:

שראש העיר מסרב -

ראש העיר:

את לא יכולה להסביר -

ד"ר אסנת ספורטה:

לתת לנו לקרוא את השאילתה.

ראש העיר:

את לא בזכות דיבור גברת ספורטה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני מצפה שזה יהיה חשוב לך.
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טוב ,אני לא יכול ,אדוני ,אני לא יכ ול .היועץ
המשפטי -

ד"ר אסנת ספורטה:

שהתושבים ישמעו את השאילתה.

ראש העיר:

לא יכול להמשיך ככה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר אתה צריך לרצות שנקרא את השאילתה.

ראש העיר:

את לא מנהלת פה את הדיון.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה אמור להיות אינטרס שלך.

ראש העיר:

גברת ספורטה ,ד"ר ,ד"ר -

ד"ר אסנת ספורטה:

שהתושבים יבינו מה מדברים כאן.

ראש העיר:

ד"ר לחינוך -

ד"ר אסנת ספורטה:

שהם ישמעו את השאלות והם יידעו למה מתייחסת
התשובה.

ראש העיר:

סמנכ"לית בעירייה -

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר -

ראש העיר:

לא מתנהלים בצורה כזאת ,אני מתנצל ואני -

ד"ר אסנת ספורטה:

האמת שאני מופתעת -

ראש העיר:

מצטער -

ד"ר אסנת ספורטה:

הייתי בטוחה שזה אינטרס שלך.

ראש העיר:

את צריכה לצאת קצת -

ד"ר אסנת ספורטה:

שתהיה פומביות של ישיבות מועצה.

ראש העיר:

ללמוד איך מנהלים ישיבות.

ד"ר אסנת ספורטה:

מסתבר שמילים לחוד ומעש ים לחוד.

ראש העיר:

טוב ,מה אני יכול לעשות ,באמת מעציב אותי מאוד,
מעציב אותי מאוד ההתנהגות שלך .זה פשוט -

ד"ר אסנת ספורטה:

אל תהיה עצוב ,תאשר לקיים דיון.

ראש העיר:

עובר על כל הכללים ,ועל כל הנורמות ,ובאמת לא
מכבד אף אחד...

מועצה מן המניין

02.06.2021

119

פינחס כהנא:

מה קרה שאתה שינית א ת זה רפי? אני לא מבין.

ראש העיר:

אף אחד -

פינחס כהנא:

אתה פתאום אחרי שנתיים וחצי החלטת שאנחנו -

ראש העיר:

פינחס כהנא ,אתה מבזבזים פה זמן -

פינחס כהנא:

שהמנכ"ל ישאל את השאלה.

ראש העיר:

אתה כאדם ,אתה אומר שאתה קצת מבין וקצת
ערכי ,יש פה כללים ,הכלל אומר שאל ה תשובה,
שאלת המשך תשובה.

עו"ד אלון בן זקן:

רפי ,רפי -

ראש העיר:

זה הכול .ולכן עכשיו -

הדר לביא:

אנחנו במשך שנתיים וחצי -

ראש העיר:

בפעם השלישית -

הדר לביא:

הקראנו שאלות.

ראש העיר:

אומר לכם את זה ,תראו חבר'ה -

עו"ד אלון בן זקן:

רפי אני יכול -

ראש העיר:

א י אפשר ,יועץ משפטי יסביר לכם ,שנתיים וחצי
הוא מסביר לכם -

עו"ד אלון בן זקן:

צריך להבין -

ראש העיר:

ושנתיים וחצי אתם לא מבינים .בבקשה יועץ
משפטי.

עו"ד אלון בן זקן:

תראו,

ההזמנה

והחומרים

מפורסמים

באתר

האינטרנט של העירייה ,כל הציבור יכול לקרוא את
ההזמנה את ה שאילתות כל מה שהוא רוצה .החוק
אומר להקריא את התשובה בישיבה .יש לזה
רציונל ,אני מבקש להיצמד לזה .תודה.
הדר לביא:

החוק אוסר להקריא את השאלה?

ראש העיר:

תודה ,זה הכול .בזה תם הדיון.
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פינחס כהנא:

איפה היית שנתיים וחצי כבוד היועץ המשפטי?

ראש העיר:

פינחס כהנא  ,אני אומר לך היועץ המשפטי תענה לו
בבקשה ,מה הכלל ומרגע זה ואילך אנחנו פועלים
אך ורק בהתאם להנחיית היועץ המשפטי .מה
ההנחיה בבקשה.

עו"ד אלון בן זקן:

ההנחיה

שבמסגרת

ישיבת

המועצה

מוקראות

התשובות לשאילתות בלבד .אם יש שאלת המשך
היא נשאלת בעל פה קצרה ,וצריכה לה יענות באותו
אופן נקודה.
ראש העיר:

תודה רבה ,ברוך השם.

עו"ד אלון בן זקן:

כל החומרים מפורסמים לפני ,הציבור מכיר את
השאילתות.

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא.

עו"ד אלון בן זקן:

הוא מכיר ,הנה -

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא.

עו"ד אלון בן זקן:

אני מסתכל עכשיו באתר האינט רנט של העירייה.

ד"ר אסנת ספורטה:

הנה הציבור כותב לי -

עו"ד אלון בן זקן:

ואני רואה הזמנה לישיבת מועצה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו לא יודעים על מה אתם עונים.

עו"ד אלון בן זקן:

שמן המניין לחודש יוני.

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא.

(מדברים יחד)
אורן כהן:

לי הציבור כותב שאתם ממחזרים בלי סוף ,ולכן
אנחנו רוצים לשמוע את התשובות ולא רק את
השאלות .אז בבקשה תאפשרו לנו לשמוע את
התשובות.

ד"ר אסנת ספורטה:

גם וגם.
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את השאלות אנחנו מכירים מכל הכיוונים בערך 4
ישיבות כל פעם אתם שואלים את אותה שאלה רק
בהיפוכם של מילים .אז בבקשה את התשובה,
תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

ודרך אגב מה שעוד הציבור כותב -

ראש העיר:

תודה .אנחנו -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה שעוד הציבור כותב -

ראש העיר:

אני לא ראיתי דבר כזה מאודי .את לא מנהלת
ישיבה -

ד"ר אסנת ספורטה:

שהוא מזועזע מהיחס של ראש העיר -

ראש העיר:

את פשוט מפריעה -

ד"ר אסנת ספורטה:

לפינחס.

ראש העיר:

את מפריעה באופן שיטתי לסדר היום ,אומר פה
יועץ משפטי של עירייה ,אומר פה את הכללים,
ואתם כל פעם חודש אחרי חודש -

ד"ר אסנת ספורטה:

אבל זה לא הכללים -

ראש העיר:

מתנהגים בניגוד לכללים.

ד"ר אסנת ספורטה:

שאלנו אם אסור לקרוא את השאלה .ולא שמעתי
שאסור לקרוא את השאלה.

ראש העיר:

אבל מכיוון ששוב פעם אתם מנצלים לרעה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אני לא שמעתי שהוא אמר שאסור לקרוא את
השאלה ,זו פרשנות שלך.

ראש העיר:

את מנצלת לרעה -

דני הרוש:

אסנת ,תאמיני לי אני מתפלא עליך ,לא נמ אס לכם
כאילו? זה לא נמאס לך? תכבדי את האנשים ,רוצים
לתת לך תשובה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,אני נמצאת כאן כדי לשרת את הציבור -
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דני הרוש:

גם אני נמצא בשביל לשרת את הציבור ,את לא לבד.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה לדאוג שהוא יידע על מה מדברים בישיבות
המועצה.

דני הרוש:

א בל את ממחזרת כל פעם אותו סיפור.

ד"ר אסנת ספורטה:

ונכון להיום -

דני הרוש:

יועץ משפטי נותן לך תשובה -

ד"ר אסנת ספורטה:

נכון להיום הציבור לא יודע.

דני הרוש:

סליחה ,יועץ משפטי נותן לך תשובה -

ד"ר אסנת ספורטה:

כי אנחנו סותמים לפינחס את הפה.

דני הרוש:

זה לא מ קובל עליך.

ד"ר אסנת ספורטה:

ומסרבים לקרוא את השאילתות.

דני הרוש:

עוד פעם ,הנה את ממשיכה .היועץ המשפטי נותן
תשובה ,וזה לא מקובל עליך.

ד"ר אסנת ספורטה:

ואם זה נראה למישהו בזבוז זמן שלא יבוא לפה.

דני הרוש:

זה בזבוז שלך ,לא שלי.

ד"ר אסנת ספורטה:

אם זה נרא ה למישהו בזבוז זמן שלא יבזבז את
זמנו.

דני הרוש:

לא ,אבל את לא מקשיבה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אנחנו פה כדי לייצג את האינטרס הציבורי.

דני הרוש:

אין

גם

בעיה,

אנחנו

מייצגים

את

האינטרס

הציבורי -
ד"ר אסנת ספורטה:

והאינטרס

הציבורי

הוא

לשאול

במלואן ,לקבל את התשובות -
דני הרוש:

אבל את ממשיכה למחזר -

ד"ר אסנת ספורטה:

לקבל דיונים -

דני הרוש:

ולא להקשיב למה שאומר לך -

ד"ר אסנת ספורטה:

לקיים דיונים.

את

השאלות
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היועץ

המשפטי,

ואת

ממשיכה

למחזר ,

אותם

הסיפורים .אם את חושבת שזה עושה רושם על
הציבור ,אז את טועה .ועוד פעם תסביר ,כאילו
שאנחנו לא עובדים למען הציבור .רק ד"ר אסנת
ספורטה עובדת למען הציבור ,אנחנו לא .זה בדיוק
מה שאת אומרת ,זה מה שאת מציירת .כאילו
שאנחנו לא פה .אז תכבדי את האנשים .עומד פה
יועץ משפטי של העירייה ,אומר לך את מה שאומר,
ואת ממשיכה .לוקחת את המיקרופון וממשיכה,
וממחזרת סיפורים .אז תיתנו לאנשים לתת לכם
תשובות .פינחס ,שאלת שאלה על נושא העצים ,תן
אפשרות לענות לך .תן אפשרות לענות לך .אולי יש
עוד איזה  4גומות שאני ואתה נסתובב ונראה אולי
לא שתלנו ,ניתן לך אותם ,מה הבעיה?
הדר לביא:

הלוואי שהייתם נלחמים בכזאת נ חישות...

דני הרוש:

לא נלחמים בכלום .תנו לאנשים לתת תשובה.

פינחס כהנא:

דני סליחה ,תבוא -

דני הרוש:

פינחס אתה שאלת שאלה -

פינחס כהנא:

ותגיד אחרי אני אחרי שנתיים -

דני הרוש:

יש תשובה.

פינחס כהנא:

וחצי החלטתי לשנות את הנושא של השקיפות
בישיבות המועצה -

דני ה רוש:

בסדר גמור.

פינחס כהנא:

ומהיום אתם תשמעו רק את התשובות .תבוא
בהתחלת הדיון -

דני הרוש:

זה לא מה שאמרו לך.

פינחס כהנא:

תגיד זה מה שהחלטתי.
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דני הרוש:

זה לא מה שאמרו לך פינחס.

ראש העיר:

פינחס כהנא היקר ,אתם יודעים מה זה פשוט מבזה
ומביש .אני פה להבדיל מ הרבה מאוד ראשי ערים
מאפשר לכם מעל ומעבר חופש .יש פה ישיבת מועצה
פתוחה לציבור באולם ספורט ,כל מי שרוצה להגיע
מוזמן .אם היה תקופת קורונה היה כללים של
קורונה .כל מי שרוצה להגיע מוזמן לאולם הספורט,
לא לאולם הישיבות .אני חושב שאת הישיבה
הבאה -

ד"ר אסנת ספורטה:

גם מי שבאולם לא יודע מה השאלות.

ראש העיר:

אל תפריעי לי גברת ספורטה ,תכבדי את ראש
עיריית כפר סבא כמו שאת מכבדת -

ד"ר אסנת ספורטה:

אבל גם מי שבאולם לא יודע מה השאלות ראש
העיר .אני כן אפריע ,כי אני עומדת כאן בשם
הציבור -

ראש העיר:

תשמע ,אני לא ראיתי ,אני באמת -

ד"ר אסנת ספורטה:

גם מי שיושב בטריבונה לא יודע -

ראש העיר:

אני באמת לא ראיתי -

ד"ר אסנת ספורטה:

לא יודע מה השאלה .השאלה מוקרנת לך.

ראש העיר:

אסנת ,אסנת ,באמת אני כבר לא יודע -

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא קורא את השאלה.

ראש העיר:

אני לא מבין ,אני -

ד"ר אסנת ספורטה:

אל תסבן אף אחד.

ראש העיר:

אני באמת עשיתי טעות גדולה -

ד"ר אסנת ספורטה:

ואל תערבב אף אחד -

ראש העיר:

טעות גדולה.

ד"ר אסנת ספורטה:

אף אחד לא יודע מה השאילתה -
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ראש העיר:

טעיתי.

ד"ר אסנת ספורטה:

וזו דרך ,וזו דרך לעוור -

ראש העיר:

את באמת לא מאפשרת -

ד"ר אסנת ספורטה:

את הציבור.

ראש העיר:

לנהל דיון מכובד.

ד"ר אסנת ספורטה:

שהציבור לא יודע מה אומרים ,לא יודע על מה
מדברים -

ראש העיר:

אני אשמח שאנשים תושבים -

ד"ר אסנת ספורטה:

ויישאר באפלה.

ראש העיר:

שייראו איך את מתנהלת -

ד"ר אסנת ספורטה:

וזו לא שקיפות .

ראש העיר:

איך את מתנהגת .שקיפות ,את לא יודעת -

ד"ר אסנת ספורטה:

זאת לא שקיפות.

ראש העיר:

יש לך עוד הרבה מה ללמוד מאיתנו על שקיפות.

ד"ר אסנת ספורטה:

זאת לא שקיפות.

ראש העיר:

הרבה מאוד.

ד"ר אסנת ספורטה:

אתה אומר שקיפות -

ראש העיר:

יש לך עוד הרבה מה לל מוד.

ד"ר אסנת ספורטה:

ואתה לא עושה את זה.

ראש העיר:

טוב סדר .אז אני -

ד"ר אסנת ספורטה:

אז לפחות שלא יהיה בפה ואחד בלב.

ראש העיר:

אני אראה לכם בישיבת המועצה הבאה ,מנכ"ל
העירייה ישיבת המועצה הבאה תחזור למה שהיה
בקדנציה הקודמת .ישיבת המועצה הבאה תתנהל
באול ם הישיבות בעירייה ללא כל הפירוטכניקה
הזאת -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה זה משנה?
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ראש העיר:

ללא שידור -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה זה משנה? ממילא ...את השאלות.

ראש העיר:

ללא פייסבוק ,אני רק אזכיר לכם -

ד"ר אסנת ספורטה:

מה זה משנה אם עושים את זה במקלט או בכיכר
העיר.

ראש העיר:

אני רק אזכיר לכולם ,אני אזכיר לכולם מה היה פה
לפני שנתיים וחצי ,ואיפה אנחנו נמצאים היום .את
לא יכולה להגיד דבר כזה מבזה על חוסר שקיפות.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה מבזה.

ראש העיר:

את נמצאת פה באולם ציבורי עם  200מקומות,
משודר בפייסבוק ,מתומלל -

ד"ר אסנת ס פורטה:

הם לא -

ראש העיר:

אנחנו בישיבה הבאה -

ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר הם לא יודעים מה השאלה.

ראש העיר:

את שכנעת אותי .שכנעת אותי ,שכנעת אותי.

ד"ר אסנת ספורטה:

כאילו זה ללה -לנד.

ראש העיר:

הצלחת שכנעת -

ד"ר אסנת ספורטה:

זה ללה -לנד.

ראש העיר:

שכנעת אותי ,ישיבה הבאה -

ד"ר אסנת ספורטה:

הם לא יודעים מה השאלות .למה למנוע מהם?

ראש העיר:

ישיבת המועצה הבאה -

ד"ר אסנת ספורטה:

בחצי השעה הזאת יכולת לקרוא את כל השאלות
ברצף.

ראש העיר:

תתקיים באולם הישיבות -

ד"ר אסנת ספורטה:

זו התעקשות שבאה למנוע מהציבור -

ראש העיר:

תתקיי ם באולם הישיבות -

ד"ר אסנת ספורטה:

לשמוע את השאלות.
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ראש העיר:

עם מצלמה קטנה ,עם מצלמה קטנה ואתם תראו -

ד"ר אסנת ספורטה:

זאת ההתעקשות הזאת.

ראש העיר:

אני אזכיר לציבור -

ד"ר אסנת ספורטה:

ואני שמחה שאנשים רואים ,כמה זמן אתה מבזבז -

ראש העיר:

תודה רבה.

דני הרוש:

אסנת ,אסנת -

ראש העיר:

בושה וחרפה.

ד"ר אסנת ספורטה:

על להתחמק לקרוא את השאילתה.

ראש העיר:

לא מתחמקים משום דבר -

דני הרוש:

את מונעת מהציבור לשמוע.

ראש העיר:

אל תשימי מילים בפה של אף אחד ,תכבדי את
אנשים שנמצאים פה .יושב פה יועץ משפטי ואומר
דבר ים ברורים ,ואת אומרת לו :לא .יושב פה מנכ"ל
רוצה לתת לך תשובה -

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא אמר שאסור לקרוא את השאילתות -

ראש העיר:

אני אמרתי לך -

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא אמר -

ראש העיר:

טוב ,את -

ד"ר אסנת ספורטה:

הוא לא אמר שאסור לקרוא את השאילתות ,זו
פרשנות ש לך.

ראש העיר:

את בשלך ,ברוך השם שאת לא עובדת בעיריית כפר
סבא .כן ,בבקשה מנכ"ל העירייה תיתן תשובה.

יובל בודניצקי:

אגף חזות העיר הציב כיעד נטיעה של מאות עצים
לשנה בגומות במרחב הציבורי ,בשדרות ,במוסדות,
בגנים וכדומה .ראוי לזכור כי מדובר בהליך הכרוך
בהוצאה כ ספית .הכנת מיפוי ותכנון ברחבי העיר
כולל

התאמת

סוגי

העצים

בראייה העירונית,
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רכישת העץ ...,העץ ,הכנת תשתית ,פתיחת גומה,
פריסת תשתית השקיה ולבסוף כמובן נטיעה על ידי
איש מקצוע .לראייה עשייה הברוכה בתחום בשנת
 2019נשתלו  1022עצים .בשנת  2020נשתלו 1,456
עצים ,הרב ה מעבר ליעד .וכיום בשנת  2021נטעו עד
כה כ  372 -עצים ברחבי העיר ,ועוד היד נטויה.
בנוסף האגף הקים משתלה עם כ  400 -שתילי עצים
מסוגים שונים ומגוונים ,והמטרה לשתול אותם
במרחב .כפר סבא הינה יער עירוני המנוהל בשיטה
חדשנית ופורצת דרך ,אשר מהווה פלטפורמה
ללימוד רשויו ת בארץ .בסיור שנערך עם חבר מועצת
העיר פינחס כהנא ,סגן ראש העיר דני הרוש ,עלתה
בקשה לשתול עצים בגומות שנמצאות בחצר אולם
ספורט אשכול פיס .אולם מבדיקה שנעשתה על ידי
אנשי המקצועי נמצא ,כי אין תשתיות השקיה
במקום .מחלקת גנים ונוף מקדמת נטיעת עצים על
פי תכנון ובכ ל מקום בו קיימת תשתית מתאימה.
ראש העיר:

תודה רבה ,שאלת המשך.

פינחס כהנא:

א' התשובה לא נכונה דני ,ואתה יודע .אבל נעזוב
את זה .שאלת המשך היא ,אני שאלתי -

דני הרוש:

פינחס ,פינחס ,אל תגיד שהתשובה לא נכונה -

פינחס כהנא:

לא נכונה.

דני הרוש:

נמצא פה אורן וולשט יין ,אורן בבקשה ,אורן
בבקשה לבוא לכאן -

הדר לביא:

סליחה בבקשה לכבד את החוקים -

דני הרוש:

אני מכבד את החוקים.

הדר לביא:

יש פה שאלת המשך.
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ד"ר אסנת ספורטה:

אל תתפרץ.

דני הרוש:

בבקשה .אסנת לא ציפית -

ד"ר אסנת ספורטה:

אל תתפרץ.

דני הרוש:

ישבת בשקט דקה ,מה ק רה?

ד"ר אסנת ספורטה:

אל תתפרץ.

דני הרוש:

אוי זה כל הכבוד.

ד"ר אסנת ספורטה:

פינחס מדבר.

דני הרוש:

אני שמח שישבת בשקט.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני שומרת על הזכות של פינחס לדבר.

דני הרוש:

ממש.

פינחס כהנא:

השאלה הייתה -

ראש העיר:

כן שאלה פינחס.

פינחס כהנא:

הש אלה הייתה פשוטה ראש העיר ,התחייבת ,לא
רצית להתחייב לנטיעה בכל הגומות הריקות ,כי
אמרת שזה תשתית מים ,אין תשתית מים זה עולה
כסף .הבנו את זה .אמרת בדיון איפה שיש תשתית
מים ,אני נוטע .עכשיו אני רוצה להגיד לכם,
בעירייה יש סקר נהדר שעשו עם התושבים ,שאמרו
להם איפ ה יש תשתית מים תודיעו לנו .עשו סקר,
העירייה עברה על הסקר .יש שמה טבלה מעולה.
אני בסיור עם דני הראיתי לו בשטח של  100מטר על
 100מטר מקומות שיש שמה אפילו מערכות טפטוף
דני.

ראש העיר:

מה השאלה?

פינחס כהנא:

אני אוכל לחזור על זה ,אם אורן היה איתי.

ראש העיר:

פ ינחס כהנא מה השאלה?

פינחס כהנא:

השאלה היא למה ,כמו ששאלתי ,אתם פשוט לא
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עניתם לעניין .התחייבה ,אתה התחייבת לטעת
עצים בגומות ריקים שיש להם תשתית מים -
ראש העיר:

תודה.

פינחס כהנא:

מה סטטוס השתילה.

ראש העיר:

תודה .אורן וולשטיין נמצא כאן ,אורן בבקשה ייתן
לך תשובה.

אורן וולשטיין:

ערב טוב ,בנושא העצים פינחס ,מחלקת גנים ונוף
אני מוכן לחתום על זה ,אני יודע את זה גם ,הם
הולכים ונוטעים בכל מקום שישנה תשתית השקיה.
היעד שהתחייבו אליו הוא  1,000עצים בשנה ,וכמו
שהמנכ"ל אמר ,אנחנו נוטעים הרבה מעבר לזה.
בשנת  2020כאמור נטענו כ  1,500 -עצים .וגם היום
ככול שיגיע מידע לאגף ,וזה יימצא באמת כמידע
שאפשר להתבסס עליו ,התשתיות אכן יהיו קיימות,
לא נהסס ונשתול עצים .זה חד משמעי ,אין פה שום
שאלה של תקציב ,ההיפך .אנחנו עושים את זה
באהבה רבה ,אנחנו רוצים שיהיו הרבה עצים בעיר,
זהו.

ראש העיר:

תודה רבה .שאילתה הבאה .תודה אורן .זה רק מציג
איזו עשייה מפוארת נעשית בעיר כפר סבא .איך
נטעים פה אלפי עצים ,מה שלא נטעו מעולם .איך
כל הגומות והרחובות שהיו ריקים מעצים נשתלו
בהם עצים ,ברחוב התחיה ,ברחוב תל חי ,נעשית פה
עבודה מפורטת ,ואתם רואים שזה חלק מהערכים.
לא צריך ללמד אותנו את העבודה .תודה.

ד.

שעות פעילות נת"צ ויצמן עם סיומו.
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ראש העיר:

תשובה לשאילתה -

פינחס כהנא:

ברחוב תל חי -

ראש העיר:

על פי חוק ,אתה לא בזכות דיבור -

פינחס כהנא:

ברחוב תל חי עשו מדרכה -

ראש העיר:

פינחס כהנא אתה לא בזכות דיבור .אני הולך
להקפיד על הכללים .עכשיו רק תשובה לשאילתה
יש ,כן בבקשה .השאילתה מופיעה על המסך,
והמנכ"ל ייתן תשובה ,מענה לשאילתה.

יובל בודניצקי:

הנת"צ המתוכנן בוויצמן הוא נת"צ שמאלי וככזה
הוא יעבור דרך תחנות האוטובוס הממוקמות על
איי תנועה ,שמופרדים מנתיב התחבורה הרגיל.
מעבר רכבים פרטיים בנתיב זה יחסום את גישת
האוטובוסים לתחנות .מלכתחילה הפרויקט נועד על
מנת לאפשר לאוטובוסים לעקוף את הפקקים ,אך
בשעות בהן אין פקקים ממילא אין צורך בתוספת
נתיבי נסיעה לרכב פרטי .נתונים אלה אינם חדשים,
אלא היו ידועים בעת אישור הפרויקט עו ד בקדנציה
הקודמת .בין השאר על ידי צביקה צרפתי החתום
על השאילתה.

ראש העיר:

שאלת המשך?

הדר לביא:

בבדיקה פשוטה שניתן היה לעשות -

*** קריאות מהקהל ***
הדר לביא:

סליחה זה מפריע .בבדיקה פשוטה שניתן היה
לעשות בניתוח הבטיחות שיצא לפני שנה ,וכן
משאלה של נתיבי איי לון ,אין תכנון בין אפשרות
להפסיק את פעילות הנת"צ .השאלה שלי ראש

מועצה מן המניין

02.06.2021

132

העיר ,אם אתה חושב שזה נכון להפסיק את פעילות
הנת"צ ,מה אתה עושה בנושא?
עילאי הרסגור -הנדין:

אני יכול לענות?

ראש העיר:

כן עילאי ,יש פה שאלות שאני פשוט לא מבין אותם,
תסביר לי .תענה.

עילאי הרסגו ר -הנדין:

האמת שגם אני מנסה להבין -

ראש העיר:

אני לא מבין.

עילאי הרסגור -הנדין:

 ...נכון לא נכון -

הדר לביא:

להבהיר את השאלה.

ראש העיר:

לא ,אני באמת לא מבין.

עילאי הרסגור -הנדין:

אני מקווה שאני אקלע ,שאני הבנתי אותך.

ראש העיר:

אני לא לועג ,אני פשוט לא מבי ן את השאלה.

הדר לביא:

אז אני אשמח להסביר.

ראש העיר:

אבל הסגן יענה לך.

עילאי הרסגור -הנדין:

הסיפור פשוט.

הדר לביא:

לא הבנתי ,אתה מגיב למה?

עילאי הרסגור -הנדין:

הסיפור

פשוט,

נתיבי

תחבורה

ציבורית

נועדו

מלכתחילה כדי לעקוף את הפקקים .בזמנים בהם,
בשעות העומס ברור שיש צורך בנתיבי התחבורה
הציבורי ,כי הרי לשם כך הם נועדו .בשעות שהם לא
שעות עומס ,אין עומס .ולכן מלכתחילה אין צורך
ב  2 -הנתיבים .במקרה הספציפ י הזה של נת"צ
שמאלי ,שהתחנות נמצאות על איי תנועה ,ברגע
שנעביר מכוניות בקטע של תחנות האוטובוס והם
יעצרו

ברמזור,

הם

ימנעו

מהאוטובוס

להגיע

לתחנה ,ולכן זאת תהיה בעיה.
הדר לביא:

אז תגידו שהנת"צ פועל  24/7והוא לא מופסק,
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ממגוון סיבות חשובות מאוד .למה עונים לשאלה
ככה .השאלה הייתה האם הנת"צ ,השאלה הייתה
מאוד פשוט ,האם הנת"צ פועל  .24/7התשובה היא -
עילאי הרסגור -הנדין:

זה התכנ ון.

הדר לביא:

סליחה?

עילאי הרסגור -הנדין:

כרגע הוא לא פועל ,אבל כשהוא יהיה זה התכנון.

הדר לביא:

כשהוא יפעל הוא יפעל .24/7

עילאי הרסגור -הנדין:

כן.

הדר לביא:

תודה.

עילאי הרסגור -הנדין:

לפחות בנת"צ השמאלי ,יש לנו גם נת"צ ימני,
בצ'רניחובסקי ,זה כבר סיפור א חר.

ראש העיר:

תודה עילאי .שאילתה הבאה.

הדר לביא:

זו תשובה.

ראש העיר:

תשובה לשאילתה הבאה כן.

הדר לביא:

ממליצה לענות לשאילתה באותה פשטות.

ה.

חזרה ללימודים.

ראש העיר:

כן ,תשובה לשאילתה הבאה.

יובל בודניצקי:

 .1נערכו מיפויים פדגוגיים ורגשיים .2 .עיריית כפר
סבא פועלת בשת"פ עם משרד החינוך ,בהתאם
לזאת נבנתה תכנית כוללת במסגרתה משרד החינוך
הקצה שעות ליסודיים ולחטיבות הביניים לצמצום
פערים ולמענים רגשיים .כל בית ספר בנה תכנית
מותאמת על פי המיפויים .בתיכונים נבנתה תכנית
לתגבור

לקראת

במקצו עות -

בגרויות

ולצמצום

פערים
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ד"ר אסנת ספורטה:

אפילו את הכותרת את הנושא של השאילתה -

יובל בודניצקי:

נדרשים על פי בקשות מנהלי בתי הספר -

ד"ר אסנת ספורטה:

הציבור לא זכאי לשמוע?

יובל בודניצקי:

בנוסף

כל

תלמידי

 4עד

 5יחידות

לימוד

במתמטיקה בכיתות י' ,אשר יזדקקו יקבלו תגבור.
ד"ר אסנת ספורטה:

ראש העיר הציבור לא יודע על מה אתם עונים.
תקשיבו זו הזיה.

ראש העיר:

זה מופיע על המסך.

ד"ר אסנת ספורטה:

אז זה מופיע על המסך ,הציבור לא רואה מסך.

ראש העיר:

שאילתה הבאה -

יובל בודניצקי:

זה היה באתר מ -

ד"ר אסנת ספורטה:

האנשים שיושבים על הטריבונה לא רואים מסך.

ראש העיר:

שאלת המשך.

ד"ר אסנת ספורטה:

כותרת ,נושא ,משהו.

ראש העיר:

שאלת המשך .תמשיכו לעשות פה ברדק ובלגן,
תמשיכו זה בסדר.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,זה לא פרובוקציה ,זה לעמוד על עקרונות.

ראש העיר:

במקום שתהיה פה הצגה מכובדת וראויה ,תמשיכו
לעשות מ זה קרקס .ישיבות המועצות אתן הופכות
אותם לקרקס ,וככה גם הציבור פשוט לא יראה
אתכם ,כי זה לא יעניין אף אחד.

ד"ר אסנת ספורטה:

אנשים לא יודעים על מה אתם עונים .תקשיבו זו
בדיחה.

ראש העיר:

תמשיכו להפוך את הישיבות האלה לקרקס ,זה
בסדר .צועקים מהצד ,צועקים מהאמצע -

ד"ר אסנת ספורטה:

את הכותרת ,מה הנושא?

ראש העיר:

צועקים מהצד ,הכול בסדר ,יש כללים בישיבות
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מועצה .מי שבקהל אסור לו להפריע דבר ראשון,
כלל ראשון .כלל שני ,שאלה תשובה .יש שאלת
המשך?
ד"ר אסנת ספורטה:

אני שמחה שהקהל רואה את זה ,סליחה ואני
מתנצלת לתושבים -

ראש העיר:

מעולה שיראו איך אתם מתנהלים.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני מתנצלת לתושבים בשם מועצת העיר.

ראש העיר:

אני באמת מצטער.

ד"ר אסנת ספורטה:

על זה שנמנעת מכם -

ראש העיר:

טוב אוקיי -

ד"ר אסנת ספורטה:

הידיעה על מה השאילתה -

ראש העיר:

את הדמגוגיה הזולה תשאירי בשביל עצמך.

ד"ר אסנת ספורטה:

על מה התשובה עונה ,אני רק מתנצלת.

ראש העיר:

טוב ,שאלת המשך יש? תודה ,אין.

ו.

פעילות ועדות הרשות העירוניות.

ראש העיר:

שאילתה הבאה.

יובל בודניצקי:

שאילתה לישיבת מועצה -

ראש העיר:

בנושא פעילות ועדות הרשות ,כן.

יובל בודניצקי:

בנו שא פעילות ועדות הרשות העירונית .ועדה
להנצחת נפגעי פעולות איבה ,זאת ועדה חובה.
בימים כתיקונם מתכנסת הוועדה סביבה טקסי יום
הזיכרון לחללי צה"ל ולחללי פעולות איבה .בשנת
2020

שאופיינה

כשנת

קורונה,

לא

התקיימו

הטקסים והוועדה לא התכנסה .יחד עם זאת ,ראוי
לציין כי ב תאריך  25.5.2020קיים יו"ר הוועדה
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פגישה עם כל הגורמים המקצועיים בעירייה ,בה
סוכם על ביצוע עבודת מטה לאימות נתוני כלל
נפגעי פעולות האיבה וחללי צה"ל ,המונצחים בכפר
סבא .יש לציין כי עבודת המטה המקיפה הסתיימה
לקראת יום הזיכרון האחרון ,וכי נתוני כל החללים
אומתו ועודכנו .ועדה לדיור ציבורי ועדת רשות.
הוועדה התכנסה בתאריך  .21.7.2020הוועדה לערי
תיאום וקשרי חוץ ,ועדת רשות .הוועדה לערי
תיאום

וקשרי

חוץ

לא

התכנסה

בשל

משבר

הקורונה ,שהביא להקפאת תקציב הפעילות מול ערי
התיאום בשנת  . 2020ועדת שקיפות ,גם ועדת רשות.
הוועדה לשק יפות לא התכנסה בשל משבר הקורונה.
ועד לקידום צעירים -
עו"ד אהוד יובל לוי:

לא ,לא ,סליחה .יובל יש לנו -

ראש העיר:

רגע שנייה יובל ,תן לו לסיים ואחרי זה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

תרשה לי ,תרשה לי לתקן.

ראש העיר:

אבל תן לו לסיים דקה.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אבל אני- . ..

ראש העיר:

דקה תן לו לסיים.

עו"ד אהוד יובל לוי:

אז הנה אני לא אפריע לו ,פה אני חושב שהציטוט
שלי לא הגיע מדויק ,והיה כשלים בתקשורת ביני
לבין ההנהלה הקודמת ,ובגלל זה כשלא היה זרימה
של תקשורת והסיכום ביני לבין ראש העיר שבינך
וביני תהיה פגישה עבודה ,והדברי ם יזרמו לרווחת
כולם ,זה יותר פשוט .אני מתנצל על הטוב.

ראש העיר:

טוב ,המשך התשובה.

יובל בודניצקי:

ועדה לקידום צעירים ,ועדת רשות .הוועדה התכנסה
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ב .9.8.2020 -

להקמת

הוועדה

מכללה

אקדמית,

הוועדה לשקיפות לא התכנסה בשל משבר הקורונה.
ועדת שמות -
לירית שפיר שמש:

הו ועדה למכללה אקדמית...

ראש העיר:

כן תמשיך.

עו"ד אהוד יובל לוי:

כן ,זה אותו עניין.

ראש העיר:

ועדת השמות התכנסה בתאריך  ,22.7.2020וכן
בתאריך  .30.11.2020שאלת המשך.

יעל סער:

כן ,ראשית אני רק רוצה להעיר ששאלנו מדוע לא
התכנסו ועדות ,מאחר וזה מה שמופיע בטבלה
בזירת השקיפות ,יכול להיות שיש בה טעות ואולי
ראוי לעדכן אותה .השאלה שלי היא האם יש
מועדים צפויים לכינוס של הוועדות האלה? בייחוד
אלה שבאמת לא התכנסו בשנת  .2020ומעניין
שחברי

קואליציה

מותר

להעיר

להם

באמצע

ששואלים שאלות ,בעוד שלנו אסור.
ראש העיר:

טוב ,אנחנו נ דאג שהמועדים של הוועדות יתכנסו.
צריך להבין שהוועדות הן ועדות רשות ,וככזה הן
נפגשות מעת לעת על פי צורך .למשל ועדת שמות
מתכנסת

בהתאם

לצרכים.

וחברי

המועצה

הרלוונטיים יעדכנו על מועד זימון הישיבות בהתאם
לצורך .שאילתה הבאה.
הדר לביא:

ז.

אפשר לציין משהו?

ביטול מועד בחינת בגרות במתמטיקה.

ראש העיר:

שאילתה הבאה ,תשובה .נושא ביטול מועד בחינת
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בגרות במתמטיקה ,כן.
הדר לביא:

אני מבינה שרק לחברי קואליציה מותר להתפרץ
לדברים.

ראש העיר:

לא מתפרצים לדברים של ראש העיר .כן בבקשה.
תשובה לנושא של ביטול בחינת הבגרות.

יובל ב ודניצקי:

משרד החינוך קבע כי ההחלטה לגבי קיום מועד
הבגרויות היא אוטונומיה של מנהלי בתי הספר.
בישיבה משותפת של הפיקוח ממשרד החינוך אגף
החינוך ומנהלי התיכונים ,הוחלט במשותף כי
תלמידי אגף שח"ר וחינוך מיוחד בלבד ייגשו
לבגרויות ,שכן אוכלוסיות אלו ,המוחרגות גם על
ידי משרד החינוך ,אינן מתמודדות היטב עם
שינויים .מנהלי בתי הספר ברשויות הסמוכות כגון:
נתניה ,רעננה ,הרצליה ,מלבד  50תלמידי אגף שח"ר
ומב"ר,

ורמת

השרון

קיבלו

החלטות

דומות

ותלמידיהם לא נבחנו .מספר שיקולים הובילו
לקבלת ההחלטה על ידי המנהלים ,בשיתוף ועדי
ההורים

משרד

החינוך

ואגף

החינוך.

ראשית,

ביטחון התלמידים והתלמידות .במצב הקיים לעת
קבלת ההחלטה ,לא יכולנו להבטיח עמידה בהנחיות
פיקוד העורף ושמירה מיטבית על ביטחון הילדים,
שכן לא קיימים מספיק מרחבים מוגנים בתיכונים
בהם יכולנו להשתמש .בניגוד לרשויות אחרות ,בהן
לכל ב ית ספר שש שנתי ,חטיבה ותיכון ,יש בית ספר
נוסף סמוך ,כך שעמדו לרשותם מרחבים מוגנים
מספקים .בכפר סבא התיכונים נמצאים במתחם
אחד ,ולא בתי ספר נוספים צמודים מלבד חטיבת
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רמון ,ועל כן ניתן היה להתייחס רק למרחבים
בתיכונים .ההחלטה התקבלה מתוך דאגה לביטחון
הילדים

לאח ר

שנבחנו

שאר

כל

האפשרויות

האחרות .שנית ,מצבם הנפשי של התלמידים,
מנהלים והורים הפיצו כי ישנם תלמידים שנמצאים
בחששות וחרדה בשל המצב הביטחוני ,דבר שפוגע
ביכולם ללמוד לקראת הבחינה ו/או לעבור אותה
בהצלחה .תפקידנו לקחת בחשבון גם את מצבם
הנפשי של התלמידים ,שעברו תקופה קשה ולחוצה
ולא היה הוגן להגישם לבגרות תחת לחץ .משרד
החינוך נתן מועד נוסף לבגרויות בדיוק בשל סיבות
אלו.
ראש העיר:

שאלת המשך?

הדר לביא:

אני מבינה מהתשובה הזאת שאין לנו מספיק
מרחבים

בתיכונים

מוגנים

עבור

כל

הילדים

שלומדים בתיכונים.
ראש העיר:

מה השאלה? תנסחי את זה עם סימן שאלה לא עם
סימן קריאה ,שאלה.

הדר לביא:

האם -

ראש העיר:

יפה.

הדר לביא:

יש לנו מספיק מרחבים מוגנים בתיכונים עבור כל
תלמידי התיכונים?

ראש העיר:

יש מרחבים מוגנים עבור תלמידי התיכונים ,אבל
ופה אבל גדול ,מכיוון שהמצב הביטחוני אמר
דברים ברו רים לגבי מערכת הלימודים ,שהיא לא
מתקיימת,

לכן

ההחלטה הייתה

שנאמר בשאילתה ,תשובה הבאה.

בהתאם למה
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הדר לביא:

זה סותר לחלוטין את התשובה שניתנה.

ראש העיר:

טוב ,תשובה הבאה.

הדר לביא:

מה טוב? אמרתם שאין מרחבים מוגנים מספיקים.

ראש העיר:

לא אמרנו שאין בכלל ,מספ יקים.

הדר לביא:

מספיקים לכמות?

ראש העיר:

אין מרחבים מוגנים מספיקים .שאילתה הבאה,
תודה .שאילתה הבאה .אני רוצה לחשוב על מישהו
שייקח אחריות לקיים לימודים או מבחנים בשעה
שיש טילים.

הדר לביא:

יש לא מעט ראשי רשויות -

ראש העיר:

מאוד קל לשבת באופוזיציה ולבקר את כולם ,מאוד
קל .בנושא הקמת בתי ספר חדשים שאילתה -

הדר לביא:

ראש עיריית הוד השרון לקח אחריות ,ראשת מועצה
אזורית דרום השרון -

ראש העיר:

בסדר אוקיי.

הדר לביא:

אתה מוזמן להפנות אליהם את הביקורת.

ראש העיר:

תיקחי את אחריות .כן.

ח.

הקמת בתי ספר חדשים בעיר.

יובל בודניצקי:

שאילתה לישיבת המועצה בנושא הקמת בתי ספר
חדשים בעיר.

ראש העיר:

זה בהינף יד לבטל את כל מערכת החינוך ,את כל
המנהלים ,את כל המורים ,זה כאילו אף אחד לא
רלוונטי פה ,את כל הצוותים ,הכול מגוחך ומצחיק.

הדר לביא:

לא ,מה שמגוחך -

ראש העיר:

לא ,לא ,עז בי בסדר נו ,אנחנו הבנו אותך כבר זה
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בסדר .כן ,שאילתה הבאה.
הדר לביא:

העיקר שאתה רוצה שכולם יכבדו ,אבל כבוד
מינימאלי לחברות מועצה -

ראש העיר:

טוב.

הדר לביא:

לא ניתן לראות.

ראש העיר:

הציבור רואה אותך ,אני שמח שהוא רואה אותך.
כן.

יובל בודניצקי:

תשובה לשאל ה ראשונה ,מנכ"ל העירייה הוא זה
שמאשר הגשת בקשות למשרד החינוך עבור הבינוי -

ד"ר אסנת ספורטה:

תקרא את כותרת השאלה לפחות .כותרת ,נושא,
משהו.

ראש העיר:

לשמחתנו הקראנו ,רק לא הקשבת כרגיל.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא הקראתם ,אני רואה ,זה מולי.

ראש העיר:

יש את זה בפיי סבוק את תראי בנושא הקמת מבנה
חדש ,את פשוט לא הקשבת .בבקשה ,כן מנכ"ל
העירייה.

יובל בודניצקי:

מדוע התחלת בתהליכים -

ראש העיר:

הכותרת הוקראה.

יובל בודניצקי:

לאישור בית ספר חדש מול משרד החינוך רק ב -
 .2021בתאריך

 21.3.2017נשלח מכתב צרכים

למינהל הפיתוח במשרד ה חינוך מר יהודה כץ ,על
ידי מנהלת אגף החינוך דאז הגברת אורלי פרומן.
מנהלת אגף החינוך החדשה ,הגב' אסנת חכמון,
יכולה לראות במערכת רק שנתיים אחורה ,ושם
רואים כי גם בשנת הלימודים תש"פ – 2019/2020
ובשנת הלימודים תשפ"א הוגשו בקשות נוספות.
אישור משרד החינוך ניתן רק בחודשיים האחרונים,
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לכן הטענה כי רק כעת התחלנו בהליך קבלת
האישורים אינו מדויק בלשון המעטה .שאלה שנייה,
מתי אתה מצפה לפתוח בהליכים כאלו עבור בית
ספר חדש במרכז העיר?
ראש העיר:

רק שנייה ,רק נושא אחד .היועץ המשפטי לגבי
שאילתות ,יש פה  2שאלות ,אני מעכשיו מבקש
ממנכ"ל העירייה החדש ,שכל השאילתות שמגיעות
יובאו לאישור היועץ המשפטי טרם הגשתן .כי
שאילתה זו שאלה תשובה ,בסדר?

ד"ר אסנת ספורטה:

מנכ"ל העירייה תודה שקראת את משפט השאלה.

ראש העיר:

כבר בשנת הלימודים תש"ח הוגשה בקשה ראשונה
בבית ספר יסודי נוסף במרכז העיר ,הבקש ה נענתה
כי אין הכרה בצורך .בשנת תשפ"א הוגשה על ידי
מנהלת אגף החינוך בקשה נוספת ,אשר לגביה טרם
התקבל מענה .מובהר כי הגורם היחיד המוסמך,
כמו שכולם יודעים למתן אישור הכרה בצורך
ולבינוי של בתי הספר גני הילדים הינו משרד
החינוך בלבד .שאלה המשך.

הדר לביא:

כיוון שביקשנו את ההתכתבויות של ההכרה בצורך,
הועברו לנו רק ההתכתבויות האחרונות מהשנה,
שאלנו אם יש קודמות ואמרו לנו שאין .אז אנחנו
נבקש להבא להיענות לבקשות ולשאלות של חברי
מועצת העיר בצורה מדויקת ,כדי שנוכל לשאול
שאלות מדויקות.

ראש העיר:

זאת לא שאלה ,זאת אמירה .ת ודה ,שאילתה הבאה.
אגב כל החומרים אתם מקבלים אותה בצורה
מסודרת כמו שאין אותם בשום מקום אחר במדינת
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ישראל ,כל החומרים -
הדר לביא:

קח אחריות על הטעות ,אתה טועה -

ראש העיר:

מתקבלים בצורה מסודרת .שאילתה הבאה.

הדר לביא:

כרגע אמרתי לך זו שאילתה שאני שאלתי -

ראש ה עיר:

טוב.

הדר לביא:

ולא ניתנה מענה הנכון ,קח אחריות.

ראש העיר:

אוקיי .חבר'ה יש להרבה רשויות מקומיות -

הדר לביא:

זה דבר קטן -

ראש העיר:

קחי את אחריות ופעם אחת ,פעם אחת ,פעם אחת
תגידי כל הכבוד יש פה עירייה מצוינת ,הכול נעשה
כמו שצריך.

הדר לביא:

הבעיה היא בחברי המועצה שוב.

ראש העיר:

פעם אחת ,פעם אחת ,לא הכול שחור ,יש לנו עיר
מצוינת.

הדר לביא:

טעית ,קח אחריות.

ראש העיר:

תאמיני לי יש לנו עיר מצוינת ,יש לנו עיר טובה -

הדר לביא:

יש לנו עיר נפלאה.

ראש העיר:

יש מועצה שמתנהלת לעילא ולעילא ,יש יועצים
משפטיים -

הדר לביא:

עיר נהדרת -

ראש העיר:

שנותנים חוות דעת טובות.

הדר לביא:

טעית במידע שהועבר לנו.

ראש העיר:

אתם כאנשי אופוזיציה -

הדר לביא:

אחריות פשוטה.

ראש העיר:

צריכים להבין שלא הכול שחור -

הדר לביא:

האשמה של כולם.

ראש העיר:

 96.6%מתושבי כפר סבא -
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הדר לביא:

מי דיבר על שחור.

ראש העיר:

מרוצים מהעיר שלהם ,לשמחתנו.

הדר לביא:

קח אחריות טעות קטנה.

ראש העיר:

שאילתה הבאה.

הדר לביא:

מה הסיפור?

ראש העיר:

בסדר טוב.

ט.

סעיף  36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות בנושא זמן סביר
לטיפול במכלי מיחזור מלאים.

ראש העיר:

מענה

לשאילתה

בנושא

טיפול

במכלי

מיחזור

מלאים .אז ככה ,מענה לשאילתה פינוי סוגי
מיחזור ,יש פה תשובה מפורטת .פחים כחולים פעם
בשבועיים,

קרטונים

בהתאם

לתוכנית

עבודה

ולמיקום הקרטוניה .בקבוקי הפלסטיק פעם בשבוע.
תפוזיות פעם בשבוע רשימה קבועה 40 ,תפוזיות
מרכזיות ,ופ עם בשבועיים כל העיר .טקסטיל פעם
בשבוע ,בקבוקי זכוכית פעם בחודש ,אלקטרוניקה
פעם בחודש .יש פה דו"חות מפורטים לשנת  2020ו -
 . 2021מועדי טיפול בקריאות מוקד :קרטוניות
ופחים כחולים מפונים בדרך כלל כל יום למחרת.
שאר המתקנים דורשים משאיות מיוחדות ,ולכן
מפונות בזמן ע ל פי התקן .נייר קרטונים ותפוזיות 3
ימי עבודה מרגע פתיחת קריאה .פינוי בקבוקי
פלסטיק  6ימי עבודה .בקבוקי זכוכית חודש ימים.
טקסטיל עד  10ימים ,אלקטרוניקה עד חודש ימים.
האגף פועל בנושא בכמה מישורים במקביל ,עבודה
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מול ועדי השכונות בהיבט ההסברתי מה זורקים
לפח ואי פה .מה זה פח כחול מה זה תפוזיות מה זה
קרטוניות במקום בניירות ,ימי פינויים וכו' .עבודה
מול ועדי שכונות בהיבט מיקומי עמדות המחזור
והיכן ממקמים את העמדות .יש סיורים בשטח
מאוד קשובים לצרכי הציבור והתושבים ,כל הצוות
לרבות דני ועילאי שאחראיים על הנושא הזה של
איכ ות הסביבה .מעקב ובקרה על תכניות הפינויים
עבודה רציפה מול הקבלנים .יש פה מנהלי אזורים
ויש פה צוות עובדים נפלא שעובד בעיר ,ונותן
שירות הכי טוב שיכול להיות לתושבי כפר סבא.
שאלת המשך?
פינחס כהנא:

לדעתי אין בתשובה מענה לשאלה מה עושים
כשמכלי המחזור עומדים מלאים  ,והתשובה שזה
יכול לעמוד ככה לפי תקן שבוע או שבועיים ,לדעתי -

ראש העיר:

זאת לא התשובה.

פינחס כהנא:

לדעתי לא סבירה.

ראש העיר:

מה השאלה?

פינחס כהנא:

איך אתם ,איך אנחנו ,איך העירייה פותרת ונותנת
פתרון למצב שמכלים שהתושבים ממחזרים אותם
והם

מלאים ,לא יעמדו

מ לאים יותר

משבוע

שבועיים?
ראש העיר:

זה לא עובד שבוע שבועיים ,דני הרוש ייתן לך
תשובה.

דני הרוש:

אני אענה לך פינחס.

ראש העיר:

אני לא ראיתי פה פעם אחת ששבוע שבועיים עומד
פה מכל.
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פינחס אתה היית איתי בקשר כמה פעמים .מכיוון
שיש לנו הסכמים עם התאגידי ם לכל נושא המחזור,
אנחנו מידי פעם כשיש מכל שמלא ,אנחנו דואגים
לפנות אותו יחד עם הצוות שלנו ,ומשתדלים לעשות
את המיטב .ואתה פנית אליי לא פעם ולא פעמיים,
אתה מדבר על רחוב נדמה לי הגליל פינת המחזור,
כל פעם שפנית זה פונה ,וכל פעם שאזרח אחר פונה,
אנחנו

משתדלים

ל עשות

את

המיטב,

למרות

שההסכם שלנו הוא בהתאם לזמני תקן שציינו
בפניך לפני רגע.
ראש העיר:

תודה רבה.

ד"ר אסנת ספורטה:

דני למיטב זיכרוני אתה מנוע מלעסוק בעניינים של
פינוי אשפה.

דני הרוש:

אני לא מדבר על פינוי אשפה ,דיברתי כרגע על
מחזור נקודה.

ראש העיר:

תודה.

דני הרוש:

זה להסביר לך שוב עוד פעם ,דיברתי על מחזור.

ראש העיר:

רגע ,רגע ,דני ,דני -

דני הרוש:

מחזור.

ד"ר אסנת ספורטה:

מחזור פסולת זה חלק -

דני הרוש:

מחזור.

ד"ר אסנת ספורטה:

מהאשפה.

דני הרוש:

מחזור לא פינוי אשפה .אני מדגיש.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה חלק מפי נוי אשפה.

דני הרוש:

לא ,לא ,לא ,ממש לא.

ד"ר אסנת ספורטה:

מה ממחזרים לא אשפה?

דני הרוש:

ממש לא .פינוי אשפה זה חברת מפעת ,אני מזכיר.
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תבואי ואני אסביר לך היטב ,מחזור.
ראש העיר:

תודה רבה.

ד"ר אסנת ספורטה:

דני למיטב זיכרוני אתה מנוע מלעסוק בתחום הזה -

דני הרוש:

מיטב זיכרונך לא עובד נכון ,תדגישי את זה.

ראש העיר:

טוב ,שוב פעם אני שומר על הכללים ,שאלה תשובה,
שאלת המשך על ידי מי ששאל ותשובה .ושוב פעם
שוברים את הכללים.

י.

לפי סעיף  36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות בנושא סיום
הקצאת מבנה לעמותת מלב"י.

ראש העי ר:

שאילתה הבאה ,הקצאת מבנה לעמותת מלב"י .כבר
היה על זה דיון שלם .התשובה :עמותת מלב"י
פועלת שנים בעיר ותורמת לקהילה .במהלך השנים
הקודמות ניתנו לעמותה דו"חות ודרישות לתיקון
הליקויים ולא נעשה דבר .נכון להיום העמותה
פינתה את המבנה ,והפעילות מתבצעת בחצר של
המבנ ה ,כאשר התנאי שנדרשה העמותה לתקן את
הליקויים כאמור תיקון הליקויים בבדיקה של
מבקר העיר ,כבר ניתנה על זה תשובה מפורטת
בתחילת הישיבה .אתם רוצים לשאול עוד שאלה על
הנושא הזה ,כי כבר דנו על זה הרבה מאוד זמן?
תודה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לא ,אבל תקרא ,את התשובה לפחות תקרא.

ראש העיר:

הקראתי עכשיו את התשובה.

ד"ר אסנת ספורטה:

עד הסוף.

ראש העיר:

ברור.
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ד"ר אסנת ספורטה:

זה היה במהירות הקול.

ראש העיר:

נכון ,כי כבר דנו על זה כל כך הרבה זמן אסנת
ספורטה ,ד"ר אסנת ספורטה .יש עוד שאלה?

*** קריאות מהקהל ***
ראש העיר:

יא.

אני שוא ל אם יש שאלת המשך ,תודה אין.

פתיחת מגרשי הספורט – קירוי סולארי.

ראש העיר:

שאילתה

בנושא

פתיחת

מגרשי

ספורט

קירוי

סולארי .והתשובה היא כדלקמן :המגרשים שנפתחו
הם סאלד ,מפתן ועטרת חיים .יתר המגרשים,
עשרת המגרשים האחרים טרם נפתחו עקב בדיקות
בטיחות שעדיין נ עשים ,וממצאים שיש להתייחס
אליהם על ידי המהנדסים אשר אמונים על הנושא.
שאלת המשך? שאלה המשך?
ד"ר אסנת ספורטה:

רק שנייה אחת בסדר? אתה רץ ,אני לא מצליחה
לעקוב אחריך .אני לא מבינה למה הקצב הפך להיות
קצב היסטרי ,שנייה אחת.

ראש העיר:

אף אחד לא בהיסטריה.

ד"ר אס נת ספורטה:

בסדר.

ראש העיר:

יש שאלת המשך?

הדר לביא:

כן ,בישיבת המועצה שהתקיימה במרץ ,מה שדווח
לנו ולציבור זה שהמגרשים בכל בתי הספר הולכים
להיפתח אחרי החגים באפריל .אנחנו נמצאים היום
ביוני ,למה לדווח לנו ,מה קרה בין אפריל ליוני
שהסיט את המסלול? זה קשור לחי לופי כוח אדם
בחברה הכלכלית? זה קשור לאובדן תקציב? זה
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קשור לליקויי בטיחות?
ראש העיר:

שאלה מצוינת ,שאלה באמת מצוינת .אני חושב
שחשוב מאוד שהציבור וציבור ההורים יקשיב למה
נושא של

שקורה ,יש פה

הקמה של

סככות

סולאריות ב  13 -אתרים בעיר כפר סבא .הנושא הזה
נמצא על ס דר היום כבר מספר חודשים .לאחר
שקונסטרוקטור שני ,וכל זה כבר נדון בישיבות
המועצה ועדיין נשאל כאן ,הקונסטרוקטור השני
שהגיע המליץ לפתוח את הסככות ,ולמרות הכול
לקחנו קונסטרוקטור שלישי שבוחן את הנושא
הבטיחותי בצורה מחמירה מאוד .ולכן אני אומר
את זה פה ,כל עוד הקו נסטרוקטור השלישי לא
יאשר פתיחה של סככות ,הם לא ייפתחו .יש פה
תהליך מוסדר מאוד של בחינה ושל בדיקות ,לאחר
מכן יש המלצות לפעולות .מגיעה חברה שמבצעת
את הפעולות של חיזוק והפעולות שמתבקש לעשות,
לאחר מכן מגיע קונסטרוקטור ועושה את הבדיקה
על מה שאותה חברה ביצעה ,וא חרי שכל זה נעשה
אותו קונסטרוקטור יאשר .הבטיחות של הילדים
מעל

הכול.

ועל

הקונסטרוקטור

עוד

השלישי

לא

יהיה

לפתוח,

אישור
אנחנו

של
נאלץ

להמתין בסבלנות .אני חושב שאף אחד ממי שיושב
כאן לא יהיה מוכן לקחת על אחריותו פתיחה של
מגרש כזה או אחר ללא אישור קונסטרוקטור .ול כן
זה ייקח עוד קצת זמן ,עוד שבוע חלק מהם ,ועוד
חודש האחרים ,בסופו של דבר המתקנים ייפתחו.
תודה שאילתה הבאה.
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אז בפעם הבאה אנא לדווח לנו ולציבור נתונים
אמיתיים.

ראש העיר:

שאילתה הבאה ,קיבלתם כרגע את כל ההסבר הכי
מפורט שיכול להיות.

יב.

טיפול במפג עי הריח בשכונה הירוקה.

ראש העיר:

שאילתה

טיפול

הבאה,

במפגעי

בשכונה

ריח

הירוקה .מנכ"ל בבקשה.
יובל בודניצקי:

העירייה

שכרה

את

של

שירותיהם

עו"ד

גדי

פרישטיק ממשרד מיתר ליקוורניק ואת שירותיו של
יועץ סביבתי אנליטי ,מומחה בתחום מפגעי ריח
וזיהום אוויר ,מר אבי מוש ל ,היועצים הועסקו עד
לתאריך  .4/2021היועצים הנ"ל ליוו את גורמי
העירייה השונים בכל הקשור לתגובות ולמכתבים
בנושא מפגעי הריח במפעל לרבות :ביקורות פתח
וסיורים,

ביצוע

הארצית

לאיכות

התושבים.

סיורים

ובדיקות

הסביבה,

סיורים

ובדיקות

של

היחידה

בהתאם

לפניות

של

ציודי

ה רחה

מוסמכים של העירייה .פעילות מול המשרד להגנת
הסביבה

לצורך

ביצוע

ביקורות

במפעל,

כולל

ביקורות פתע ובדיקת הארובות .העברת דיווחים
למשרד להגנת הסביבה על חריגות בשטח המפעל
לרבות עבודה בשבת .פעילות מול המשרד להגנת
הסביבה ,לקידום הליך של שימוע כנגד המפעל בגין
הפ רות .שימוש באפליקציית  ,smellהתושבים הופנו
לשימוש באפליקציה לצורך דיווח על מפגעי ריח
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בזמן אמת .כמו כן העירייה יצרה קשר עם מנהל
האפליקציה ,מתוך מטרה לאפיין אותה בצורה
מדויקת לצורך קבלת דיווחים מהימנים .קשר שוטף
ועדכון ועד השכונה בכל הקשור לפניות מוקד
בתחום מפגעי הריח .עדכון שוטף באשר לבדיקות
צוותי הרחה מוסמכים .העירייה שלחה גם נציג
מטעמה לדיון שנערך במסגרת התביעה הפרטית
שהגישו התושבים כנגד מפעל בראון.
ראש העיר:

יג.

שאלת המשך? שאלת המשך פעם שנייה .אין .תודה.

העסקת יועצים לראש העירייה בתחום החינוך.

ראש הע יר:

שאילתה הבאה ,העסקת יועצים לראש העירייה
בתחום החינוך .שאילתה מצוינת אגב .אני באמת
שמח על הפנייה .אני חושב שהנושא של שקיפות
ונגישות בכל מה שקשור לנושא החינוך ,זה מאוד
חשוב לנו ,ובעיקר בתחום הזה שגם אנחנו התברכנו
פה בכמה יועצים .אז קודם כל נשיב שאנחנו רוא ים
בחינוך דבר ראשון במעלה .ואת התשובה יקריא
מנכ"ל העירייה.

יובל בודניצקי:

ראשית אנו שמחים על הפנייה ,כמו שאמר ראש
העיר .אנו רואים בשקיפות והנגישות של כל חבר
מועצה ,בעיקר בתחום החינוך ברכה גדולה .בטרם
אני אשיב ,אני אבקש רק לציין מידה מסוימת של
תמיהה .הגברת אסנת ספורטה שוחחה פעמים רבות
עם הגב' נגרי הירש ,והיא מודעת היטב לעבודתה.
הגב' הדר לביא נפגשה עם הרב פירון בתאריך
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 , 5.1.2021בפגישה זו הציג הרב פירון את התוכניות
הכלליות ,תוך הזמנה ליצירת קשר ישיר בכל שאלה
בתחום החינוך .עיריית כפר סבא כמו שנאמר ,רואה
בחינוך דבר ראשון במעלה ,ועל כן אינה חוסכת
משאבים או כח אדם ,על מנת להצעיד את מערכת
החינוך קדימה .כידוע עיקר תקציב העירייה מופנה
לחינוך .גם בכל הנוגע לכוח אדם אנו עושים כל
שביכולתנו על מנת למשוך לכפר סבא את אנשי
החינוך הטובים ביותר .מערכת החינוך בכפר סבא
נעזרת ב  2 -יועצים בעלי ניסיון רב ,אחד מהם אף
כיהן בעבר כשר החינוך .תרומתם למערכת החינוך
היא חשובה ומוערכת על ידי אנשי אגף החינוך.1 .
בין יתר פעילות היועצים למען העיר :א .סייעו
באיתור מועמדים לראש אגף חינוך .ב .מלווים
בפגישות

שבועיות

את

מנהלת

האגף

בבניית

התוכניות הח ינוכיות .ג .פגשו את כל עובדי אגף
החינוך הרלוונטיים ,ומתוך היכרותם עם המערכת
סייעו וייעצו לכל עובד .ד .נפגשים באופן קבוע עם
ראש העיר וראש אגף חינוך ,בשיחות אסטרטגיה
שמטרתן קידום החינוך בעיר .ה .יזמו קשרים בין
העירייה למגוון רחב של מוסדות וארגונים .כך
למשל ה תקיימה ביוזמתם פגישה בלשכת נשיאת
בית ברל פרופ' מנואל טרכטנברג ועוד .ו .הכינו
תכנית כוללת שאושרה על ידי ראש העיר בשבוע
שעבר.

בימים

הקרובים

תיערכנה

המנהלים .בתאריך - 2.6.2021
ראש העיר:

היום.

פגישות

עם
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היום,

התקיים

יום

עיון

לחשיפה

ושיח

עם

המנה לים ,ביום העיון ,התקיימה הרצאה ושיח עם
ההנהגה החינוכית העירונית ,ומנהלות אשכולות
גנים ומנהלי בתי הספר מיסודי ועד התיכון ,בנושא
על אהבת החינוך וחינוך בימים של חושך .ז .נקבעו
 3תאריכים למפגש עם ועדת חינוך במועצת העיר.
התאריכים

נדחו

בשל

אירועי

מגפת

הקורונה

וא ירועים נוספים לא מתוכננים .2 .ההתקשרות עם
היועצים הוארכה ב  3 -חודשים נוספים ,על מנת
ליצור רצף .העלות החודשית עומדת על ₪ 35,100
כולל מע"מ .בתום הערכה אגף החינוך יחליט לגבי
המשך ההתקשרות.
ראש העיר:

שאלת המשך?

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה לתקן ,כתוב פה שאסנת ,ש אתם תמהים כי
אסנת ספורטה נפגשה הרבה פעמים עם מיכל הירש
נגרי ,ואני מודעת ל -

ראש העיר:

שוחחה.

ד"ר אסנת ספורטה:

לעבודות .מיכל היא חברה ,חברה טובה כבר הרבה
שנים ,הפגישות שלנו הם פגישות שלא קשורות
לעבודה ,היו הרבה כאלו .אין לי שמץ של מושג מה
תוצרי העבודה ,אז אני מבקשת לתקן פה בתשובה
שלכם כי היא חוטאת לאמת.

יובל בודניצקי:

כתוב שוחחה ,לא נפגשה.

ד"ר אסנת ספורטה:

שוחחה פעמים רבות עם הגברת הירש נגרי נכון,
והיא מודעת היטב לעבודתה ,לא .לא ,שוחחנו על
עיריית כפר סבא.

ראש העיר:

טוב.
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ד"ר אסנת ספורטה:

אני ביקשתי מראש העיר -

ראש העיר:

מה השאלה?

ד"ר אסנת ספורטה:

את תוצרי העבודה של היועצים ,וזה לא קיבלנו
מעולם.

ראש העיר:

מה השאלה?

הדר לביא:

אני שואלת שאלת המשך ,ראשית הסיבה שאנחנו
שואלים אותך היא כי אתה ראש העיר ,גם אם
שוחחנו עם היועצים.

ראש העיר:

תקבלו תש ובה עכשיו הכי טובה שיכולה להיות,
תאמינו לי .מה השאלה?

הדר לביא:

כיוון שהיקף ההתקשרות ,אנחנו שאלנו כמה היא
סך הכול ,לא עניתם .להערכתנו במכפלה פשוטה של
מחיר וזמן ,זה כ  .₪ 400,000 -אני רוצה לשאול מה
היעדים של ההתקשרות ,כי מה הם עושים ,קיבלנו
פירוט תודה .בשביל מה הם פה? מה המטרה?

ראש העיר:

זאת השאלה? אני -

הדר לביא:

שאלה פשוטה.

ראש העיר:

התשובה היא כזאת ,היום ,ואני ככה אדבר לכל
מנהלות ומנהלי בתי הספר ,שהיום היו במפגש
מצוין ,של מה זה מנהיגות חינוכית לעומת מה זה
ניהול ומה זה מנהל .היה פה יום שיא ,שביום הזה
הוא חלק מתהליך אר וך ,שהתחיל כבר לפני מספר
חודשים על ידי  2אנשי מקצוע הכי טובים בארץ,
וזה שההורים ידעו בכפר סבא ,ששר החינוך שי
פירון ומיכל נגרי שהייתה מנהלת בית ספר בכפר
סבא ,והייתה מנהלת אגף חינוך בעיריית רעננה,
ומנכ"לית עיריית רעננה 2 ,אנשי מקצוע הכי טובים
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שיכולים להיות ,מלווים פה את המערכת החינוכית
בצורה טובה ,מקצועית ,עם הרבה מאוד חזון ,ועם
הרבה מאוד יעדים ,עם תכנית סדורה מאוד מאוד.
היום התקיים יום שיא ,וביום הזה בסופו של דבר
היה פאנל מכובד מאוד שהוביל אותו שי פירון שר
החינוך והמנהלת שנמצאת לצידו מיכל נגרי ,ובצוות
הזה שכ ל המנהיגות החינוכית שחוותה שנה לא
פשוטה ,התכנסה היום והיה להם יום מצוין של
הדרכות ,ויום של הרבה מאוד ערכים ותכנים
שהוכנו על ידי הצוות המקצועי .חינוך הוא לא
בזבוז כספים ,בחינוך משקיעים הרבה מאוד כסף,
כדי שבסוף מערכת החינוך בכפר סבא תמשיך להיות
הטובה ביותר ב ישראל .רואים כבר את ההישגים של
הבגרויות שעלינו בצורה דרמטית ,רואים את הצוות
החינוכי ואת אגף החינוך ,שהיום הוא עובד בצורה
מובנית מסודרת ,עם אנשי מקצוע מצוינים גם
באגף .רואים את מנהלי בתי הספר ואת צוותי
החינוך ,שבסופו של דבר היום כולם מקבלים את
הליווי המקצוע י הכי טוב שיכול ,אני אומר את זה
כאן בצורה ברורה ,לא מתכוון לחסוך לא שקל אחד
עבור החינוך ,החינוך זו השקעה זאת לא הוצאה ,כל
מי שלא מבין את זה ולא מברך גם על זה ,זאת
אומרת אני חושב שלפעמים אפשר לבוא ולהגיד:
חבר'ה תשמעו כל הכבוד כפר סבא לקחה את
היועצים הכי טוב ים ,את הצוות הכי טוב שילווה
את מערכת החינוך ,אנחנו רוצים להודות ולברך על
כך ולגבות ,אבל מה לעשות הכול פוליטיקה בשקל
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וחצי ככה אומרים ,לא מצביעים על התקציבים של
העירייה ,לא מצביעים לשיפוצי בתי הספר ,לא
מצביעים עבור היועצים הכי טובים ,וככה לא
עובדים .ולכן זאת התשובה לשאלה ,תודה רבה על
השאילתה המצוינת אגב ,שחברי האופוזיציה שסוף
סוף גם הציבור יבין ששום דבר לא מעניין חוץ
מפוליטיקה זולה.

יד.

מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח – ייעוץ משפטי.

ראש העיר:

שאילתה הבאה ,מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח
יועצים משפטיים ,גם זאת שאילתה שמטרתה
באמת ,אני לא מבין ,יש פה יועץ משפטי מצוין,
ואנחנו גם נעשה את זה לפי הכללים .ישיבת
המועצה מה שנקרא תיקנו את התאריך ,אבל לא
משנה ,לגופו של עניין כפי שצוין בישיבת המועצה
מחודש אוגוסט

 2020תקנון העיריות מכרזים

מתירות לרשות מקומית ,וזה חשוב להבין את זה
גם אני אומר פה לתושבי כפר סבא ,יש תקנות
שמאפשרות להתקשר עם יועצים משפטיים בפטור
ממכרז .אנחנו מלווה אותנו משרד טויסטר ,ויש פה
יועצת משפטית בשם בתיה בראף שמלווה את
עיריית כפר סבא הרבה מאוד שנים ,כמות הידע
והניסיון שנצבר על ידי המשרד הזה הוא יסולא
בפז ,זאת אומרת הוא פרייסלס ,אין למשרד הזה
ערכים כספיים ,הם מלווים אותנו בהרבה מאוד
תהליכים משפטיים מורכבים מאוד ,תהליכים שרק
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עכשיו ראינו אותם בות"ל ,אני חייב להגיד שאין
לזה מחיר ,הליווי המשפטי של המשרד הזה הוא
ליווי שנמצא פה הרבה מאוד זמן עוד לא מתקופתי
ולא מת קופתו של קודמי בתפקיד ,ועל אף מה
שנאמר כאן העירייה כבר הודיעה שהיא בודקת,
ושוקדת על קיום של תהליך תחרותי למתן שירותים
משפטיים ,וזאת התשובה .אם רוצים לדעת מה
העלות ,בשנת  2020עלות ההתקשרות של הייעוץ
המשפטי זה כ  ₪ 1,300,000 -בצירוף מע"מ ,וזאת
התשובה .שאלה נוס פת?
הדר לביא:

מתי צפויים לצאת בהליך התחרותי שאתה מדבר
עליו?

ראש העיר:

אנחנו לא בתחרות לצאת בתהליך תחרותי .המערכת
כרגע שוקדת על העבודה ,זו עבודה מאוד מאוד
מורכבת ,זה מיפוי של כל התהליכים המשפטיים,
יש בעיריית כפר סבא למי שמכיר את המבנה ,אני
מדבר עוד פעם לצ יבור ,מי שמכיר את המבנה
העירוני ,המבנה העירוני בסופו של דבר הוא מבנה
שמורכב מהרבה מאוד אגפים ומחלקות ,שמקבלים
שירותים משפטיים שצריך למפות אותם .התהליך
הזה

לוקח

זמן,

בעיקר

בגלל

המורכבות.

יש

תהליכים במשאבי אנוש ,יש תהליכים בהנדסה ,יש
תהליכים בגבייה ,יש תהליכ ים ברווחה .יש פה
תהליך מסודר ,לא נוקבים פה בלוחות זמנים .שוב
פעם החוק מתיר לעירייה להתקשר עם יועצים
משפטיים בפטור ממכרז ,ולמרות הכול עושים פה
איזה מהלך של בחינה .אז גם פה בנושא הזה זאת
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תשובתנו ,תודה רבה .שאילתה הבאה.
ד"ר אסנת ספורטה:

רק שים לב שבתשובה עני ת -

ראש העיר:

שאילתה הבאה -

ד"ר אסנת ספורטה:

שכן העירייה שוקדת על קיומו של הליך תחרותי,
אז תחליט.

ראש העיר:

אוקיי בסדר ,אוקיי .את מבינה יותר מכולם .כן.

.12

הצעות לסדר

א.

קידום תכנית לאזור תעשייה כס 50 /ופעילות להסדרת צומת הכניסה
לאזור התעשייה.

ראש העי ר:

קידום תכנית אזור תעשייה כס- 50 /

הדר לביא:

לא ,זה מה שאתה רשמת.

ד"ר אסנת ספורטה:

זה מה שאתה כתבת בתשובה.

ראש העיר:

והפעילות להסדרת צומת הכניסה -

ד"ר אסנת ספורטה:

אז תחליט.

ראש העיר:

לאזור התעשייה.

ד"ר אסנת ספורטה:

או שעושים הליך תחרותי פומבי או שלא ,תחליט.

ראש העיר:

תן לי -

ד"ר אסנת ספורטה:

רק שהתשובה תהיה קוהרנטית.

ראש העיר:

אתה יודע אני עשיתי דוקטורט כבר בשאילתות,
אתה יודע מרוב שהן חוזרות על עצמן .אז אני אענה
על השאילתה איתן.

הדר לביא:

זו התשובה שאתה נתת ,אתה סותר את התשובה.

ראש העיר:

מענה להצעה סדר .צר לנו כי חברי המועצה בחרו
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להציג את הנאמר בוועדה המקצועית באופן שגוי.
יעל סער:

רגע ,מה זה מענה? הוא צריך להציג את ההצעה
לסדר.

ראש העיר:

עיריית כפר סבא ,נתתי -

הדר לביא:

סליחה ,יש הצעה לסדר.

ראש העיר:

הא אני בשוונג ,טוב סליחה .הצעה לסדר .היועץ
המשפ טי רק הצעה לסדר זה אומר  10דקות?

עו"ד אלון בן זקן:

 10דקות לכל חברי המועצה ביחד.

ראש העיר:

אוקיי ,אז יש אדם אחד -

עו"ד אלון בן זקן:

שרוצים להביא את הנושא לדיון.

ראש העיר:

או כולכם ביחד ,יש לכם  10דקות מרגע הישמע
הגונג ,בבקשה לקחת זמן .תודה.

פינחס כהנא :

קידום תכנית לאזור תעשייה כפר סבא  50ופעילות
להסדרת צומת הכניסה לאזור התעשייה .בישיבת
ועדת המשנה האחרונה לתכנון ובנייה עלו  2סוגיות
מטרידות ,שמורות שלדעתי אנחנו לא פועלים
בנחישות מספקת כדי להגדיל את הכנסות העיר.
באזור התעשייה המזרחי החדש של העיר כפר סבא
 , 50הוגשו בקשות להיתרי בנייה הרחבות והקמת
מבני תעשייה .מתברר שאי אפשר לאשר בקשות
אלו ,מאחר ובתוכנית כפר סבא  50נכתב שניתן
יהיה לתת היתרי בנייה רק לאחר אישור צומת
כניסה ויציאה לאזור התעשייה מכביש  ,5504וכמו
כן זה נכון עד לשטחי בנייה של  50,000מ"ר ,ומעבר
לכך יש להסדיר צומת כניסה שני ,כולל רמזור.
למרות התחייבות בת שנים ,משרד התחבורה לא
מסדיר הצומת ,וכך אי אפשר לתת היתרי בנייה,
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ולא לתת טפסי  4לאכלוס המבנים .המשמעות היא
דברים מוכנים ,דברים שאפשר היה לעשות אותם,
שיכולנו לקבל על זה כסף רב .בעלי עסקים במקום
הגישו תב יעות נגד העירייה ,משרד התחבורה ונתיבי
איילון .יש לציין שגם למשרד התחבורה יש באזור
תעשייה הזה  2מגרשים לחניון אוטובוסים ,שלא
יכלו לקבל לגביהם היתר .מזכיר שחברת מטרופולין
צריכה לעזוב למקום זה ,כשהמגרש שלקחה מחניון
בית העלמין החדש .הבטחות משרד התחבורה כבר
מלפ ני  9שנים .מדהים שאנחנו שמענו ,כל חברי
הוועדה לדעתי היו בהלם .מדהים שנושא כזה לא
זוכה למאבק ציבורי הולם ,ולמאבק משמעותי של
העירייה .העירייה לדעתי עוד מהללת את הקשרים
הטובים עם משרד התחבורה ,וזאת לאחר הפגיעה
בתושבים ליד  531רחוב ארלוזורוב ,דחיית הקמת
תחנת ה רכב במזרח העיר ,תמיכה בהקמת הדיפו
ליד השכונה הירוקה ,תכנון הרחבת כביש  4תוך
פגיעה אפשרית בתושבים ,זה הכול מעשים של
משרד התחבורה ,תוך פגיעה אפשרית בתושבים,
דבר שהצריך הגשת התנגדות והשגות על ידי
התושבים והעירייה ,ותמיכה במסלול תעופה בשולי
העיר ומעליה .תכנון אזור תעשייה חדש זה איננו
טוב ,וניתן לשפר אותו מאוד לדעת כולם .הצוות
המקצועי מודע לכך ואמר שמכין תכנית חדשה,
הזמן עובר .יש כאן הפסד כספי מידי לעיר .מה
שאנחנו חושבים שצריך ,שהעירייה תפעל לזירוז
תכנונו מחדש ואישורו התכנוני של אזור תעשיה
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כפר סבא  ,50שאפשר לעשו ת ממנו הרבה מאוד,
שיכול לתת שירותים לעירייה ולכולם טובים בהיקף
אדיר ממה שהוא מתוכנן .והעירייה תפעל מיידית
לקידום ביצוע רמזור והסדרת הכניסות לאזור
התעשייה ,ואי אפשר להגיד שזה משרד התחבורה,
זה לא יכול להיות ,אנחנו מפסידים שמה כסף נטו
כל חודש .אנחנו פשוט בווע דה אנחנו ביטלנו את כל
ההיתרים ואת כל הפעילויות שנושא הזה.
עילאי הרסגור -הנדין:

פינחס תחזור על הקטע של התעופה ,פשוט שמעתי
משהו על תעופה -

הדר לביא:

פתחנו לדיון? פתחנו לדיון או אנחנו עדיין מציגים
את ההצעה?

ראש העיר:

לא ,יש לכם  10דקות ,יש לכם עוד  6דקות ו 26 -
שניות .רק אחד מדבר או  ?4היועץ המשפטי .כל ה 4 -
ביחד.

עו"ד אלון בן זקן:

כל מי שרוצה ביחד כן 10 ,דקות.

ראש העיר:

אז קדימה.

עילאי הרסגור -הנדין:

בו זמנית.

הדר לביא:

אם אפשר להוסיף לנו את הזמן.

ראש העיר:

קיבלת עוד חצי דקה שבזבזתי לך.

הדר לביא:

תודה .אני חושבת שנושא הכנסות העירייה ,ואני
מאמינה שיש פה הסכמה ,הוא אחד מהנושאים
החשובים ביותר לפתחנו .בטח עם שנה כזאת
שאנחנו מגלים שאין לנו את ההכנסות לגבות את
ההוצאות שאנחנו רוצים להוציא ,בהיקף של כ 12 -
מיליון  .₪וכשיש נושא כל כך חשוב ,אני מצפה ,אני
חושבת שכולם מצפ ים ,שנשים את מיטב המוחות
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ומיטב היכולות שלנו כדי להפקיע בו .אני הופתעתי
כשפינחס סיפר לי על הנושא הזה ,כי אני חושבת
שזה נושא מאוד ממוקד ,העובדה שיש נושא
תחבורתי ספציפי שיכול לעזור לנו לפתח את האזור,
זה נושא כמעט טכני ,ואני חושבת שאנחנו צריכים
להפעיל פה את כל הכוחות שאנחנו יכולים ,בין אם
זה קשרים עם הממשלה ,בין אם זה לחץ של ראש
העיר על נבחרי ציבור בממשלה או על חברי כנסת
או על פקידים ,עם מי שאפשר לעבוד ,כדי לתקן את
המצב שקיים עכשיו .אני ביקרתי באזור תעשייה
לפני מספר חודשים ,ואין ספק שרואים בעיניים את
הפוטנציאל  .למי שלא היה שם ,אני ממליצה ללכת
לבקר ,קיימת שם בנייה ,קיימים שם עסקים,
אומנם יחסית נמוך ,אבל בהחלט יש פוטנציא ל  ,ואם
החזון שלנו שזה יהיה אתר מניב הכנסות משמעותי
בעיר ,בתקווה גם מחובר לקהילה ,מאפשר מקומות
תעסוקה לאנשים שגרים פה ,אני חושבת שאנחנו
צריכים להש קיע את כל מה שאנחנו יכולים ,כדי
לתקן את המצב ,ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי
להגדיל את ההכנסות ולמצות את האזור הזה.
ראש העיר:

טוב .עוד מישהו? לא חייבים תמיד ,כן.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רק רוצה נקודה אחת .פינחס ציין את זה ממש
בקטנה,

אבל

בנוסף

בעצם

לאובדן

הכ נסה

פוטנציאלית שהיא קריטית במצב שאנחנו נמצאים
בו היום ,אנחנו גם התחייבנו לבית העלמין שכרגע
מגרש האוטובוסים נמצא על השטח של החנייה
שלו.

אז

התחייבנו

שאנחנו

נפנה

את

מגרש
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האוטובוסים,

ונאפשר

לבית

העלמין

להשתמש

במגרש שלו .יש שם כרגע מצוקה של חנייה לאנשים
שמגיעים להלוויות .ובאמת אחד התנאים כדי לפנות
את מגרש החנייה הזמני שם ,הוא הכשרת מגרש
חנייה קבוע מעבר לכביש באזור של כס ,50 /וגם זה
מותנה

בהסדרת

הצומת.

צריך

אז

לזכור

שהתחייבויות צריך לקיים ,וצריך לפעול שוב כדי
להסדיר את הדברים ,לזרז את התכנון מחדש,
לאשר אחוזי בנייה גדולים יותר ,נרוויח מזה גם
כלכלית ,נרוויח מזה גם מבחינת תנאים לבאי בית
העלמין .ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על
מאבקים ששווה להיאבק כרשות אל מול הרשויות,
אז זה אחד המאבקים היותר מוצדקים ,אף אחד לא
יעשה את העבודה הזאת עבורנו ,וכאן אני מצפה
שאנחנו כעירייה נוב יל את המהלך הזה .אין לי ספק
שתושבים

יצטרפו.

אני

יודעת

שבעלי

בכס, 50 /

שהשקיעו

ממיטב

כספם

מגרשים

ממתינים

שאנחנו

נוביל

עסקים

בקנייה
את

של

המהלך,

מבחינתם זה כסף שיושב בקרקע שם ,הם לא
יכולים לנצל אותו ,הם לא יכולים לממש אותו ,ואני
חושבת שאנחנו מחויבים גם לתושבים שרכשו שם
והשקיעו שם לרכישת אדמות ,גם לבית העלמין ,גם
לתושבים של כפר סבא וכמובן כמובן לנו כעירייה
ולתושבים שהמצב הכלכלי מעיק עלינו מאוד .אני
גם רוצה להזכיר ראש העיר שגם אתה בצדק ,ציינת
גם לאורך מסע הבחירות שאילו אתה היית מכהן
בתפקיד ראש העיר ,בתקופה שבה תו כנן אזור
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התעשייה ,מלכתחילה אחוזי הבנייה שהיית נותן
שם הם אחוזי בנייה גבוהים בהרבה .אז אם יש לנו
הזדמנות לתקן טעות שנעשתה ,אז זה בדיוק
התפקיד שלנו .ואני מצפה מאיתנו מכולנו לקדם את
הנושא הזה .אני מתחברת לדברים שאמר פינחס,
ואני מבקש שהפעם דברים שהוא אומר יילק חו
בחשבון ,כי לפעמים אני מרגישה וזה מאוד מפריע
לי,

שמנסים

לבטל

דברים

שנאמרים

על

ידי

האופוזיציה ,אבל על תפספסו את ההצעות הטובות
שהאופוזיציה שמה על השולחן ומעלה .לא כל מה
שהאופוזיציה

אומרת

צריך

לפסול

בצורה

אוטומטית ,ויש לי תחושה שזה קורה פעם אחרי
פעם .לראייה כל ההצעות לסדר ,כולן  100%מהן
שהגשנו בשנתיים וחצי האחרונות נדחו על הסף ,או
הורדו מסדר היום .ואני ממש ממש ממליצה לא
לשקול אותם לגופו של אדם או לגופו של שיוך
אופוזיציה קואליציה ,אלא לגופו של עניין אולי בזה
אנחנו נהיה פורצי דרך בזירה הארצית בכלל .אז
פינחס תו דה שהעלית את ההצעה הזאת .ואני ממש
ממליצה לנו לאמץ את הצעת ההחלטה ,תודה.
ראש העיר:

טוב ,עוד פעם הצעה לסדר מעולה ומצוינת ,מה
שמשתמע מהדברים שעירית כפר סבא והעומד
בראשה לא פועלים לקידום אזור התעשייה ,וההיפך
הוא .הדר בתחילת דבריה אמרה בצורה ברורה אזור
תעשייה מתפתח ,רואים שם הרבה מאוד עסקים
חדשים ובנייה חדשה .מי שהולך לאזור עתיר ידע
רואה לראשונה הרבה מאוד מנופים ,שנמצאים
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באזור עתיר ידע ,אני לא חושב שב  20 -שנים
האחרונות היו שם כל כך הרבה מנופים חדשים ,וכל
כך הרבה התחלות בנייה ,עוברים לפה עשרות רבות
של עסקים לכפר סבא .התבשרנו על עוד חברה
ששכרה  3,000מ"ר רק עכשיו ,לפני מספר ימים .יש
עוד  2הפתעות גדולות מאוד מאוד מאוד מאוד
בדרך ,שאני פשוט לא יכול לדבר ,כי יש משאים
ומתנים

לחברות

משמעותיים

עוגן,

ענקיות

שאמורות לעבור לכפר סבא ,כי הם רואות את
הפוטנציאל

האדיר

בכפר

סבא

והה תפתחות

המדהימה של העיר שלנו ,וזה רק באזור הזה .הדבר
השני ,יש בעיה .אזור כס 50 /הוא תלוי בהסדרי
תנועה של כביש  ,5504והגדירו בצורה ברורה ,יש
תנאים למתן היתרים עד  50,000מ"ר רק בתנאי של
הסדרה של הצמתים .אנחנו צריכים להבין שב 3 -
שנים

האחרונות

אין

תקציב

מדינה,

אח ד.

שבשנתיים וחצי האחרונות אין ממשלה בישראל,
שתיים .אני נפגשתי עם שרת התחבורה ועם שרים
רלוונטיים

נוספים,

עם

מנכ"לים

של

החברות

הממשלתיות ועם מנכ"ל נתיבי איילון אין ספור
פעמים ,ועם מנכ"ל משרד התחבורה מספר פעמים,
כדי להפעיל לחץ מאוד מאוד כבד ,כדי לקדם את 2
הצמ תים .בשביל הציבור ,אני מדבר עכשיו עם
הציבור 2 ,הצמתים האלה מתוכננים ויש קבלן
שאמרו לבצע אותם באופן מיידי  ,מכיוון שכבר 3
שנים אין תקציב למדינת ישראל ,לא מבצעים את
הצמתים האלה .כל עוד לא מבצעים את הצמתים
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האלה ,לא ניתן לתת היתרים ליתר השטחים .זה לא
קשור לפיתו ח של אזור התעשייה ,זה לא קשור
להתפתחות אזור התעשייה ,אנחנו נתנו את כל כובד
משקלנו על עתיד ידע ,ועתיר ידע רוב השטחים שהם
כבר יצאו לביצוע ,יש שם לדעתי בנייה של עוד
עשרות אלפי מטרים .אזור התע"ש כולו עובר תכנון
של תב"ע מחודשת ,שתיתן הרבה מאוד זכויות לכל
אזור ה תע"ש ,ויוחנן הסנדלר ,וגם כל הפחונים וכל
האזור שם לקראת שינוי מאוד מאוד מאוד דרמטי.
לצערי התהליכים האלה לוקחים הרבה מאוד שנים.
אם היו מתחילים אותם לפני  15שנם או  17שנים
או  13שנים ,אז זה כבר היה אחרינו ,זה לא המצב.
ולכן גם בפגישה האחרונה שהייתה לי עם מנכ"ל
נתיבי איילון ממש לפני שבועיים ,הוא היה בכפר
סבא ,והוא רק ביקש והתחנן שיהיה תקציב ותהיה
ועדת חריגים שתאשר את הפיתוח של  2הצמתים
האלה ,ואני מאוד מקווה שעכשיו סוף סוף ,אני לא
יודע לא עוקב אחרי החדשות ,אבל תהיה ממשלה
בישראל כזו או אחרת ,ושהממשלה תאשר את
תקציב המדינה ,וברגע שמאושר תקציב המדינה
חברת נתיבי איילון יוצאת לביצוע מיידי של 2
הצמתים ,ואז אפשר להמשיך ולתת היתרים לצומת.
לאור זאת ,כשמדברים על להוריד הצעות לסדר ,זה
יכל להיות ברמת שאילתה ,הצעה לסדר היא הצעה
לסדר ,וזה ברמת שאילתה ,תשאלו שאלה תקבלו
תשובה .לכן לא מורידים את ההצעות לסדר כי בא
לנו להוריד את ההצעות לסדר ,כי הצעות לסדר הם
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פשוט לא רלוונטיות .המערכת פה עובדת לילות
כימים ,משקיעה הרבה מאוד שעות לא בדיבורים,
אני גם אמרתי פה לחברי האופוזיציה ,זה מאוד
נחמד לבקר ולהגיד אפשר אפשר ואפשר וצריך צריך
צריך ואפשר ואפשר וצריך ,אתם תמיד יכולים
להיות שותפים בעשייה .אתם בחרתם לא להיות
שותפים לעשייה ,לבקר כל דבר ,אנחנו לא נמצאים
בחלל ריק ,אנחנו נמצאים במקום שאין בו משילות,
אין בו מדינה ,ואין תקציב מדינה .ולמרות הכול יש
שם התחלות בנייה שלא היו בעיר הזאת מעולם,
באזור התע שייה .לאור זאת אני מבקש להסיר את
ההצעה מספר היום .מי בעד להסיר את ההצעה
מסדר היום.
הדר לביא:

אני אשמח להמשיך את מה שאמרת -

ראש העיר:

לא ,אין לך את כבר אחרי ,אנחנו לא בדיון.

הדר לביא:

סליחה -

ראש העיר:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

הדר לביא:

אפשר בכל זאת להעיר?

ראש העיר:

לא .כן ,מי בעד? אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד
להסיר את ההצעה מסדר היום? תהילה ,אורן ,עדי
איננה ,אמיר קולמן ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית ויובל איננו .מי בעד להשאיר את זה
בסדר היום?

ד"ר אסנת ספורטה:

זה הצעת החלטה לא צריך ל הצביע בעד ונגד
ההצעה?

ראש העיר:

לא .יעל ,פינחס ,הדר .את מצביעה אסנת? תודה.
ירדה מסדר היום.
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החלטה מס'  :329מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא קידום תכנית
לאזור תעשייה כס 50 /ופעילות להסדרת צומת הכניסה לאזור
התעשייה.
בעד -

תהילה ,אורן ,אמיר איתן ,דני  ,ראש ה עיר ,עילאי ,פליאה ,לירית .

נגד -

יעל ,פינחס ,הדר ואסנת .

ב.

הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר.

ראש העיר:

נושא הבא ,הצעה לפי סעיף  27א' הקמת שירותים
ציבוריים לתושבים שמגיעים לעיר כעיר תיירות ,כן
מי מציג? יש לכם  10דקות מרגע הישמע הגונג,
קד ימה.

פינחס כהנא:

העיר כ פר סבא עיר בת כ  110,000 -תושבים -

ראש העיר:

זמן מסך .מי אחראי על זמן מסך? תודה.

פינחס כהנא:

ההצעה לסדר דנה בנושא של הקמת -

ראש העיר:

 10דקות.

פינחס כהנא:

שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים
לעיר .העיר כפר סבא -

ראש העיר:
פינחס כהנא:

 10דקו ת חבר'ה.
עיר של

 110,000תושבים ,המהווה גם מרכז

תעסוקה ושירותים אזורי .בעיר אוכלוסייה מבוגרת
שמשתמשת במרחב הציבורי .לפני זמן התבקשנו גם
בוועדת משנה לתכנון ובנייה לאשר מתקני שירותים
לעובדים בחניוני אוטובוסים ,וכן מבנה ליד מגרש
כדורגל .מתברר שנוש א השירותים הציבוריים בעיר
לא מושקע בו מחשבה .למעשה מלבד הפארק
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העירוני ,שיש שמה שירותים מעולים ונותנים מענה
מצוין להולכים מכל הגילאים ,ומבנה הציבור שהם
פתוחים ,אין למעשה מבנה שירותים ציבוריים
בעיר .אין מפה ,אין שכבת מידע בנושא .האם יש
צורך? כנראה שכן ,למשל בפארק  80יש מרכז
מסחרי בקצה הפארק ,ועד הקצה השני אין מבנה
שירותים .הקצה השני עד ממש הקצה השני של
הפארק על יד גן מנשה .ואנשים מוצאים להם את
הפתרונות שלהם ,גם בחניונים הגדולים אין מבנה
שירותים .הציבור גם במרכז העיר תלוי בטוב ליבם
של אנשי עסקים ומבני הציבור ש הם פתוחים ללא
פתרון .המרחב הציבורי הוא הפתרון אם אין פתרון.
יש הרבה ערים בעולם שמתמודדות עם זה ,וגם
בארץ יש ערים שהתחילו להתמודד עם זה .יש
דוגמאות מהארץ ,גם בארץ וגם בעולם של מבנה
שירותים ברמת תחזוקה מאוד גבוהה ,שמשתלבים
היטב במרחבים הציבוריים .יש ערים בעו לם שמצאו
הרבה פתרונות ,יש ערים למשל שהרשות היא באה
והיא אפילו נותנת תשלום חודשי לאנשי עסקים,
שמוכנים לפתור את המקום שלהם ביודעין ,לא
שאנשים שיתגנבו לשירותים של המסעדה וכו' וכו'.
כך שאנחנו חושבים שזה נושא שצריך להשקיע בו
מחשבה ,אין ספק שזה חלק מאיכות החיים ,איכות
השטחים הציבוריים ,ואנחנו מציעים שהעירייה
תכין

מסמך

מדיניות

בנושא

שיתייחס

לצורך

ופתרונות במרחבים השונים בעיר.
יעל סער:

דיברנו לא מעט קודם בנושא העסקים הקטנים.
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שירותים ציבוריים זה אחד הדברים שאולי יכול
לתת פוש ענק לשטחי המסחר במרכז העיר .היום יש
לנו מצב שאנשים מסתובבים בעיר ,ואולי פרט
לשירותים העירוניים שיש בחצר השוק ,שגם מרבית
האנשים לא יודעים שקיימים ,אין למעשה לאן
להיכנס .וכאשר לאנשים עומדת החלופה האם
להסתובב בעיר ולערוך את הקניות או הסידורים
שם ,או ללכת לקניון שנמצא בפאתי העיר או לקניון
ערים ,הרבה פעמים יבחרו מפאת הנוחות להגיע
דווקא לקניון .אם אנשים נמצאים במרחב הציבורי
כמו הפארק או גינת המשחקים ,ואין להם היכל
להיות בשירותים ,הם יאלצו לקצר את הביקור
וללכת או לחפש פתרון מקומי ,או ללכת הבית .בכל
מקרה יש פה סוג של הפרעה לאיכות החיים
והנוחות של השימוש שלנו במרחב .כמובן ברור שזה
נוגע לתושבים ,אבל קל וחומר כשזה אנשים
שמבקרים אותנו מבחוץ .אם אנשים באים לערוך
את הסידורים שלהם פה בעיר ,ודאי שבהיעדר
שירותים נאותים ,קשה להם יהיה למצוא פתרון.
אני מחזקת את דבריו של פינחס ,שאומר שיש
התייחסות בכל העולם וגם בארץ ,ו אם הנהלת העיר
תבדוק ,בחודש מרץ השנה עיריית תל אביב אישרה
בדיוק מסמך מדיניות בנושא הזה .כאשר מסמך
המדיניות הוא כשמו כן הוא ,משקף את המדיניות
שאנו תופסים בנושא השירות שאנחנו צריכים לתת
למי שנמצא במרחב הציבורי שלנו מהבחינה הזאת.
האם המדיניות שלנו היא לעודד אנ שים שיגיעו
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למרכז העיר ויוכלו לבלות שם זמן רב ,להסתובב
בין

החנויות

לקנות

לבלות,

וכאשר

יש צורך

להשתמש במתקן השירותים? האם אנחנו מעודדים
אנשים להגיע למרכז הפארק? או בגינה ציבורית כזו
או אחרת? זהו שירות שהוא קרדינלי עבור משתמשי
המרחב הציבורי .לכן אנו חושבים שז ה חשוב כן
להכין תכנית שתייצג את האסטרטגיה שלנו בנושא.
מדובר על גיבוש צוות ,הגננת תכנית רעיונית
ותפיסתית שתשקף את המדיניות שלנו לניצול
המרחב ,וכיצד אנחנו ממקמים את השירותים
בתוכו.
ראש העיר:

הצעה מעולה ,אני בא לקבל אותה פה אחד.

יעל סער:

יש.

ראש העיר:

בסדר ? תודה רבה נושא הבא.

הדר לביא:

צריכים להצביע על ההצעה.

ראש העיר:

כולם פה אחד? לא ,אפשר לקבל את זה פה אחד
חברי הקואליציה? אין בעיה .העירייה תכין מסמך
מדיניות

בנושא

שיתייחס

לצורך

בפתרונות

במרחבים השונים ,אוקיי? מי רוצה לקחת את זה
על עצמו? דני? עילאי? המנכ" ל ירכז את הנושא,
תודה נושא הבא.

החלטה מס'  :330מאשרים פה אחד לאשר הצעה בנושא הקמת שירותים
ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר .

ג.

מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת" כחברה
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בוועדת כספים.

ראש העיר:

הצעה לסדר בנושא מינוי חברת המועצה יעל סער ,
שהיא באמת חברת מועצה רצינית ,כחברת ועדת
כספים .תשובה היועץ המשפטי ייתן לכם ,בבקשה.
הא רגע אתם רוצים ,תציעו סליחה .כן יעל ,תצטרפי
לקואליציה אני שם אותך בוועדת כספים ,קדימה.

יעל סער:

זה לא הנושא ,זה לא עניין של משא ומתן.

ראש העיר:

הנה הצעה.

הדר לביא:

מע בר להצעה הלא חוקית שהצעת עכשיו -

ראש העיר:

חבר'ה רק קצת חוש הומור ,הדר אנחנו ,תראו -

הדר לביא:

אני אגיד לך למה זה לא מצחיק ,אני אסביר לך
למה.

ראש העיר:

אני מדבר על דברים ,תראו את ההצעה לסדר
קיבלנו עכשיו ,אני מדבר את זה -

הדר לביא:

אם אתה פתוח להקשיב ,אני אסביר לך למה זה לא
מצחיק.

ראש העיר:

טוב .אבל יעל -

הדר לביא:

כיוון שיש פה עבודה רצינית שמתבצעת גם של
האופוזיציה.

ראש העיר:

אבל יעל רצתה לדבר ,אבל יעל ביקשה לדבר.

הדר לביא:

אבל אתה מעיר ואתה עוקץ במקומות -

ראש העיר:

אני בסך הכול בחיוך.

הדר לביא:

אבל אני מנסה להסביר לך -

ראש העיר:

אבל יעל בזכות דיבור .יעל את מאשרת להדר לדבר
כשאת בזכות דיבור?

הדר לביא:

לא ,אני מדברת ,חוש הומור זה בסדר ,אבל להעיר
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לך לא? יש פה עבודה רצינית גם של אופוזיציה.
ראש העיר:

החל מרגע זה אז אנחנו נחזור להיות רציניים10 ,
דקות בבקשה.

הדר לביא:

יש פה דמוקרטיה שפועלת.

ראש העיר:

 10דקות להציג את הנושא.

הדר לביא:

לא רק בקואליציה יש עשייה.

ראש העיר:

 10דקות ,אתם עכשיו מרגע זה  10דקות להפעיל את
השעון תודה.

הדר לביא:

אז כבוד הוא לכל הצדדים.

ראש העיר:

מה לעשות.

יעל סער:

ובכן אני פספסתי את ההצעה המקורית שהעלו
לסדר לפני מספר חודשים בנושא המינוי שלי להיות
חברת ועדת כספים ,אני הייתי חולה באותו יום,
ובהעדרי גיליתי שסורב המינוי שלי .ועדת כספים
היום מונה  8חברים 6 ,חברי קואליציה ו  2 -חברי
אופוזיציה.
אני רוצה לציין פה ,יש לנו  10דקות לדבר ,ואנח נו
מדברים גם לציבור ,שוועדת כספים היא ועדת חובה
ברשות המקומית .לא רק שהיא ועדת חובה ,זו
ועדה שהחוק קובע שמכל סיעה אשר מיוצגת יש
זכות להיות מיוצגת בתוך ועדת הכספים .זו ועדה
הראשונה או השנייה בחשיבותה בעיר .יש לנו 2
ועדות שמשקפות כמעט את רוב סדר היום העירוני ,
אחד זה ועדת הכספים והשנייה זה ועדת המשנה
לתכנון ובנייה .שבאחת דנים בהתנהלות הפיננסית
שלנו ,ובשנייה דנים באיך נראית העיר שלנו .מה
אנחנו בונים ,מה אנחנו מקדמים מבחינת תכנונית,
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אזורי תעשייה ,מגורים וכו' .ולכן זה ועדות שמאוד
מאוד חשוב הפעילות בהם ,חשוב גם הת רומה
המקצועית שלנו ,גם מצד שני נקודת הביקורת
וההשקפה שאנחנו מביאים בתור חברי קואליציה
אופוזיציה לא משנה ,בתור נבחרי ציבור שבאים
לעבוד בשביל העיר.
כמו שאמרתי החוק קובע את חברי הוועדה ,קובע
מי רשאי להיות מיוצג .האופוזיציה מהווה שליש
מתוך חברי המועצה ,אם כי כרגע רק  2מתוך  8הם
חברי המועצה ,הם נציגי האופוזיציה בתוך ועדת
הכספים .החוק בנוסף קובע ,כי אם יש סיעה
שזכאית להשתתף בוועדה ,ומבקשת מחבר סיעה
אחר למנות אותו ,זו היא זכותם .ואף אני אקריא
את הסעיף הזה ,אם יורשה לכם ,נקרא סעיף 150
(א) (ב) (  )1לפקודת העיריות.
והסעיף קובע כך" :סיעה זכאית למנות חבר מטעמה
בוועדת חובה ,לפי פקודה זו או לפי כל דין רשאית
למנות לוועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת ,וזאת
אף אם עקב מינויו לא תתקיים הוראה מהוראות
סעיף קטן א'" ,שקובע שכל סיעה רשאית למנות
נציג מטעמה בוועדות חובה כאלה.
בהצעה ל סדר המקורית ,חבריי מסיעת כפר סבא
בראש,
הכספים,

ביקשו

למנות

ובהעדרי

אותי

המועצה

כנציגתם
סירבה

בוועדת

משיקולים

שונים של :זה יהיה עמוס מידי ,או זה כבר לא יהיה
ענייני 2 ,אנשים מאותה סיעה יש להם אותה דעה,
שזה בעיניי טיעון שהוא מאוד משונה ,מאחר וכולנו
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פה ,כל אחד אדם בפני עצמו וכולנו באים לפעול
לטובת העיר ולא כולנו אותם אנשים .ולכן אנחנו
מעלים שוב את ההצעה הזאת .ראשית הטיעונים
האלה לא סבירים ,שנית להבנתנו החוק קובע דבר
מאוד מפורש ,וכמובן היועץ המשפטי נשמח לשמוע
את ההתייחסות שלך גם מדוע הצביעו אז ,וכיצד
אתם מתכווני ם להצביע כעת .ושלישית כדי לחזור
ולבקש מכם למנות אותי לוועדת ,חברת כספים
בהתאם למה שקובע החוק ,ובכדי שנוכל לפעול
כולנו ביחד ,כדי לקדם את המצב של העיר.
הדר לביא:

אני חושבת שלאור הדברים שנאמרו פה על ידי ראש
העיר בישיבה הזאת ,ולא רק בישיבה הזאת ,חשוב
להזכיר א ת התפקיד של האופוזיציה .ולו אפילו לך
ראש העיר .האופוזיציה היא תפקיד משמעותי
בדמוקרטיה המקומית .יש בה עשייה של ביקורת,
שמחויבת בדמוקרטיה .אנחנו עושים את התפקיד
הזה באהבה ,בשמחה ובהשקעה רבה ,עבור תושבי
העיר שבחרו בנו .הייצוגיות שלנו בוועדות חשובות
בעיניי כמו ועדת כספים ,היא משהו שמוגדר על פי
חוק.
כיום אנחנו לא עומדים בחוק .ציינת רבות בישיבה
הזאת,

ובאחרות,

כאמצעי

ניגוח

בעיקר,

את

החשיבות בעיניך של עמידה בחוק .אבל אני רוצה
לעבור מעבר לזה ,לא רק על הדרישות של החוק,
אלא גם על המהות .כשיש  ,2אני הייתי לבד כחברת
א ופוזיציה עד לא מזמן .כשיש חברת אופוזיציה 1
בוועדה שמונה  7אנשים ,אני חברת אופוזיציה
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הרגשתי את החיסרון בזה שאין איתי עוד אנשים
שמפעילים את המשקפת הביקורתית של אופוזיציה.
אפשר לציין כאנקדוטה שאני לא בטוחה שהיא
מייצגת ,שאני הייתי היחידה מחברי ועדת כספים
שלא א ישרה את התקציב הראשוני שהוצע הרס
הקורונה במרץ  2020ל  2020 -לעירייה.
התקציב הזה אכן לא עבר ,ויצא תקציב אחר שהוא
מתאים יותר לשנה שעברה .זה כמובן רק אנקדוטה.
אני אעיר שכל חבר ועדת כספים הוא בפני עצמו,
ומה שהוא מביא לחדר אני שמחה לכהן בה ולשרת
בה עם עמיתיי ,א בל אני מרגישה את הצורך ואת
ההיעדר בעוד חבר או חברת אופוזיציה .מי שאנחנו
בחרנו כאופוזיציה לייצג אותנו ,זאת יעל .המינוי
הזה עבר אישור משפטי ,כפי שהסביר לנו היועץ
המשפטי

בפעם

הקודמת,

אין

בו

שום

פסול.

הטיעונים שנטענו על ידיכם ,חלק בצורה מסודרת
וחלק בקריאות ,הם שקשה לנהל  9אנשים יותר מ -
 ,8ש  2 -אנשים מאותה סיעה לא מייצגים אותה
דעה ,וקריאה אחת קיצונית במיוחד של חבר
קואליציה ,שכיוון שאנחנו פעלנו למנות מינוי שלא
היה חוקי להבנתנו במקום אחר ,פעלתם אתם לבטל
מינוי שנעשה לפי כל דין .אם זה המצב ,אתם
צריכים להתבייש .יש פה ה זדמנות לתקן ,ולאפשר
ייצוג נכון וצודק -
ראש העיר:

להתבייש?

הדר לביא:

בהחלט.

ראש העיר:

באמת?
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בהחלט .לעצור מינוי מצורה פוליטית כדי ליצור
נקם -

ראש העיר:

את תקבלי עוד מעט את התשובה של היועץ המשפטי
של העירייה ,ואז נראה מי צריך להתבייש ,בסדר?

הדר לב יא:

כיוון שכבר קיבלנו -

ראש העיר:

אוקיי ,יש לך עוד  3.5דקות להטיף לכולם ,ולהגיד
שכולם צריכים להתבייש ,בבקשה .מקשיבים.

הדר לביא:

הייתי שמחה לראות אותך לוקח אחריות מידי פעם
על דברים ,אבל אולי לא צריך לצפות.

ראש העיר:

אנחנו לוקחים אחריות בדברים מאוד רציניים ,
תאמיני לי.

*** קריאות מהקהל ***
ראש העיר:

יש לה עוד  20שניות שלקחתי 3.5 ,דקות בבקשה.

הדר לביא:

לראש העיר מותר להתפרץ על פי חוק .כיוון שהיועץ
המשפטי אישר בישיבה הקודמת את המינוי ,אני
אשמח להבין ממנו לפי מה שאתה רומז אם דעתו
השתנתה ,מה דעתו המשפטית בנוש א של מינוי של
חברת המועצה יעל סער לאופוזיציה ,ומה המשמעות
של קבלת החלטה של מועצת העיר בניגוד לעמדתך,
אם בכלל.

ראש העיר:

היועץ המשפטי ישיב לך.

עו"ד אלון בן זקן:

טוב ,זו הפעם השלישית שאני נדרש לנושא בישיבת
מועצה .יעל את אולי לא היית בישיבה הראשונה,
אבל אני חושב שאת היית בישיבה השנייה ,שבאה
לבקשת הדר ,נדרשתי שוב לנושא והקראתי את
אותה תשובה שנתתי בזמנו.
נגיד גם שהעניין הזה הגיע למשרד הפנים ,לפתחו
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של משרד הפנים .הוא קיבל את כל החומרים
והחליט לפסוק ,אני לא רוצה להגיד לטובת העמדה
של היועץ המשפטי ,אבל לטובת העמ דה שהמועצה
הביעה בישיבה השנייה שבה הנושא הזה נידון .אז
בואו -
הדר לביא:

אם אתה יכול לפרט -

עו"ד אלון בן זקן:

לגופו של עניין -

הדר לביא:

כי לא הבנתי לאיזו עמדות אתה מתייחס.

עו"ד אלון בן זקן:

בדיוק ,אני עוד לא סיימתי ,זה בדיוק מה שאני
הולך לעשות .תראו ,אני הסברתי כמה פעמים
בישיבות מועצת עיר ,שאי אפשר לתת ייצוג לכל
סיעה בכל אחת מוועדות העירייה .זה פשוט לא
מסתדר .לכל סיעה יש כוח יחסי במועצת העיר ,אבל
יש מספר מקומות מוגבל בכל ועדה .לכן אישרנו
בתחילת הקדנציה הרכב ועדות ,כך שהייצוג שניתן
לכל

הסיעות

כולל

סיעות

אופ וזיציה,

בכלל

המקומות בוועדות החובה של העירייה ,תואם את
הכוח של האופוזיציה.
לאופוזיציה יש  7חברים מתוך  ,21ויש לאופוזיציה
כ  30 -מקומות מתוך כ  90 -או  92בכלל ועדות החובה
של העירייה ,לכן יש לה ייצוג הולם .וגם אנחנו
הקפדנו על הכלל שקבוע בחוק ,שאומר שצריך
למנו ת

בכל

ועדת

חובה

לפחות

נציג

אחד

מהאופוזיציה .סיעת כפר סבא מתקדמת ומונה 3
חברים מתוך  21חברי מועצת העיר ,מה שאומר שיש
לה כ  14% -כוח יחסי ,אבל היא מבקשת למנות 2
חברים מסיעתה בוועדת הכספים שמונה  8חברי
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מועצה.
.

דהיינו כמעט פי  2מהכוח היחסי שלה במועצת
העיר .הבק שה הזאת נידונה בישיבת מועצת העיר,
והיא סברה שמצב דברים כזה עלול לפגוע בפעילות
של הוועדה ,זה לא מידתי ש  2 -חברים מאותה סיעה
ישמשו שניהם כחברים בוועדת כספים ,למרות
הפתרון הזה שבזמנו הסכמתי לו ,שהמינוי נעשה
לכאורה -

הדר לביא:

עכשיו אתה לא מסכים לו?

עו"ד אלון בן זקן:

כן ,מכוח סיעת כפר סבא בראש.

הדר לביא:

לא הבנתי ,היועץ המשפטי -

עו"ד אלון בן זקן:

שנייה -

הדר לביא:

אם תוכל להבהיר.

עו"ד אלון בן זקן:

שנייה ,שנייה ,שנייה -

הדר לביא:

אתה לא מסכים להצעה?

עו"ד אלון בן זקן:

הבקשה הזאת לא אושרה על ידי מועצת העיר,
והנ ושא הזה הובא כמו שאמרתי מקודם לפתחו של
משרד הפנים ,שקיבל את העמדה של המועצה,
אוקיי? מה לא הבנת?

הדר לביא:

לא הבנתי האם שינית את עמדתך .אתה נתת
אישור -

עו"ד אלון בן זקן:

לא שיניתי ,אף פעם לא שיניתי את עמדתי.

הדר לביא:

אף פעם?

עו"ד אלון בן זקן:

אף פעם לא שיניתי את עמדתי.

הדר לביא:

נתת אישור משפטי -

עו"ד אלון בן זקן:

נכון ,ואני עדיין סבור ככה ,אבל אם המועצה לא
סבורה ככה ,וקיבלה החלטה ,שמטעמים כאלה
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ואחרים ,כמו שאני חושב שחברת המועצה תהילה
מימון פירטה ,והסברתי אותם גם עכשיו ,אז לה יש
את המנדט להחליט אם לאשר את המינוי או לא
לאשר את המינוי.
הדר לביא:

לה אין מנדט.

עו"ד אלון בן זקן:

ההחלטה הז ו עמדה -

הדר לביא:

היא אחת מחברי המועצה.

עו"ד אלון בן זקן:

ההחלטה הזו הובאה למשרד הפנים על ידי חבר
המועצה סידבון ,ומשרד הפנים באמצעות הייעוץ
המשפטי שלו תמך בעמדה של מועצת העיר .תודה.

הדר לביא:

אז רק להבין את מה שאמרת -

אורן כהן:

רגע ,אבל המספרים מדברים הפוך .אנחנו חברי
הקואליציה ,תבדקו את המספרים .חברי קואליציה
יש  , 5יש לנו אנחנו ...חסר פחות מ - 2/3 -

ראש העיר:

נכון.

אורן כהן:

אז איך את בכלל מתחילה להגיד שלאופוזיציה מגיע
ע וד  , 1כשלנו חברי קואליציה יש ייצוג חסר ואלה
העובדות ,לכם מגיע עוד ?1

עילאי הרסגור -הנדין:

יותר מזה ,אם לכם מגיע עוד  ,1איך זה שסיעת מרץ
של  4מנדטים נמצאת בייצוג רק של  ?1אז גם אנחנו
רוצים עוד .1

הדר לביא:

כן .היועץ המשפטי רק לא הבנתי -

עו"ד אלון בן זקן:

ב גלל זה ייצוג ניתן בכלל ועדות החובה של
העירייה .לוקחים את מספר המקומות שיש בכלל
ועדות החובה של העירייה -

ראש העיר:

רגע ,זה מפריע ליועץ המשפטי ,אלון תדבר קצת
למיקרופון שישמעו אותך.
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ולוקחים את מספר כלל מקומות שיש בוועדות
החובה של העירייה .ל משל ,אני חושב שזה עומד על
 ,92ולחברי האופוזיציה -

הדר לביא:

כן ,הבהרת את הנושא.

עו"ד אלון בן זקן:

לסיעות האופוזיציה יש  30מקומות זה עונה על
הייצוג הולם.

הדר לביא:

יש לי רק שאלה אחת שנותרה לא ברורה לאור
הדברים שלך .אמירה משפטית שלך הייתה שניתן
לבצע את המי נוי ,והמועצה החליטה לא לבצע את
המינוי -

אורן כהן:

גם יש אמירה משפטית שאת יכולה להתפטר
ולאפשר יעל סער ,גם זה ניתן.

הדר לביא:

אני שואלת את היועמ"ש.

ראש העיר:

לא הבנתי אורן מה?

עו"ד אלון בן זקן:

זכותם המלאה הדר ,זכותם המלאה.

הדר לביא:

למיטב ידיעתי אינך יוע ץ משפטי -

ראש העיר:

לא ,מכיוון שאנחנו לא בפינג פונג ,סליחה מרגע זה
אלון והדר לביא -

הדר לביא:

לא קיבלתי תשובה.

ראש העיר:

הדיון הסתיים ,קיבלת חוות דעת .אנחנו לא פתחנו -

הדר לביא:

חסרה לי נקודה קטנה.

ראש העיר:

את פתחת פה עוד פעם דיון בשלווה ,יועץ משפטי
תשו בה ,יועץ משפטי תשובה -

הדר לביא:

לא ,הדיון נפתח על ידך.

ראש העיר:

אין פה דיון ,קיבלת תשובה ברורה מאוד -

הדר לביא:

אתה פתחת דיון.

ראש העיר:

התשובה אומרת שיש חוות דעת משפטית וחברי
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המועצה מהקואליציה נמצאים בחסר .את יכולה
לפנות את מקומך לטובתה של יעל סער ,בא מת
אפשר לעשות פה מעשה אצילי -
אורן כהן:

אני חושב שזה אפילו ראוי.

ראש העיר:

אני חושב שיעל מאוד רוצה להיות חברת ועדת
כספים ,ולכן את יכולה להחליט כחברת רשימה,
להגיד מפנה את מקומך לטובת יעל סער -

הדר לביא:

אפשר להימנע מהדיון המביך הזה.

ראש העיר:

לאור זאת אני מעלה להצבעה .מי בעד להסיר את
ההצעה מסדר היום? תהילה ,אורן ,אמיר ,איתן,
דני ,ראש העיר ,יש לנו פה את עילאי ,פליאה
ולירית .מי בעד? יעל ,פינחס ,הדר ואסנת ספורטה.
תודה ירד מסדר היום.

החלטה מס'  :331מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא מינוי חברת
המועצה יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת" כחברה בוועדת
כספים .
בעד -

תהילה ,אורן ,אמיר איתן ,דני  ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית .

נגד -

יעל ,פינחס ,הדר ואסנת .

*

הצבעה לאישור המשך ישיבה לאחר  4שעות דיון .

ראש העיר:

נושא הבא ,מרכז ישיבות המועצה .הצעת החלטה -

עו"ד אלון בן זקן:

רפי ,רפי ,לפי ההוראות של תקנון ישיבות המועצה
אחרי  4שעות צריך לקבל הסכמה של  3/4מחברי
המועצה הנוכחיים .כמה אנחנו כאן חברי מועצה?

ראש העיר:

יש לנו עוד  3דקות? לא .אפשר לקבל -
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ד"ר אסנת ספורטה:

מה האופציות? מה האופציות?

ראש העיר:

מה ההצעה? כמה אנחנו?

עו"ד אלון בן זקן:

 13חברי מועצה ,הסכמה של  3/4כדי להמשיך את
הישיבה.

ראש העיר:

אין  3/4 .3/4ממי שיושב כאן?

עו"ד אלון בן זקן:

כן.

ראש העיר:

אוקיי ,אתם בעד להמשיך את הישיבה?

עו"ד אלון בן זקן:

 13חברי מועצה?

ד"ר אסנת ספורטה:

רגע אם לא ממשיכים ,מה החלופה?

ראש העיר:

קובעים ישיבה נוספת מחר.

עו"ד אלון בן זקן:

צריכים  10חברים.

ד"ר אסנת ספורטה:

למחר?

עו"ד אלון בן זקן:

כן .ראש העיר רשאי לזמן למחר ישיבה.

הדר לביא:

סליחה ,עברו  4שעות נשמח לדון בזה -

עו"ד אלון בן זקן:

אני מציע שתעשה הצבעה רפי.

ראש העיר:

אוקיי ,מי ב עד להמשיך את הישיבה? תהילה ,אורן,
אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,פליאה ,עילאי ולירית.
מי נגד להמשיך את הישיבה? יעל ,פינחס ,הדר
ואוסנת.

החלטה מס'  :332לא מאשרים ברוב קולות להמשיך את ישיבת המועצה
לאחר  4שעות דיון (אין רוב של  3/4מהנוכחים) .
בעד -

תהילה ,אורן ,אמ יר איתן ,דני  ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית .

נגד -

יעל ,פינחס ,הדר ואסנת .

ראש העיר:

מה זה אומר כרגע?

עו"ד אלון בן זקן:

זה אומר שאתה יכול בהסכמה של רוב רגיל של
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הנוכחים ,לזמן את הישיבה גם למחר.
ראש העיר:

זאת אומרת אני לא יכול לקדם .אז אני רוצה להגיד
משהו אחד -

עו"ד אלון בן זקן:

אתה יכול למחר ,אתה יכול ליום אחר ,איזה יום
שאתה רוצה ,העיקר...

ראש העיר:

לאיזה יום שאני רוצה .אז אני רוצה להגיד משהו
כזה ,שאני חושב שמה שנעשה פה כרגיל זה תהליך
של פגיעה בעבודת העירייה ,כי יש נושאים מאוד
חשובים לסדר היום ,ולכן לאחר שהייתה פה מריחת
זמן של  4שעות על שורה של נושאים והצעות לסדר
ושאילתות ומחזור ,ועוד פעם שאילתה שחוזרת על
עצמה ,ועוד הצעה לסדר שחוזרת על עצמה וכו',
אנחנו לא עוסקים בעבודת העירייה ,אלא רק
בפוליטיקה בגרוש .אנחנו נזמן ישיבת מועצה נוספת
תודה רבה.

דובר:

למתי?

רא ש העיר:

אנחנו נבדוק את לוח הזמנים ונזמין.

עו"ד אלון בן זקן:

לא ,לא ,זה לא חייב להיות.

ראש העיר:

טוב ,אני מעלה את זה להצבעה .יש רוב לדחיית
ישיבת המועצה ,מי בעד? לירית ,פליאה ,עילאי,
אנוכי ,אורן ,דני -

עו"ד אלון בן זקן:

רפי ,רפי ,אני מציע שתקבע יום מעכשיו .תוכל אחר
כך לשנות אותו אם תרצה.

ראש העיר:

לקבוע יום מעכשיו?

עו"ד אלון בן זקן:

כן.

ראש העיר:

מוצאי שבת .אתה יודע מה אני הייתי עושה בצבא -

עו"ד אלון בן זקן:

תקבע יום.
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ריכוז החלטות
.1

קידום עסקים קטנים.

החלטה מס'  :324מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא קידום
עסקים קטנים.
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,רפי ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית  ,מאיר ויובל.

.4

הקמת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר.

החלטה מס'  :325מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא הקמת בתי
ספר יסודיים חדשים בעיר .
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת ,קרן.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,רפי ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית  ,מאיר ויובל.

.5

הסדרת הקצאת קרקע לעמותות מלב"י.

החלטה מס'  :326מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא הסדרת
הקצאת קרקע לעמותות מלב"י.
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת ,קרן.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,רפי ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית  ,מאיר ויובל.
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שיבוש מכוון של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת הקרויים
הסולאריים .

החלטה מס'  :327מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא שיבוש מכוון
של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת הקרויים
הסולאריים .
בעד -

יעל ,פינחס ,הדר ,אסנת.

נגד -

תהילה ,אורן ,עד י ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה,
לירית ויובל.

.10

ניצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציה.

החלטה מס'  :328מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא ניצול עובדי
עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציה .
בעד -

יעל ,פינחס ,אסנת.

נגד -

אורן ,עד י ,אמיר ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית
ויובל.

.12

הצעות לסדר

א.

קידום תכנית לאזור תעשייה כס 50 /ופעילות להסדרת צומת הכניסה
לאזור התעשייה.

החלטה מס'  :329מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא קידום תכנית
לאזור תעשייה כס 50 /ופעילות להסדרת צומת הכניסה לאזור
התעשייה.
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בעד -

תהילה ,אורן ,אמיר איתן ,דני  ,ראש העיר ,עילאי ,פל יאה ,לירית .

נגד -

יעל ,פינחס ,הדר ואסנת .

ב.

הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר.

החלטה מס'  :330מאשרים פה אחד לאשר הצעה בנושא הקמת שירותים
ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר .
ג.

מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת" כחברה
בו ועדת כספים.

החלטה מס'  :331מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא מינוי חברת
המועצה יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת" כחברה בוועדת
כספים .
בעד -

תהילה ,אורן ,אמיר איתן ,דני  ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית .

נגד -

יעל ,פינחס ,הדר ואסנת .

*

הצבעה לאישור המשך ישיבה לא חר  4שעות דיון .

החלטה מס'  :332לא מאשרים ברוב קולות להמשיך את ישיבת המועצה
לאחר  4שעות דיון (אין רוב של  3/4מהנוכחים) .
בעד -

תהילה ,אורן ,אמיר איתן ,דני  ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית .

נגד -

יעל ,פינחס ,הדר ואסנת .

החלטה מס'  :333מאשרים ברוב קולות לדחות א ת ישיבת המועצה ליום
ראשון בשעה  19:00בערב.

