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אתחיל   : ראש העיר  אני  יתיישבו  שכולם  עד  לכולם,  טוב  ערב 

מנכ"ל   העיר,  מועצת  וחברי  חברות  הפתיחה.  בדברי 

והעובדים,   העובדות  העירייה,  מנהלי  העירייה, 

נמצאים  תושבים   אנחנו  לכולם.  טוב  ערב  ותושבות, 

היום   יוספטל.  שכונת  רמז  ספר  בבית  באולם  כאן 

מלפני   שנדחתה  המניין,  מן  עיר  מועצת  ישיבת  זאת 

שאתם    3-כ  כמו  העיר  הקורונה.  מצב  בשל  שבועות 

מועצה   חבר  גם  לנו  והיה  אדומה,  הייתה  זוכרים 

אנחנו   זאת  ולאור  קולמן.  אמיר  מאומת,  שהיה 

שורה של  דחינו את   אתן  אני  להיום.  המועצה  ישיבת 

כמה   להעביר  נוכל  שאנחנו  מנת  על  קצרים,  עדכונים 

הקורונה   מצב  חשוב,  הכי  האחד  לציבור.  פה  מסרים 

לנו   יש  בבוקר  להיום  נכון  מאומתים.    195בעיר. 

ולציין   להדגיש  לי  חשוב  כצהובה.  מוגדרת  העיר 

הוא   לישראל  שהגיע  החדש  שהווריאנט  שכנראה 

מא  תוך  מאוד  אנחנו  מדבק,  כחודש    4וד  לפני  ימים 

זמן   מעט  לא  לנו  ולקח  אדומה,  עיר  להיות  הפכנו 

אבל   צהובים,  אנחנו  כרגע  ירוקה.  עיר  להיות  לחזור 

ההכפלה.   בקצב  והתבטאות  האטה  רואים  אנחנו 

שהקורונה   ולהבין  לחשוב  צריך  אומר  אני  ותמיד 

כאן,   איתנו  להיות  תמשיך  היא  כאן  היא  תהיה, 

שני  המדיניות.    ומצד  וזאת  סדירים,  חיים  לשלב 

ב  עובדים  עוקבים    2-אנחנו  אחד  מצד  הכיוונים, 

מצד   מאוד,  אחראית  בצורה  האירוע  את  ומנהלים 

בצורה   להתקיים  העיר  ברחבי  לחיים  מאפשרים  שני 

היה   שעברה  בשבוע  חשוב.  מאוד  וזה  בטוחה. 
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ואני   בטוח,  מאוד  פסטיבל  שהיה  בירה,  פסטיבל 

שה  לכם  להגיד  כי  יכול  הפסטיבל,  על  בירכו  תושבים 

מאוד   מעט  ככה  שגם  לאנשים  אוויר  קצת  נתן  זה 

ואנחנו   לארץ,  לחוץ  נוסעים  ולא  לחופשות,  יוצאים 

ובטוחה.   שפויה  שגרה  על  לשמור  אנחנו  חייבים 

מצב   הערכות  מבצעים  יידע,  שהציבור  רק  מבצעים 

כל   של  שוטפת  בבחינה  נמצאים  אנחנו  הזמן,  כל 

עורכ  שאנחנו  שעושה  הצעדים  שלם  מערך  גם  יש  ים. 

של מתחמי,   נושא  ביקשתי לתגבר  עבודה של אכיפה. 

לפתוח מתחם נוסף של בדיקות, ואנחנו מקפידים על  

אני   בעיקר  להקפיד,  הזמן  כל  מאוד  חשוב  ההנחיות. 

אותנו   ורואה  שמקשיב  למי  פה  זה  את  אומר 

הלאה,   המסר  את  ההורים  ותעבירו  עם  במפגש 

הוור  כי  יותר,  גם  המבוגרים  מדבק  הוא  הזה  יאנט 

שהתחסן.   מי  את  וגם  המבוגרות  האוכלוסיות  את 

בשבועיים   העיר  תושבי  מאושפזים  מעט  לא  לנו  והיו 

והגיעו   מחוסנים  שהיו  למרות  שנדבקו  האחרונים, 

למספר   להודות  רוצה  אני  נעימים.  לא  למצבים  גם 

לטובת   גדולה  עשייה  פה  שעשו  חשובים  אנשים 

כל  קודם  רוצה  אני  ראש    המערכת.  לסגן  להודות 

עילאי   ידידי  חברי  לשעבר,  כבר  להגיד  אפשר  העיר, 

ראש   כסגן  תפקידו  את  לאחרונה  שסיים  הרסגור, 

בהתנדבות   להחזיק  ימשיך  עילאי  בשכר.  העיר 

בו   בתיקי התחבורה הקיימות והחדשנות, ואני בוטח 

בתחומים   המרץ  באותו  לפעול  ימשיך  שהוא  וסמוך 

נושאים  עליהם הוא היה מופקד. הוא קי  דם לא מעט 

גדולה   תודה  להגיד  רוצה  ואני  התושבים.  לרווחת 
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ועל המשך השותפות במערכת.   לעילאי, על השותפות 

את   מעביר  שכרגע  הרוש,  לדני  להודות  גם  רוצה  אני 

יפה   בצורה  קידם  דני  כהן.  לאורן  הספורט  תיק 

התחרותי   הספורט  פעילות  את  ומכובדת  מאוד 

הת  בשאר  וזאת  רמה,  ביד  שהוא  והעממי  יקים 

אני   ואורן  והרווחה.  העיר  חזות  תיק  כולל  מחזיק, 

רבה.   בהצלחה  לך  לאחל  אחד    2רוצה  עדכונים, 

   -הסתיים מכרז לקבלני גינון בעיר 

עבר   עו"ד איתן צנעני:  מקום  הממלא  גם  הטוב,  הסדר  למען  רק  רפי, 

 לדני בשעה טובה. מה שמגיע מגיע.  

נעדכן   ראש העיר:  אנחנו  אז  כן,  אכן  בישיבה.  טוב.  גם  זה  את 

בצורה   זה  את  נעשה  אנחנו  לדני,  עובר  מקום  ממלא 

גינון הסתיים עכשיו, אנחנו נמצאים   מסודרת. מכרז 

ל  מעבר  שכבר,    4-לקראת  חושב  אני  גינון,  קבלני 

את   העיר  ברחבי  להרגיש  יתחילו  כחודש  בעוד 

מאוד   מורכב  ניקיון  מכרז  וכנ"ל  המחודשת,  התנופה 

שבו  בערב,  היום  ניקיון    שהסתיים  לתפיסת  עברנו 

הקרובות,   הישיבות  באחת  נפרט  זה  את  וגם  חדשה, 

מקבלן   בעצם  ל   1שבה  ויש    3-עברנו    3קבלנים, 

בטוח   ואני  בעיר,  לטפל  שיתחילו  ניקיון  קבלני 

בתחום   מאוד  משמעותי  שינוי  להרגיש  שיתחילו 

שיפוצי   של  בעיצומם  גם  נמצאים  אנחנו  הניקיון. 

פע  יש  החינוך.  במוסדות  רחבי  הקיץ  בכל  רחבה  ילות 

חדש,   מבנה  פה  שנבנה  רמז  ספר  בבית  כאן  גם  העיר, 

ובמקביל   פינוי,  בינוי  לו  שיש  גולדה  ספר  בית 

מלאה   סקירה  ניתן  כיתות.  ובניית  גנים  שיפוצי 

אירועים   של  ושורה  בספטמבר,  הבאה  בישיבה 
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קיץ   אירועי  מוזמנים,  ואתם  אותם,  רואים  שכולכם 

פסטיבלים  הקהלים.  לכל  ספורט,  מלאים  פסטיבל   ,

ה  שנות  של  אירוע  יש  יוונית,  80-בקרוב  וטברנה   ,

ופעילויות   לילדים,  בפארק  סרטים  והקרנת 

עלייה   ובשיכון  חן  קולנוע  וברחבת  לגמלאים, 

לנו אירועים בכל רחבי העיר, תעקבו   יש  ובכיסופים, 

ובסך הכול יש לנו באמת עבודה מכובדת. אז ראשית  

עיל  את  לכאן  להזמין  רוצה  על  אני  כתודות  אי, 

עמדתי   אז  לאחר,  רצה  עילאי  כאן.  שנעשתה  העבודה 

עבודתו   על  הערכה  כאן  יש  בזמן.  יגיע  שהוא  זה  על 

מקצועית   רבה,  השקעה  על  הוקרה  עילאי,  של 

תחבורה,   נושא  וקידום  ובקשה,  פנייה  לכל  והזמינות 

כסגן   בתפקידך  בעשייה  וההישגים  קיימות  חדשנות 

מי  אותו  סבא,  בכפר  העיר  למען  ראש  בשליחות  לאת 

תושבות   למען  השותפות  על  לך  מודים  אנחנו  העיר. 

העיר   ראש  סער  רפי  רבה  בהערכה  סבא,  כפר  ותושבי 

 וחברות וחברי מועצת העיר.  

התכוננתי   הנדין: -עילאי הרסגור  שלא  האמת  אותי.  להפתיע  מפסיקים  לא 

מסכם   באמת  אני  אבל  כאן,  נאום  שהוא  לאיזה 

מא  פעילות  של  וחצי  אורח  שנתיים  אינטנסיבית,  וד 

ראש   סגן  להיות  סבא.  כפר  כולו  כל  שהוא  חיים 

זה שליחות שהיא   ביממה    24עירייה בשבילי    7שעות 

שאיפות   הזמן,  כל  שפונים  תושבים  בשבוע.  ימים 

לתקן,   שצריך  בעיות  גם  להגשים,  שצריך  וחלומות 

אני   לה.  ולהקשיב  לה  לענות  שצריך  ביקורת  גם 

מא  הרבה  כאן  שעשינו  היום  מאמין  של  סבא  כפר  וד. 

אנחנו   וחצי.  שנתיים  לפני  של  סבא  כפר  לא  היא 
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שיתופי   העיר,  העצמת  של  מקום  לגמרי,  אחר  מקום 

שיגידו   מה  על  אופק,  לעבר  הזמן  כל  וחשיבה  פעולה 

מה   על  יחשבו  שהם  מה  על  הבאים.  הדורות  לנו 

לאן   הזה,  בזמן  עשינו  מה  כאן,  עשינו  שאנחנו 

אני   חלמנו.  מה  על  כאן  הובלנו,  לי  שיש  שמח  מאוד 

בסיעות   וגם  מר"צ  בסיעת  גם  נהדרים,  שותפים 

ונגיע   פעולה  בשיתוף  ונעבוד  נמשיך  האחרות. 

 להישגים חדשים, אז תודה רבה.  

נפרדים מעוד עובדת טובה  תודה   ראש העיר:  ואנחנו  רבה עילאי, 

תכנון   אגף  למנהלת  מכאן  להודות  רוצה  אני  מאוד. 

מ  אופירה  ושיתופיות  מזרחי    -ור אסטרטגיה 

לאחר   תפקידה  את  אגף    3שמסיימת  כמנהלת  שנים 

רבות    8-ו  פעלה  אופירה  בעירייה.  הכול  בסך  שנים 

סבאית,   הכפר  בקהילה  רבים  שירותים  פיתוח  למען 

פיתוח   מיוחדות,  למשפחות  בית  של  הקמה  היתר  בין 

אגף   הקמת  המתנדב,  בית  הקמת  ההתנדבות,  תחום 

אר  שינוי  הובלת  והאסטרטגיה,  לשיפור  התכנון  גוני 

במקצועיות   זאת  כל  בעירייה,  דיגיטציה  תהליכים, 

לעיר   ואהבה  אמיתית  בשליחות  במסירות,  רבה, 

בשמי,   לך  להודות  רוצה  אני  אופירה  לתושבים. 

והנהלת   העיר  מועצת  וחברי  חברות  כל  של  בשמם 

ואני   דרכך,  בהמשך  רבה  הצלחה  לך  ולאחל  העיר, 

 מאחל לך המשך דרך מבורכת.  

שאני   : מזרחי -אופירה מור  להיות  יכול  מראש.  הכנתי  אני  מעילאי  בשונה 

קודם   אבל  העיר,  ראש  של  הדברים  על  אחזור  קצת 

מאוד   שמרגש  להגיד  חייבת  אני  לכולם,  טוב  ערב  כל 

ב  שנים האחרונות    8.5-מבחינתי להיות במעמד הזה. 
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הגדולה    3-ב  הזכות  לי  הייתה  שונים,  תפקידים 

אמונה  מתוך  העיר,  תושבי  את  לעיר  לשרת  אהבה   ,

הנהלה   צוות  עם  פעולה  ובשיתוף  ולתושביה, 

עירייה נפלאים, עובדים יקרים שהיו   מקצועי, עובדי 

ספק   ללא  היא  שהצלחתם  הדרך,  כל  לאורך  איתי 

העיר.   ולמען  בעיר,  הפועלים  ולמתנדבים  הצלחתי, 

פיתחנו   האלה  בשנים  העיר  ראש  שאמר  כמו 

בית   הקמנו  מוגבלויות,  עם  לאנשים  שירותים 

גם   ההתנדבות,  תחום  פיתחנו  מיוחדות,  למשפחות 

פעמיים   מתנדב,  בית  הקמנו  בחירום,  וגם  בשגרה 

הפנים,   משרד  של  חברתית  אחריות  פרס  את  קיבלנו 

נקראתי   ההתנדבות.  לניהול  הארצי  התקן  תו  ואת 

אסטרטגי   תכנון  אגף  את  להקים  בגאווה  לדגל 

ב  וניהלתי  שהקמתי  יחידה  שנים    3-בשיתופיות, 

ארגוני,  האחרונו  שינוי  להוביל  הזכות  הייתה  ת. 

ערכי   את  לקדם  תהליכים,  לשפר  מדידה,  לקדם 

תכנון   על  דגש  מתן  תוך  לתושב,  השקיפות 

שירות   מתן  על  מתמדת  במחשבה  זאת  ושיתופיות, 

בנינו   המועצה.  חברי  עבורכם  גם  זה  לתושב.  מצוין 

עם   להתמודדות  תכנית  וקידמנו  אב,  תכנית 

דל ברמה הארצית. ביצענו  הקורונה, אשר היוותה מו 

כחלק   ובחינוך,  בעיר  דמוגרפית  תחזית  ניתוח 

אגף   ובהובלת  שותפים  עם  כמובן  העיר  מתכנון 

ועוד.   ועוד  ארגונית  תרבות  קידמנו  והחינוך.  הנדסה 

ולהמשיך   תפקידי  את  לסיים  החלטתי  שעבר  בחודש 

פעולה   בשיתוף  לעבוד  העונג  לי  היה  הבא.  לאתגר 

חתירה   תוך  דופן,  ולמען  יוצא  למצוינות  מתמדת 
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הזדמנות   זו  ולעתידה.  לעירם  שדואגים  העיר  תושבי 

סמדר   הילה,  שלי,  היקר  לצוות  תודה  להגיד  מצוינת 

דני   העיר  ראש  ולסגן  סער,  רפי  העיר  לראש  ומאיה, 

אסטרטגי   תכנון  אגף  להקים  הבחירה  על  הרוש, 

בארץ   המובילים  בין  הוא  שכיום  אגף  ושיתופיות. 

תוד  יודע.  שלא  בודניצקי  למי  ליובל  מיוחדת  ה 

זכיתי   אני  בהמשך,  הצלחה  והמון  העירייה,  מנכ"ל 

זו   בהזדמנות  רחב.  לב  עם  מקסים,  אדם  להכיר 

על   פה,  נמצא  לא  הוא  צחר,  לאיתי  מיוחדת  תודה 

החברות.   ועל  המשותף  המסע  על  והאמון,  השותפות 

ואימא   סבא,  בכפר  שלישי  דור  העיר  כתושבת  לסיום 

לכ   4-ל  מאחלת  ללא  ילדים,  עשייה  המשך  ולכם  ולנו 

העיר,   תושבי  לטובת  וערכים  מקצועיות  על  פשרה 

 בהערכה גדולה על תקופה נפלאה.  

 

 .שאילתות  . 1

 

 שלוחת מכון ויצמן.   א. 

 

באופן   ראש העיר:  המועצה  ישיבת  את  פותחים  אנחנו  אז  טוב, 

שאילתה   בשאילתות.  נתחיל  שאילתות.  רשמי, 

הכות  זה  ויצמן  מכון  שלוחת  השאילתה  ראשונה  רת, 

 מופיעה על המסך. התשובה לשאילתה, המנכ"ל.  

ויצמן   יובל בודניצקי:  מכון  בשיתוף  ערכה  העירייה  לכולם.  טוב  ערב 

ל  שהוגשה  לצורך    4-פרוגרמה  אדריכלים,  משרדי 

במהלך   המזמין.  ברירת  במתכונת  אדריכלית  תחרות 

את    4הציגו    2020אוגוסט   אדריכלים  משרדי 
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השי  בוועדת  לעירייה  עבודותיהם  המשותפת  פוט 

החליטה   המשותפת  השיפוט  ועדת  ויצמן.  ולמכון 

המקום   קוטיק.  וירון  אדריכלים  חן  במשרד  לבחור 

פינת   יהודה  בן  ברחוב  הינו  לפרויקט  שנבחר  המיועד 

גוש   , בסמיכות לבתי הספר  99-89חלקה    6432תל חי 

קושי   יש  הקורונה  משבר  בעקבות  התיכוניים. 

פועל  אנו  תרומות.  התורמים  בקבלת  מול  אל  ים 

לבדוק יכולתם לעמוד בהתחייבויות הראשונות. כמו  

 כן אנו פועלים למציאת תורמים נוספים.  

 תודה.    שאלת המשך.  ראש העיר: 

 

 הקמת מבנים חדשים לצופים ולנוער העובד והלומד בשכונה הירוקה.   ב. 

 

לצופים   ראש העיר:  חדשים  מבנים  הקמת  הבאה.  שאילתה 

והל  העובד  השאילתה  ולנוער  הירוקה.  בשכונה  ומד 

בבית.   אותנו  שרואה  מי  כל  למען  המסך  על  מופיעה 

 תשובה.  

של   יובל בודניצקי:  מסגרת  סכום  תכנון    750,000יוקצב  עבור   ₪2  

בקאסט   הצופים  הנוער,  מועדוני  של    60המבנים 

בקאסט   העובד  תב"ע  80והנוער  שינוי  וכן   .

הע  ראש  עם  יחד  שיתוף  מפגשי  נערכו  יר  נקודתית. 

וחברי המועצה עדי לוי סקופ ואמיר קולמן עם נציגי  

כיום   התכנון.  לגיבוש  הוועדים  ונציגי  הנוער  תנועות 

את   תבנה  העירייה  תכנון.  בשלבי  נמצאים  המבנים 

מימון   ומקורות  העירוני  התקציב  מתוך  המבנים 

מיליון ₪. צפי    3-נוספים. עלות כל מבנה מוערכת בכ 

מוע  הוא  הבנייה  לתחילת  בשנת  המועד  הצופים  דון 
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ומבוצע  2022 מאחר  והלומד,  העובד  הנוער  לגבי   ,

אישור   סיום  עם  רק  נקודתי,  תב"ע  שינוי  כעת 

נוכל לעדכן את הלו"ז בנוגע לתחילת הביצוע   התב"ע 

 בפועל.  

 תודה רבה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

בסעיף    4סעיף   יעל סער:  אם  אז  לפתיחה.  הצפי  מה    3שאל 

לבנות   שמתחילים  אומר  2022-ב אמרתם  זה   ,

 ?  2023,  2025,  2024-שצופים לפתוח ב 

של   ראש העיר:  העבודה  בתוכנית  לעדכן  2022זה  שנוכל  ברגע   ,

במהלך   יהיה  זה  לוח  2022אתכם,  את  נעדכן  אנחנו   ,

אבל   ובנייה,  מכרוז  הליכי  פה  יש  המדויק.  הזמנים 

 .  2022זה בתוכנית העבודה של  

 

 ברות עיריית כפר סבא.  הדרת עיתונאים מתפוצת הודעות דו  ג. 

 

הודעות   ראש העיר:  מתפוצת  עיתונאים  הדרת  הבאה.  שאילתה 

 דוברות עיריית כפר סבא. השאילתה מופיעה.  

מלא  1 יובל בודניצקי:  פעולה  בשיתוף  פועלת  העירייה  דוברות   .

עשרות   עם  האתיקה  כללי  כל  פי  ועל  ושקיפות 

כל   והארצית.  המקומית  בעיתונות  עיתונאים 

ברות העירייה מתפרסמות באתר העירייה  הודעות דו 

ברצונם   אם  והתושבים.  העיתונאים  לכלל  וזמינות 

של   התפוצה  לרשימת  להצטרף  תקשורת  אנשי  של 

אגף הדוברות, עליהם לשלוח פנייה כתובה ומסודרת  

האי  כלי  -באמצעות  תפקידם,  את  ולנמק  מייל, 

לעמוד   והתחייבותם  כותבים,  הם  אליהם  התקשורת 

האתיקה  פנייתם    בתקנון  העיתונות.  מועצת  של 
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 תיבדק ותיענה בהתאם.  

לגורמים   הדר לביא:  גם  ההודעות  את  מפיצה  שהדוברות  כיוון 

אני   ודוגמתם.  חברתיים  פעילים  עיתונאים,  שאינם 

האתיקה   בכללי  עומדים  כולם  האם  לבדוק  מבקשת 

כללי   ובאופן  תקנים.  לאותם  ומחויבים  האלה, 

שר  מי  כלפי  שוויון  של  ברף  מידע  לעמוד  לקבל  וצה 

לגורמים   שונים  רפים  לשים  סיבה  אין  מהדוברות. 

 שונים.  

 אוקיי, נבחן את זה, תודה.   ראש העיר: 

 

 מימון הייצוג המשפטי מפעל המים.   ד. 

 

המשפטי  ראש העיר:  הייצוג  מימון  הבאה.  מפעל    שאילתה  של 

 המים. תשובה.  

עדי  יובל בודניצקי:  המים.  במפעל  ידונו  המים  מפעל  גם  ענייני  ף 

על   ייענו  הממשלתי,  הרגולטור  נגד  שעלו  שהטענות 

כי חברי   ייאמר  לנדרש  העיר. מעבר  ולא במועצת  ידו 

גם   הציבור  את  לייצג  בחקיקה  מונו  העיר  מועצת 

במסגרת   הוצאה  כל  המים.  מפעל  של  הניהול  בגופי 

השינוי   ציבורית.  הוצאה  היא  הציבורי  התפקיד 

ובסדרי  העיר  בתושבי  פוגע  שנכפה  שקבע  המבני  ם 

פגיעה   למנוע  הצעדים  נגזרים  מכאן  המחוקק. 

 בקופת הציבור בעיר ותקצוב העמותות העירוניות.  

 תודה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

זה   הדר לביא:  את  לצבוע  והניסיון  מביכה,  הזאת  ההתייחסות 

להגנה   במימון  כשמדובר  ציבוריים,  בצרכים 

 משפטית אישית הוא מביך.  



   28.07.2021 15    מן המנייןמועצה 

 יכול להגביר בבקשה את הקול.    אם היית  יובל בודניצקי: 

 אני אומרת מי ביקש?   הדר לביא: 

 המנכ"ל. לא שומעים אותך.   ראש העיר: 

היא   יעל סער:  כי  שלה,  המיקרופון  את  אולי  להגביר  אפשר 

   -מדברת 

 לא שומעים.   עו"ד יוסי סדבון: 

את   הדר לביא:  נשמע  המיקרופון  של  הווליום  את  טיפה  תגבירו 

שהני  אומר  אני  או  כולנו.  העירייה  העיר  של  סיון 

משפטית   להגנה  הוצאות  לצבוע  בראשה,  העומד 

מביש.   ניסיון  הוא  ציבוריות,  כהוצאות  אישית 

ואנחנו   אותו,  מייצגים  ואנחנו  מהציבור  חלק  אנחנו 

כיוון   רלוונטי.  כלא  הזה  הניסיון  את  רואים 

מניחים   אנחנו  אז  איתנו,  הנראה  ככול  שהרשויות 

 שהדברים יתבררו בהקדם.  

 תודה רבה.  ראש העיר: 

 

 תופעת שימוש בסם הקצפת על ידי בני נוער.   ה.   

 

ידי   ראש העיר:  על  הקצפת  בסם  שימוש  תופעת  הבאה.  שאילתה 

 בני הנוער.  

ארצית,   יובל בודניצקי:  תופעה  היא  קצפות  בגז  השימוש  תופעת 

אינו   הקצפות  גז  סבא.  כפר  לעיר  ייחודית  ואינה 

והוא משמש   ולכן  אסור לשימוש, היות  לצרכי בישול 

ידי   על  מתבצעת  בתחום  אכיפה  משטרה.  נתוני  אין 

רישוי   בליווי  נציגיה  את  ששולחת  הבריאות  משרד 

אשר   העירוני,  והשיטור  המשטרה  של  עסקים 

אשר   עסק  מבתי  סחורה  ומחרימים  חיפוש  מבצעים 
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שכזה   מבצע  הקצפות.  גז  את  למכור  רשאים  אינם 

הוחרמו   כאשר  סבא,  בכפר  השנה  מבתי  התקיים 

אינם   אומר  הווה  למכור,  רשאים  שאינם  עסק 

גם   ארציים  נתונים  מבחינת  ואפייה.  לבישול  חנויות 

חלק   שהינו  בחומר  מדובר  ולא  היות  חסרים,  הנ"ל 

נערך   לא  היום  ועד  המסוכנים,  הסמים  מפקודת 

את   שהעלינו  אף  על  לתופעה,  הארצית  ברמה  הניטור 

בדרך  מקיימת  סבא  כפר  עיריית  הנושא.    חשיבות 

התנהגויות   בנושא  בשוטף  וסדנאות  הרצאות  קבע 

פסיכו   בחומרים  לרעה  שימוש  הכוללות  סיכון, 

מינית   ואלימות  מיניות  בין  והקשר  אקטיביים, 

אקטיביים.   פסיכו  בחומרים  לרעה  לשימוש 

ובתיכונים.   ט'  ח'  בשכבות  מועברות  הסדנאות 

חדשה    2021באוקטובר   רוחבית  תכנית  תתחיל 

לתל  ייעודית  העוסקת  ונוספת,  י',  כיתות  מידי 

ושימוש   מינית  אלימות  אלימות,  של  בתכנים 

קצפות.   גז  על  בדגש  אקטיביים,  פסיכו  בחומרים 

מרץ   מחודש  השנה  מאופיינת  2020בנוסף  שהייתה   ,

הסגרים   לרבות  עבדו  מלחמתי,  ובמבצע  בקורונה 

ההורים,   וסיירת  הנוער  מדריכי  המוגנות,    6מדריכי 

ו  העיר  ברחבי  בשבוע  עם  לילות  משמעותי  שיח  יצרו 

לגורמים   רלוונטיות  תופעות  העלו  הנוער,  בני 

של   בתופעות  לטפל  מנת  על  בעירייה,  הרלוונטיים 

הקצפות.   בגז  השימוש  לרבות  סיכון,  התנהגויות 

וקהילה,   חברה  אגף  בין  מלא  פעולה  שיתוף  קיים 

ביטחון,   אגף  ואלכוהול,  סמים  למניעת  הרשות 

הח  החינוך.  ואגף  עירוני  חזרו  שיטור  יולי  מחודש  ל 
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הנערים,   את  לפגוש  לילה  מידי  לצאת  המדריכים 

מגוון   להם  להציע  פורמלי,  בלתי  שיח  עימם  לייצר 

הניתן.   ככול  עליהם  לשמור  ולנסות  פעילויות, 

שיח   לקיים  ההורים  לכלל  קוראים  אנו  זו  בהזדמנות 

שימוש   אודות  ילדיהם,  עם  מתמשך  משמעותי 

והתנהגו  אקטיביים  פסיכו  סיכון.  בחומרים  יות 

לשימוש   הנוגע  בכל  עמדות  ילדיכם  עם  לברר  חשוב 

חברתי.   לחץ  אודות  שיח  ולקיים  אלו,  בחומרים 

גבולות   ולקבוע  יוצאים,  מי הם  ילדיכם עם  עם  לברר 

בחיי   שלכם  החשיבות  לביתכם.  המתאימים  ברורים 

ביותר.   והקריטית  משמעותית  הינה  אנו  ילדיכם 

מנ  על  נמצאים  חינוך  וכמערכת  ליצור  כרשות  ת 

למצגת   לינק  פה  מצורף  וכלים.  תומכת  מעטפת 

 שמסבירה מה זה גז קצפות.  

 תודה, שאלת המשך.   ראש העיר: 

 

 הרישום לגני הילדים.   ו. 

 

ילדים  ראש העיר:  לגני  רישום  בנושא  הבאה  .  שאילתה 

 השאילתה מופיעה על המסך.  

ארצית   יובל בודניצקי:  מערכת  הינה  הילדים  לגני  הרישום  מערכת 

מותקנת    של  המערכת  בע"מ.  לאוטומציה  החברה 

בה   יש  ולעיתים  ישראל  במדינת  רשויות  בעשרות 

התבצע   השנה  ינואר  בחודש  ארציות.  כלל  תקלות 

החברה   במערכת  והתשלום  הראשוני  הרישום 

השיבוץ,   איכות  את  לשפר  כדי  השנה  לאוטומציה. 

טלדור   חברת  נבחרה  המשתמש  וחווית  השירות 
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פותח אתר    יסטיקה שסיפקה אנשי סטט  ואף  ונתונים 

טלדור   חברת  לצערנו  הגנים.  לבחירת  חדש  ייעודי 

התפקידים   בעלי  הוחלפו  פברואר,  בסוף  נרכשה 

סבא.   כפר  עיריית  עם  בהסכם  עמדה  על  והחברה 

הוגן.   לשיבוץ  להגיע  הצלחנו  מאומצת  עבודה  בזכות 

מסתיים   לאוטומציה  החברה  עם  החוזה  מקרה  בכל 

שנת   אוק 2021בסוף  ובחודש  מכרז  ,  התפרסם  טובר 

השנה   לקראת  חדשה  ושיבוץ  רישום  מערכת  לבחירת 

 הבאה.  

אתה   הדר לביא:  העיר  ראש  אבל  חודשים,  כמה  פה  אתה  יובל 

אתם   ממש  שלכם  והתשובה  שנים.  כמה  פה 

טכנית,   לא  היא  הבעיה  לגמרי.  הבעיה  את  מפספסים 

מוציאים   לא  בפברואר,  עוזבת  כשמערכת  ואגב 

על   הודעה  ביולי  טכניים  להורים  כשלים  שבגלל  כך 

שלי   השאלה  בפברואר.  מוציאים  זה  את  שיבוץ,  אין 

תהליך   של  תחקיר  לבצע  מתכוונים  אתם  אם 

לא   בילדים,  ופוגע  בהורים,  שפוגע  השיבוץ, 

אותו,   לשפר  ולנסות  רב,  זמן  כבר  הזאת  מהקדנציה 

 כדי באמת לספק איכות חיים יותר טובה לתושבים.  

 שירה תשובה.   ראש העיר: 

את   לביא:   הדר  לתחקר  הולך  אתה  אם  לענות  יודע  לא  אתה 

זאת   אפילו,  מקצועית  שאלה  לא  זאת  התהליך? 

 שאלה של מדיניות. אין לך תשובה לזה?  

 תשובה.   ראש העיר: 

 זה אשמת העובדים.   הדר לביא: 

בחודשים   שירה ברף:  פעלנו  אנחנו  לכולם,  טוב  ערב  אשיב,  אני 

לכ  הוגן  שיבוץ  יצירת  לטובת  כפר  האחרונים  ילדי  ל 
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לגן   שעולים  ילדים  הראשונה  בפעם  השנה  סבא. 

כך   בפברואר,  כבר  השיבוץ  את  קיבלו  ממשיך, 

כבר   ידעו  שלהם  והמשפחות  סבא  כפר  מילדי  ששליש 

חברה   עם  להתמודד  משובצים.  הם  גן  לאיזה  אז 

ולא   מאי  בחודש  אגב  שלה,  המכרז  את  שמסיימת 

כל   שבאמת  במקום  אותנו  שם  פברואר,  בחודש 

בהתאם.    לוחות  להשתנות  צריכים  היו  שלנו  הזמנים 

כל   את  בחשבון  שלוקח  מערך  לייצר  והצלחנו 

האזורים   בכל  הקריטריונים  כל  ואת  השיקולים, 

 בעיר.  

   -אז אני מבינה שהתשובה היא לא לתחקר  הדר לביא: 

התהליך   אסנת חכמון:  כל  שבסוף  ברשותך,  אוסיף  רק  אני  רגע, 

הפקת לקחים    כבר קבענו לחודש ספטמבר ישיבה של 

משיבוץ   רק  לא  תהליך  מכל  הכול,  את  וללמוד 

יושבים   בסוף  אנחנו  עושים,  שאנחנו  דבר  כל  לגנים, 

 ועושים הפקת לקחים.  

מצפה   הדר לביא:  לפחות  שאני  לשאלה  התשובה  זאת  אוקיי, 

   -לה 

 תודה, תודה רבה.   ראש העיר: 

גם   הדר לביא:  פתוחה  בצורה  אותה  לעשות  אתכם  מזמינה  ואני 

ה  בנושא,  עם  שמבינים  מועצה  חברי  עם  גם  ביקורת, 

 וגם עם הציבור והנהגת ההורים.  

את   ראש העיר:  עושה  מקצועי  צוות  הוא  הצוות  רבה.  תודה 

   -עבודתו נאמנה ובצורה טובה מאוד 

 נכון, הבעיה היא אצלך, לא אצלם.   הדר לביא: 

   -הבעיה אצלי כנראה כרגיל. שאילתה הבאה  ראש העיר: 

 , אתה ראש העיר, אתה המנהיג, לא הם.  נכון  הדר לביא: 
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 החזרי כספים להורי גני הילדים.   ז. 

 

 שאילתה הבאה בבקשה.   ראש העיר: 

אנוש   יובל בודניצקי:  טעות  עקב  הילדים.  גני  להורי  כספים  החזר 

בחשבון   כפי    18נלקחו  בפברואר,  פעילות  ימי 

במקום   מלכתחילה,  בלבד,    10שתוכנן  פעילות  ימי 

בפו  בוצעו  נגיף  אשר  בעקבות  הסגרים  עקב  על 

מההורים   נגבו  זה  תחשיב  פי  על  ₪    248הקורונה. 

המיועדת   יול"א,  פעילות  התחשבנות  בסוף  עודפים. 

הכספים   ויושבו  זיכוי  יבוצע  השנה,  יולי  לחודש 

על   נעשה  החיוב  בוצע.  כבר  זה  להיום  נכון  להורים. 

כי   יצוין  הוועד,  להסכמת  נדרש  ואינו  שוטף  בסיס 

החי  נהלים  בעקבות  וחוזקו  לקחים,  ילמדו  העודף  וב 

הוצאת   תהליך  בקרת  תהליך  שיפור  שיבטיחו 

לקייטנות  3החיובים.   מתייחס  יולי  של  קורא  קול   .

צהרון   עבור  הינה  יול"א  פעילות  מאידך  בלבד.  קיץ 

של   לתקופה  יוני,  עד  כל    10ספטמבר  בלבד.  חודשים 

ולאו   נפרד  סגור  כמשק  מבוצעת  מהתוכניות  אחת 

כו  ב דווקא  המשתתפים  ילדים  אותם  את    2-ללת 

 התוכניות.  

 תודה רבה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

סעיף   יעל סער:  לנושא  ראשית  אז  יודעים  1כן,  אנחנו  טעות,   ,

זה איך   שקרתה טעות אנוש, מה שיותר מטריד אותי 

הטעות   ידיעתי  למיטב  טעות.  שנעשתה  זה  את  גילו 

א הם  לא התגלתה אצלנו, כלומר אנשי הצוות שלנו ל 

הם   כאשר  ההורים,  נציגי  דווקא  אלא  שגילו,  אלה 
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לי   משחקים  אתם  התחשיבים.  על  ושוב  שוב  עברו 

רציתי   ראשית  אז  הד.  לי  עושה  וזה  הווליום  עם  שם 

מה   ושתיים  הטעות,  קרתה  כיצד  אחד  להבין,  באמת 

כזה.   דבר  למנוע  כדי  בתהליך,  משפרים אצלנו  אנחנו 

ל   250כי   להורה  זה    4,000-₪  כסף.  ילדים,  המון 

ככול   הטעות  את  שאיתרנו  אלה  אנחנו  שלא  בייחוד 

 שאני יודעת.  

 מה השאלה?   ראש העיר: 

קורה   יעל סער:  זה  ואם  שוב?  יקרה  לא  שזה  עושים  איך 

 שאנחנו נדע למצוא את הטעות לבד.  

המאמצים   ראש העיר:  כל  את  נעשה  אנחנו  רבה.  תודה  אוקיי, 

 שזה לא יקרה שוב. שאילתה הבאה.  

 תגיד זאת תשובה?   יא: הדר לב 

 לא, שאלתי מה השאלה.   ראש העיר: 

אתה   הדר לביא:  מאמץ  איזה  שלך,  לתשובה  התייחסתי  אני 

 עושה כדי שזה לא יקרה שוב?  

 גזבר העירייה בבקשה יענה לך.   ראש העיר: 

על   צביקה דוידי:  שמתבסס  בקרה,  של  תהליך  יש  שנאמר  כפי 

ימי   מספר  של  הראשוני  התכנון  של  הנתונים 

בשנה   בפועל.  שמבוצע  למה  בהשוואה  הפעילות 

לבין   התכנון  בין  גבוה  מאוד  מתאם  קיים  רגילה 

הביצוע. מה שלא קרה בפעם הזאתי, ויש השלכה של  

וכפי שכתבתי   ידינו,  לא מנקה את  זה  הקורונה, אבל 

שאנחנו   ומה  תשתפר  הבקרה  לכתוב,  וביקשתי 

ולבצע   לתכנון  צמודים  להיות  זה  לעשות  מתכוונים 

אכן  אות  בפועל.  למבוצע  בהשוואה  פרטנית  בצורה  ו 

אחר.   דבר  לזה  לקרוא  אפשר  ואי  טעות,  פה  נעשתה 
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 והמטרה היא לראות איך לא חוזרים על כך.  

שהיא   יעל סער:  איזה  תהיה  באמת  אם  אשמח  אני  אכן 

מטפל   שבאמת  משהו  שהוא  איזה  או  אוטומציה, 

אנחנו   בנורמה  לטפל  כי  מהנורמה.  שחורגים  בימים 

צריכים  יודעי  אנחנו  באמת  אבל  יודעים,  שאנחנו  ם 

קורה   שזה  לשמוע  באמת  ונשמח  תהליך  שהוא  איזה 

 או להתעדכן.  

 תודה יעל.   ראש העיר: 

 

 זיהום של מפעל סוללות חדש בעיר.   ח. 

 

זיהום של מפעל   ראש העיר:  סוללות חדש  שאילתה הבאה בנושא 

 בעיר, בבקשה התשובה.  

ל 1 יובל בודניצקי:  פנתה  החברה  כ .  שונים    3-פני  לגורמים  שנים 

או   להיתר  בקשה  הוגשה  לא  כה  עד  אולם  בעירייה, 

שנדרש.   כפי  עסק  לרישיון  ולא  2בקשה  הואיל   .

הליך.   כל  שאין  הרי  בקשה  כל  ככלל  3הוגשה   .

עם   מפעלים  של  הקמה  מעודדת  לא  סבא  כפר  עיריית 

חומרים מסוכנים בתחומי העיר. יחד עם זאת מאחר  

בקשה   כל  הוגשה  כנדרש,  ולא  עסק  רישיון   / להיתר 

שתוגש   ככול  לגופו.  הנושא  את  לדון  ביכולתנו  אין 

 בקשה כנדרש, היא תידון בהתאם למקובל.  

אין   ראש העיר:  המשך.  שאלת  הבאה,  שאילתה  רבה  תודה 

 שאלות.  

 

 עבודות ברחוב ויצמן בין הרחובות משה דיין / נורדאו לרחוב העמק.   ט. 
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בעני  ראש העיר:  הבאה  בין  שאילתה  ויצמן  ברחוב  עבודות  ין 

 הרחובות משה דיין, נורדאו ורחוב העמק.  

בין התאריכים  1 יובל בודניצקי:  נערכה  ל   11.7. העברת התנועה  -עד 

ויצמן הגליל  13.7 , רחוב הגליל נפתח לתנועה מרחוב 

מתאריך  14.7מתאריך   הצפונית  המדרכה   .27.6  

רגל.   הולכי  לתנועת  מכבר  זה  המדרכה  נפתחה 

עד  ריג'קט  הסתיימו  והשלמות  הסתיימו  11.7ים   ,

הרב  3כבר.   העיכוב  עקב  ויצמן,  חנויות  רחבת   .

את   לשדרג  כוונה  ומתוך  הביצוע,  זמני  שלוחות 

העיר   ראש  החליט  במקור,  בחסר  היה  אשר  התכנון, 

בתחולת העבודה   היו  נוספות שלא  פיתוח  עבודות  על 

התושבים   עם  להטיב  רצון  מתוך  המקורית, 

במקו  תסתיים  והסוחרים  זה  במקטע  העבודה  לכן  ם. 

יולי   חודש  סוף  יתחילו  4.  2021עד  דרומית  מדרכה   .

   -לעבוד מיד לאחר חג הקורבן 

 התחילו כבר.   ראש העיר: 

 שהסתיים בשבוע שעבר, בסוף חודש יולי.   יובל בודניצקי: 

 שאלת המשך?   ראש העיר: 

כן תודה. אנחנו ראינו שבעצם העבודות במקטע הזה   יעל סער: 

כ הת  ונמשכו  מהצפוי,  יותר  חודשים.    8-ארכו 

הפקת   תהליך  שהוא  איזה  נערך  האם  שלי  השאלה 

שאפשר   כתוב  מסמך  שהוא  איזה  יש  האם  מסקנות, 

פעולות   ואיזה  לעיכובים,  גרם  בעצם  מה  של  להציג, 

יהיו   הבאים  שהמקטעים  כדי  לעשות,  נדרשים  אנחנו 

 זריזים יותר, מהירים יותר.  

מא  יובל בודניצקי:  שאני  טוב,  מהפעולות  חלק  לתפקיד,  שנכנסתי  ז 

כרגע   אנחנו  לעיר.  המהיר  של  בתחום  הם  עושה 



   28.07.2021 24    מן המנייןמועצה 

ואנחנו   איילון,  נתיבי  של  הקיים  התכנון  את  לקחנו 

בעלי   עם  אותו  ומטייבים  תכנון  בקרת  לו  עושים 

הבקרה   את  שנסיים  אחרי  העירייה.  מטעם  מקצוע 

ונקבל   איילון,  לנתיבי  שלנו  ההערות  את  ונעיר  שלנו 

ה  את  את  לאשר  נוכל  אנחנו  שלהם,  הערות 

ואז באמת לכשנצא לביצוע, אנחנו באמת   התוכניות, 

ולא   התוכנית,  את  תואם  יהיה  שהביצוע  מקווים 

של   הזה  בשלב  שהיו  כמו  ועדכונים,  שינויים  יהיו 

 .  5די.בי.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 צווי הריסה למבנים שנבנו בצורה לא חוקית בעיר.  י. 

 

בנושא שאי  ראש העיר:  הבאה  שנבנו    לתה  למבנים  הריסה  צווי 

יש   א'  לשאילתה.  מענה  בעיר.  חוקית  לא  בצורה 

 טבלה מעודכנת של צווי הריסה והסטטוס. כן.  

ההריסה   יובל בודניצקי:  צווי  של  מעודכנת  טבלה  מצורפת 

צו  2והסטטוס.   א.  הריסה:  צווי  של  המשמעות   .

הגורם   ידי  על  לבצעו  ניתן  קוים  שלא  מינהלי 

מ שהוצ  יותר  עברו  שלא  ובלבד  אותו,  יום    60-יא 

מבית   לבקש  ניתן  לנמענים.  הצו  מסירת  ממועד 

זמן   לפרק  עד  הצו  תוקף  של  מועד  הארכת  המשפט 

שניתן   שיפוטי  צו  ב.  מסירתו.  מאז  שנה  חצי  של 

צו   או  ללא הרשאה,  צו הריסה  במסגרת בקשה למתן 

לפקיעת   מועד  אין  דין,  גזר  במסגרת  שניתן  הריסה 

הצו  לפגוע  תוקף  יכולה  לביצועו  והתמהמהות   ,

פי   על  תיבחן  זאת  עם  רק  לבצעו.  הרשות  באפשרות 
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ההתנהלות   שכירות  בעניין  המינהלי  המשפט  כללי 

האכיפה   בכלי  ושימוש  הציבורית  הרשות  של 

ושימוש   הגיוני  ללו"ז  נוגע  שהדבר  ככול  שברשותה. 

את   לבצע  רשאית  המקומית  הרשות  כלים.  באותם 

ש  מי  במקום  כנגדו.  ההריסה  ניתן  השיפוטי  הצו 

לביצוע הצו,   וחלף המועד שבית המשפט קבע  במידה 

את   לבצע  כוונתה  על  אותו  עדכנה  שהרשות  ובלבד 

יום לפחות לפני מועד ההריסה.    21ההריסה במקומו  

לא   שהיא  מחליטה  המקומית  הרשות  אם  גם 

מעוניינת לבצע את ההריסה, וידעה כלי אכיפה נוסף  

על   ללחוץ  כדי  בו  מלבצעה,  שיש  שנמנע  הנכס,  בעל 

הוראתו   הפרת  בגין  אישום  כתב  הגשת  ידי  על  וזאת 

בחריגה,   שימוש  עדיין  ויש  ובמידה  ההריסה,  צו  של 

 גם על שימוש... בחריגה.  

 תודה. שאלת המשך.   ראש העיר: 

בטבלה   יעל סער:  רואה  ה   2אני  חלפו  שלמעשה    60-מבנים, 

 המדוברים. איפה אנחנו נמצאים מולם?  

 היועץ המשפטי.   יר: ראש הע 

מציע   עו"ד אלון בן זקן:  ואני  כאן,  נמצא  לא  העירוני  התובע  מציע,  אני 

במייל,   אליי  הזה  בהקשר  ספציפית  שאלה  שתפני 

לגבי   ספציפית  תשובה  שאת    2ותקבלי  המבנים 

 מדברת עליהם.  

 תודה.   יעל סער: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 

 י ילדים.  שיבוצים של עובדות עירייה לקייטנות גנ  יא. 
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העירייה   ראש העיר:  עובדות  של  שיבוצים  הבאה,  שאילתה 

על   מופיעה  כמובן  השאילתה  ילדים.  גני  לקייטנות 

 המסך.  

מנהלת   יובל בודניצקי:  יסודי  קדם  חינוך  מחלקת  לשאילתה,  מענה 

להפעיל    48ומפעילה   וממשיכה  יול"א,    28קייטנות 

ה  עד  חלקם  מיוחד,  חינוך  של    וחלקם   30.7.21-גנים 

ה  לתרבות  12.8.21-עד  החברה  אחריות  למרות   .

מחלקת   שבאחריותם,  בקייטנות  צוות  אנשי  לשבץ 

רבים,   בגנים  צוות  באנשי  תומכת  יסודי  קדם  חינוך 

זאת.   הדורשת  אחרת  או  כזו  מורכבות  ישנה  .  3בהם 

בכל   הקיץ,  בפגרת  ובכלל  בפגרות,  הגנים  בהפעלת 

ובגנים   הגן,  מנהלת  משרת  חסרה  היול"א  גני 

ימים אף חסרה סייעת הבוקר הקבועה. במקרים  מסו 

בהתאם   בפגרה  בעבודה  מחויבות  אינן  שהסייעות 

יכולה   אינה  היות שהעירייה  שלהם.  להסכם העבודה 

הן   מאשר  שונה  במתכונת  לעבוד  הסייעות  את  לחייב 

את   הגנים  בכל  לאייש  מנת  ועל  בשגרה,  מועסקות 

הפגרה   לתקופת  לנייד  עלינו  הנדרש,  הצוות  מלוא 

ידי  סי  על  בפגרה,  מופעלים  אשר  מגנים  עירייה  יעות 

העסקה   הסכמי  להדגיש  יש  הפנאי.  לתרבות  החברה 

מהסייעות   חלק  דיפרנציאליים,  הסייעות  עם  והשכר 

לא מחויבות לעבוד כלל בקיץ, חלקן מחויבות לעבוד  

מלא.    4 יום  או  יום  מחצית  קיום  4ימים,  לשם   .

עיריי  קייטנות  באותם  תקינה  אדם  כוח  ה,  מצבת 

שנת   במהלך  שמוצבות  סייעות  להעביר  בהכרח  עלינו 

את   מפעילה  לתרבות  החברה  בהם  בגנים  הלימודים 

הצהריים.   יום  5שעות  שגרת  על  לשמור  מנת  על   .
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לתרבות   שהחברה  ילדים  גני  באותם  גם  מוכרת, 

מפעילה את הקייטנה, צוות הצהריים הקבוע מתחיל  

רים  את יום עבודתו בשעות הבוקר, וכך הילדים נשא 

 עם הצוות המוכר והאהוב אותו הם מכירים.  

 תודה, שאלת המשך. אין.   ראש העיר: 

 

 ומנהל קהילתי שכונות ירוקות.   –שינוי ארגוני אגף קהילה   יב. 

 

ומנהל   ראש העיר:  קהילה  אגף  ארגוני  שינוי  הבאה,  שאילתה 

 קהילתי שכונות ירוקות.  

ה 1 יובל בודניצקי:  חברי  לרבות  קהילה  אגף  נציגי  אמיר  .  מר  מועצה 

עם   רציף  בקשר  נמצאים  סקופ  לוי  עדי  ועו"ד  קולמן 

אחרונה   עדכון  פגישת  הירוקות.  השכונות  ועדי 

בתאריך   פורסמו  2.  10.6.21התקיימה  אלו  בימים   .

המשרות   לאיוש  אדם  כוח  לגיוס  מכרזים 

למנהל/מנהלת   פומבי  מכרז  פורסם  א.  הרלוונטיות. 

קהי  מרכז  מנהל/מנהלת  פלוס  מערב  לתי  מרכז 

למנהל/מנהלת  60בשכונה   פומבי  מכרז  התפרסם  ב.   .

בשכונה   קהילתי  לאב  80מרכז  מכרז  התפרסם  ג.   .

התפרסם   ד.  הירוקות.  בשכונות  קהילתי  במרכז  בית 

ירוקות.   שכונות  קהילה  לרכז/רכזת  פומבי  .  3מכרז 

איוש   לאחר  הארגוני,  במבנה  לשינוי  קשר  אין 

 רגילה.    המשרות כאמור לעיל, ישוב המקום לפעילות 

 תודה רבה, שאלת המשך. אין.   ראש העיר: 

 

ההסתדרות   יג.  עובדים  בארגון  להתאגד  הכלכלית  החברה  עובדי  ניסיון 

 החדשה.  
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הכלכלית   ראש העיר:  החברה  עובדי  ניסיון  נוספת,  שאילתה 

מענה   החדשה.  בהסתדרות  עובדים  בארגון  להתאגד 

 לשאילתה.  

של   יובל בודניצקי:  פנייה  הוגשה  הכללית,  לחברה  ההסתדרות 

בטענה לקיום התארגנות ראשונית של עובדי החברה  

קבלת   ולאחר  לגופה,  נבחנה  הפנייה  בהסתדרות. 

התייחסות   תהיה  מההסתדרות,  שהתבקשו  הנתונים 

שאכן   ככול  לנושא,  החברה  הנהלת  של  הולמת 

תקפה.   ראשונית  התארגנות  בחברה  .  2קיימת 

י  שעניינו  לגיטימי  תהליך  כל  תכבד  חסי  החברה 

תהליכים   לסיכול  תפעל  ולא  פועלת  אינה  עבודה 

מנהלת  3לגיטימיים.   הכלכלית  החברה  את   .

סמנכ"לית   גולדשטיין  עדי  הגברת  מקום  כממלאת 

הליכי   להשלמת  עד  וזאת  החברה,  של  הכספים 

 איתור מנכ"ל על פי הוראות הדין.  

 תודה רבה, שאלת המשך.   ראש העיר: 

מ  הדר לביא:  או  אתה  האם  העיר  על  ראש  איימת  מטעמך,  ישהו 

 עובדים לא להצטרף להתארגנות עובדים?  

 התשובה היא לא.   ראש העיר: 

 תודה.   הדר לביא: 

 

 ביטול קווי תחבורה ציבורית המשרתים את השכונות המזרחיות.  יד. 

 

ציבורית   ראש העיר:  תחבורה  קווי  ביטול  הבאה.  שאילתה 

 המשרתים את השכונות המזרחיות.  

ב  ין: הנד -עילאי הרסגור  חשובה.  שאילתה  אענה.  אני    25.6.21-ברשותכם 
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התחבורה   תכנית  של  ראשונה  פעימה  בוצעה 

במסגרת   סבא  כפר  של  החדשה  העירונית  הציבורית 

קו   נוסף  הפעימה  במסגרת  לעיר.  מהיר  פרויקט 

מספר   חדש  העיר,  9אוטובוס  תושבי  את  המשרת   ,

העלמין   בתי  אל  אדיר  שירות  לראשונה  התווסף 

העיר,  לתחנת    במזרח  הירוקות  השכונות  חוברו 

של   הנסיעה  תדירויות  ותוגברו  רעננה,  של  הרכבת 

נעשה   החדשים  התחבורה  קווי  תכנון  אחדים.  קווים 

איילון,   נתיבי  חברת  ידי  על  התחבורה  משרד  עבור 

החל   בתהליך,  שותפה  הייתה  סבא  כפר  עיריית 

מספר   הוחלפו  בהם  המוקדמים,  התכנון  משלבי 

שינ  ובוצעו  העירייה.  טיוטות,  לבקשת  בתוכנית  ויים 

העירייה   ידי  על  בוצע  אף  המוקדמים  בשלבים 

הציבור   שיתוף  במסגרת  ציבור.  שיתוף  תהליך 

באמצעי   היתר  בין  המלאה,  התוכנית  פורסמה 

העירונית.   השקיפות  זירת  ובאמצעות  התקשורת 

העיר   ברחבי  ציבור  שיתוף  כנסי  מספר  התקיימו 

כנס   כולל  התכנון,  צוות  ייעודי  בהשתתפות 

האזור.   תושבי  לטובת  העיר  במזרח  שהתקיים 

והצעות  הערות  עשרות  מתושבי    התקבלו  לשיפורים 

התכנון,   צוות  להתייחסות  זכו  ההערות  כל  העיר. 

באשר   שינויים.  בתוכנית  בוצעו  זאת  ובעקבות 

הפעולה   משיתוף  כחלק  הראשונה,  הפעימה  לביצוע 

ולנתיבי   התחבורה  למשרד  העירייה  בין  בנושא 

בקשותינו  אייל  ובעקבות  מראש  עודכנה  העירייה  ון, 

אל מסוף    2נעשו שינויים בתוכנית, כגון: הארכת קו  

של   סגירתו  את  שאפשר  נכונה,  מנוחה  העלמין  בית 
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משכונת   אחד  קו  של  הסטתו  ומניעת  קפלן,  מסוף 

פוגע   שהיה  צעד  הירוקות,  השכונות  אל  עלייה 

לתחנת   להגיע  המעוניינים  עלייה  שכונת  בתושבי 

קו  הר  של  הסיום  תחנת  הוסטה  זאת  במקום  כבת. 

ממסוף  11 השרון,  הוד  תושבי  את  בעיקר  ששירת   ,

ביטול   בין  קשר  אין  הירוקות.  השכונות  אל  רעננה 

לתושבי   מאוד  גדול  מטרד  יצר  שקיומו  קפלן,  מסוף 

בקווי   השינויים  ביצוע  לבין  הסמוכים,  הרחובות 

קו   מהמסוף    1האוטובוסים.  שיצא  העיר  מזרח  של 

היו  בוט  לקו  מאוד.  נמוך  ביקוש  עקב  נסיעות    3ל 

כנוסע   של  ממוצע  עם  קו    1יומיות    2לנסיעה. 

במקום,   לעבור  ממשיך  במסוף,  נסיעתו  את  שהתחיל 

מנוחה   העלמין  בית  אל  מזרחה  הוארך  ומסלולו 

קו   הקו.  תדירות  תוגברה  כן,  כמו  בוטל    5נכונה. 

טוב   לא  מענה  שסיפק  מסורבל,  מעגלי  מסלול  עקב 

קו    , לציבור  תוגבר  קפלן,    10במקומו  בשכונת  העובר 

תושבים   שיש  לכך  מודע  בעודי  זאת  אומר  אני 

קו   מביטול  קו  5שנפגעו  זה.  את  יודעים  אנחנו   ,29  

המסוף,   לביטול  קשר  ללא  הנביאים  מרחוב  הוצא 

אותו   להפוך  התחבורה  משרד  החלטת  בעקבות  וזאת 

מגורים.   שכונות  אל  נכנס  שאינו  מהיר,  החלטה  לקו 

לציבור  שאנח  שפורסמו  במפות  אותה  פרסמנו  גם  נו 

הקו   הוצא  ההחלטה  בעקבות  כן.  לפני  רב  זמן 

כיום   מאפשר  והוא  בהרצליה,  גם  מגורים  משכונות 

של   התעסוקה  אזור  אל  יותר  הרבה  מהירה  הגעה 

בוטלו   לא  בשאילתה  לאמור  בניגוד  פיתוח.  הרצליה 

התחנות   בכל  קפלן.  בשכונת  אוטובוס  תחנות 
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ממשיכי  זאת  בשכונה  עם  אוטובוסים.  לעצור  ם 

השכונה,   לתושבי  שנגרמה  לפגיעה  מודעת  העירייה 

קו   מעבר  הפסקת  והיא    29עקב  הנביאים,  ברחוב 

פתרונות.   מספר  התחבורה  משרד  מול  .  1מקדמת 

את   שישרת  קפלן,  לשכונת  נוסף  אוטובוס  קו  הכנסת 

אל   במהירות  להגיע  המעוניינים  השכונה  תושבי 

ל  יכול  אני  העיר.  בנושא  מרכז  עוסקים  שאנחנו  הגיד 

על   לבקש  מקווה  ואני  יומיומי,  באופן  ממש  הזה 

בקרוב.   נוספת  2התקדמות  אוטובוס  תחנת  תכנון   .

ממערב   הנסיעה  בכיוון  דוד  מרכז  של  לכיכר  צמוד 

בקו  3למזרח.   לנוסעים  עצירה  הוספת  לכיוון    10. 

למרכז   צמוד  אשכול,  לוי  יהודה  בן  בתחנה  מערב 

ה  הצלחנו  וכך  עצירה  דוד,  תהיה  ראשון  מיום  חל 

הוספת  4כזאת.   בקו    4.  נוספות  אוטובוס    10תחנות 

זה   שינוי  וישעיהו.  עשר  תרי  ברחובות  מזרח,  לכיוון 

הפועל.   אל  יצא  קו  5כבר  תגבור  הבוקר,    10.  בשעות 

החינוך   קריית  לתלמידי  תחבורתי  מענה  לספק  כדי 

אז"ר.   בכפוף  6ברחוב  אוטובוס  סככת  הצבעת   .

משר  שלמה  לאישור  אשכול  לוי  ותחנת  התחבורה,  ד 

כי במקום הוצב ספסל   לציין  יש  בכיוון מערב.  המלך 

זמני.   נבחנים    7כפתרון  הלימודים  שנת  לקראת 

השכונה,   תושבי  עבור  נוספים  תחבורתיים  פתרונות 

החינוך   בקריית  הלומדים  העיר  תלמידי  עבור  וכן 

בהחלט   אנחנו  איתם,  בשיח  אנחנו  עשר,  תרי  ברחוב 

מהפגיעה    מבינים  חלק  כי  נוסיף  עוד  הצרכים.  את 

העבודות   בגלל  זמנית,  היא  כיום  הנגרמת 

הוסט   במסגרתן  ויצמן,  ברחוב  כעת  המתבצעות 
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קו   של  מסלולו  זמני  וכי    2באופן  העיר,  במרכז 

מקווי   חלק  ימים  לכמה  דוללו  שעבר  בשבוע 

עקב   בנהגים  זמני  מחסור  בגלל  בעיר,  האוטובוסים 

שהיה  מחסור  הקורבן,  יישומה    חג  לאחר  הארץ.  בכל 

ממשרד   תקציבים  קבלת  עם  התוכנית,  של  המלאה 

קו   צפוי  נורדאו,    2התחבורה,  ברחוב  לעבור  להפסיק 

מזרח   תושבי  של  יותר  מהירה  הגעה  תתאפשר  ובכך 

מתוכנן   חדש  אוטובוסים  קו  העיר.  מרכז  אל  העיר 

רכבת   תחנת  אל  אותה  ולחבר  קפלן  בשכונת  לעבור 

תחילת  ונקודת  קו    נורדאו.  של  היוצא    10נסיעתו 

ידע,   עתיר  התעשייה  אזור  אל  תוסט  התע"ש  ממסוף 

קפלן   משכונת  ציבורית  תחבורה  שירות  לאפשר  כדי 

תמשיך   העירייה  אושילנד.  וקניון  ידע  עתיר  אל 

התחבורה  משרד  בשיתוף  התחבורה    לפעול  לשיפור 

 הציבורית בעיר.  

משמח   יעל סער:  לעילאי.  תודה  להגיד  רוצה  אני  ראשית 

הרחבה   בכזאת  לשאילתה  עונה  ציבור  נבחר  לראות 

אתם   שבאמת  רואה  אני  לי,  שיש  השאלה  ופירוט. 

באמת   רואים  ואנחנו  פגיעה  שנעשתה  מבינים 

של   סט  פה  שיש  רואה  ואני  תושבים,  של  תלונות 

פתרון.   שהוא  איזה  יהיה  הדרך  ובסוף  פתרונות, 

כרגע   זמנית  תכנית  שהיא  איזה  לנו  יש  אם  השאלה 

לתת   איזה  כיצד  בתור  טוב.  יותר  שירות  שהוא  איזה 

עד   ביניים,  פתרון  שהוא  איזה  או  תחנה,  שהיא 

 שיהיה באמת הפתרון הסופי המלא.  

הבעיות   הנדין: -עילאי הרסגור  לרוב  שהזכרתי הפתרון שנותן מענה  כפי  כן, 

העיר   למרכז  קפלן  משכונת  ישיר  קו  הוא  שהועלו, 
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קו   להרצליה 29במקום  ישיר  קו  להיות  שהפך  בלי  ,   ,

עם   מתקדם  מאוד  ומתן  במשא  אנחנו  פיתולים. 

קו   כבר  לנו  יש  הזה,  הנושא  לגבי  התחבורה  משרד 

הזזות,   המון  דורש  זה  לשם,  להעביר  רוצים  שאנחנו 

חדשה,   מדינה  תקציב  שיהיה  עד  הנוכחי  בתקציב  כי 

מה   להגיד  גם  צריכים  אנחנו  חדש,  קו  להעביר  כדי 

רונות, יש לנו  אנחנו רוצים להוריד. יש לנו עכשיו פת 

מקווה   ואני  התחבורה,  למשרד  יצירתיות  הצעות 

שיחות   יש  טוב,  רושם  יש  להן,  ייענה  שהוא  מאוד 

 חיוביות מאוד.  

זה    2קו   צביקה צרפתי:  אתם,  לא  שפגעתם,  הפגיעה  מה  יודע  אתה 

תחבורה   ואני,  אני  מציג  אתה  שלכם,  בידיים  לא 

יותר,  קצת מבין  אני  מחליטה.  לא העירייה    ציבורית 

קו   מבין.  קצת  אבל  ממך,  יותר  לא  מבין,    2קצת 

העלייה   בתושבי  שפגעתם  הפגיעה  מה  יודע  אתה 

יודע?    ומרכז העיר? אתה יודע או לא 

   -צביקה למרות ש  הנדין: -עילאי הרסגור 

לא   צביקה צרפתי:  או  הפגיעה  מה  יודע  אתה  שאלה,  שאלתי  אני 

 יודע מה הפגיעה?  

שנשאלה  הנדין: -עילאי הרסגור  את    למרות  לפסול  יכול  ואני  המשך,  שאלת 

 השאלה שלך מנימוקים טכניים, אני כן אענה לה.  

   -עזוב, אתה איש טכני  צביקה צרפתי: 

 אז אני אענה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 למדתי כבר שאתה איש טכני.   צביקה צרפתי: 

   -אתה יודע צביקה  הנדין: -עילאי הרסגור 

יודע מי אתה, אתה    למדתי שאתה איש טכני, אני  צביקה צרפתי:  גם 

   -יודע, אז לא אמרתי שאתה איש טכני 
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 עילאי, עילאי תענה.   ראש העיר: 

לא   צביקה צרפתי:  ברשותך  הציבורית  התחבורה  עילאי,  בוא  אז 

הציבורית   התחבורה  את  הראית  כי  דבר,  שום  עשית 

מודיע   אני  אז  שלך,  הצעות  זה  ואם  סבא.  כפר  בעיר 

סבא  בכפר  הציבורית  שהתחבורה  נכשלה,    לך 

 השינויים שעשית כשלת.  

ארד   הנדין: -עילאי הרסגור  לא  ואני  ציונים,  תחלק  אל  צביקה,  צביקה, 

   -לרמה אישית 

ניסיון   צביקה צרפתי:  לי  יש  כי  ציונים,  מחלק  שנה    30אני 

אז   בתחבורה ציבורית בתכנון, בהרבה מאוד דברים, 

 בזה אני יכול לחלק לך ציונים.  

   -, צביקה, אני לא ארד קה צבי  הנדין: -עילאי הרסגור 

 בדברים אחרים בטח שלא.   צביקה צרפתי: 

יורד לרמה האישית, ומי שגר בבית מזכוכית   הנדין: -עילאי הרסגור  אני לא 

 כדאי שלא...  

.   צביקה צרפתי:   גם שבילי האופניים זה תכנית שאתה עשית, נכון

י  הנדין: -עילאי הרסגור  שהייתי  לי  תאמין  צביקה,  אבל  צביקה,  כול  אבל 

   -להגיד כמוך ש 

   -מה להגיב, מרחת פה תשובה שלמה  צביקה צרפתי: 

   -תחבורה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 -מריחה. מרחת את כולנו  צביקה צרפתי: 

   -הייתי  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עשית מריחה אחת שלמה.   צביקה צרפתי: 

להגיד  הנדין: -עילאי הרסגור  יכול  הייתי  אוסיף,  ולא  אגיד  כמוך    אני 

התחבורה,  שתחב  משרד  באחריות  היא  ציבורי  ורה 

הזאת.   השאילתה  מכל  עצמי  את  פוטר  הייתי  ובכך 

דברים   על  גם  אחריות  כאן  לוקחים  אנחנו  אבל 
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 שרשמית הם לא בסמכות שלנו.  

עם   צביקה צרפתי:  בשיתוף  התחבורה  משרד  אחריות  זה  לא, 

 העירייה.  

ו  הנדין: -עילאי הרסגור  לתושבים,  שדואגת  עירייה  פופוליסט,  אנחנו  אתה 

 תודה רבה.  

 חבר'ה תודה רבה, שאילתה הבאה.   ראש העיר: 

 -אני מבקש  צביקה צרפתי: 

 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 פתיחת מגדל המים לציבור.    א. 

 

בהצעות   ראש העיר:  ואנחנו  השאילתות,  את  סיימנו  אנחנו 

סעיף   לפי  פתיחת    27לסדר.  העיריות,  לפקודת  א' 

שמצ  למי  יש  לציבור,  המים  אני    5יג  מגדל  דקות, 

שיהיה   רגע,  הנושא?  את  מציג  מי  זמן.  לקחת  מבקש 

 דקות.    5זמן. כן יש זמן בבקשה,  

פינחס   הדר לביא:  המועצה  לחבר  בלהודות  לפתוח  רוצה  אני 

ושם   בעיר.  התיירות  נושא  את  נס  על  ומעלה  כהנא 

יכל   לא  הוא  כפרט.  וגם  ככלל  גם  האלה  לנושאים  לב 

אציג בש  ואני  היום,  פה  כולנו. מגדל  להיות  ובשם  מו 

מכירים   כולנו  אנחנו  בעיר,  איקוני  מבנה  הוא  המים 

רב   זמן  והוא  כמוסד,  פתוח  היה  עברו  בזמנים  אותו 

ללימוד,   חוויה  מרכז  מבקרים,  מרכז  שם  יש  לא. 

או   פחות  העיר.  של  השימור  ברשימת  כמובן  תצפית, 

רק   לא  והוא  למבקרים,  סגור  הוא  שנתיים  יותר 
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ה  בעיר,  פה  משמעותי  משמעותי  להיות  יכול  וא 

הוא   מבינה  שאני  מה  לפי  יותר.  רחבה  בצורה 

יש   כמובן  כעירייה  לנו  המים.  מפעל  של  באחריות 

הצעת   את  זה  ובכלל  רבים,  נושאים  לקדם  אינטרס 

המים   מפעל  עם  תפעל  שהעירייה  שלנו  ההחלטה 

עסק   הקמת  ותיבחן  למבקרים,  המים  מגדל  לפתיחת 

מסעדה  להיות  חייב  לא  זה  גורם  כלשהו,  אבל   .

מאמינים   אנחנו  התצפית.  למגדל  אטרקציה  שמביא 

קהל,   להביא  בעיר  משמעותי  שינוי  להיות  יכול  שזה 

של   הזהות  את  וגם  המקומית,  הכלכלה  את  ולחזק 

 העיר.  

 אוקיי, תשובה.   ראש העיר: 

ציבור   יובל בודניצקי:  את  לייצג  בחקיקה  מונו  העיר  מועצת  חברי 

הני  בגופי  גם  סבא,  כפר  המים.  תושבי  מפעל  של  הול 

להעלות   סוברניים  המועצה  חברי  לעיל  האמור  לאור 

 את הצעותיהם בנושא במסגרת אספות מפעל המים.  

מסדר   ראש העיר:  הנושא  את  להסיר  מבקש  אני  ולכן  תודה, 

 היום.  

הצעה   הדר לביא:  פה  יש  העירייה,  את  מייצג  המנכ"ל  בעוד 

יכולים   שאנחנו  ברור  במהות.  פוליטית  שהיא 

זה,  להעל  את  עושים  ואנחנו  זה במפעל המים,  ות את 

עיר   מועצת  כחברי  שלנו  בזכות  משתמשים  ואנחנו 

 להעלות את זה מהזווית של העירייה.  

באספת   ראש העיר:  זה  את  נעלה  זה,  את  נעלה  אנחנו  אז 

 המורשים בישיבה הקרובה במפעל המים.  

מעלים   הדר לביא:  אנחנו  רוצה,  שאתה  מה  להעלות  יכול  אתה 

אותה,  כאן   להוריד  תירוץ  מחפש  אתה  אם  הצעה. 
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 תחפש תירוץ להוריד אותה.  

היום?   ראש העיר:  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי  תודה. 

דני,   איתן,  אמיר,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  תהילה, 

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

תודה   וקרן.  יוסי  אסנת,  צביקה,  הדר,  יעל,  נגד? 

 ירדה מסדר היום.    רבה. ההצעה 

 

מס'   ההצעה    : 348החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . פתיחת מגדל המים לציבור בנושא  

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

 . , מאיר, ויובל פליאה, לירית 

 . יעל, הדר, אסנת, יוסי וקרן  -נגד  

 

 ן. פניה שניה בנושא.  דיווח פעילות אשכול השרו  ג. 

 

השרון.   ראש העיר:  אשכול  פעילות  דיווח  השנייה  ההצעה 

 דקות.    5בבקשה מי מציג את הנושא?  

שלא   יעל סער:  לפינחס  תודה  בלהגיד  להתחיל  רוצה  אני  גם 

הולדת,   יום  לו  יש  מחר  ולמעשה  היום,  איתנו  נמצא 

כבר   שמח  הולדת  יום  לו  לאחל  מוזמנים  כולכם  אז 

ככה  אז  השרון.  עכשיו.  אשכול  פעילות  על  מדובר   ,

הפנים   שרשות  אשכול  יש  בעצם  יודעים  כולנו 

לייצר   היא  שהמטרה  רשויות  כמה  שמאגד  הקימה, 

אומרים   איך  נושאים,  מיני  בכל  פעולה  שיתופי 

זה   השרון  הוד  של  והיתושים  סבא  כפר  של  היתושים 

פינחס   בינינו.  שמפריד  קו  אין באמת  יתושים,  אותם 
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מו  בישיבת  ב כותב  העיר  הצעה    14.10.21-עצת  הצגנו 

לחברי   יוצג  השרון  שאשכול  שביקשנו  לסדר 

תכנית   הארוך,  לטווח  הפעולה  תכנית  מהי  המועצה, 

האשכול,   תקציב  הפעילות,  בתחומי  לשנה  העבודה 

המועצה   חברי  הציגו  בישיבה  המימון.  מקורות 

כפי   האשכול,  של  האפשריות  הפעילויות  לגבי  דעתם 

מא  פינחס  אמרה  היה  שהדר  מאוד  והוא  לו  חשוב  וד 

נושא   זה  בעיר,  התיירות  נושא  את  לקדם  מעוניין 

רוח   או  קידום  מקבל  ולא  לב  תשומת  מקבל  שלא 

רשויות   אשכול  זה.  את  רואים  שאנחנו  כפי  גבית, 

זוהי   פיה  על  הפנים,  משרד  של  יוזמה  זו  מקומיות 

לעודד   כדי  שמוקם  ערים  איגוד  של  חדשה  צורה 

ש  וקידום  אזורי,  בנושאים  פיתוח  פעולה  יתופי 

באשכול.   והחברות  המקומיות  הרשויות  בין  שונים 

ב  החלה  שזה  2017-ההקמה  חושבים  אנחנו  כאמור   ,

ז"ל על בסיס מחקר שיזם   ויץ  רעיון נכון. פרופ' רענן 

ה  שנות  בסוף  להקים    70-הציע  של  עוד  נוסף  נדבך 

ליזום   השלטון המקומי, התארגנות מרחבית שיכולה 

מערכתיים  בנושא    מערכים  לדוגמא  גבולות,  חוצי 

בגבולות   מכירים  אינם  סביבתיים  מפגעים  סביבה, 

כלל   בדרך  יוצרים  נופש  אזורי  גם  מוניציפאליים. 

שירותים,   אספקת  לייעל  אפשר  אזוריות.  פעילויות 

אזורית   ראייה  גבוה,  כניסה  וסף  שירותים  מתן 

שירותי   ספורט,  מתקני  התיירות,  ענף  בפיתוח 

כאמ  וקהילה.  מ תרבות  יותר  מהרשויות    50%-ור 

הקמת   לאחר  שנה  באשכולות.  ופועלות  חברות  בארץ 

האשכול,   עם  היכרות  פגישת  ליזום  ביקשנו  האשכול 
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תכנית   על  לשמוע  צחר,  איתי  בזמנו  העירייה  ומנכ"ל 

עם   היכרות  תקציב,  שותפת,  פעילות  העבודה, 

חברי   כל  עם  פגישה  שתהיה  הובטח  העובדים. 

מנכ"ל   זמן  לאחר  והפגישה  המועצה,  עזב,  האשכול 

יש   פועל  האשכול  קוים.  לא  היום  ועד  נדחתה, 

אותו.   מכירים  איננו  אנחנו  רק  באשכול,  עובדים 

בתהליך   עדיין  נמצא  שהאשכול  נאמר  בזמנו  ושוב, 

והתוכנית   הפעילות  להציג  מקום  ואין  ההתהוות 

מאוד   הצעה  היא  ההחלטה  הצעת  המועצה.  בפני 

תכני  השרון  אשכול  פעילות  עבודה  פשוטה,  ות 

יוצגו   מימון,  מקורות  פעילות,  תחומי  טווח,  ארוכות 

הנושא   התייחסותם.  ותישמע  המועצה  חברי  בפני 

מפגש   בזימון  או  מועצה,  בישיבת  מוצג  להיות  יכול 

לא   שהיא  הצעה  על  מדובר  המועצה.  לחברי  מיוחד 

זמן   לנו  עולה  רק  כלום,  לנו  עולה  לא  כסף,  לנו  עולה 

ל  רוצים  אנחנו  לב.  פה  ותשומת  קורה  מה  דעת 

את   לחוות  מסוגלים  להיות  רוצים  אנחנו  באזור, 

בבית   שקורה  מה  של  רק  לא  הפעילות  על  דעתנו 

אצלנו   שקורה  מה  אלא  בכפר,  פה  שלנו  הקטן 

את   שנקדם  מציעים  אנחנו  ולכן  ובאזור.  באשכול 

 הנושא.  

אפשר   ראש העיר:  הזה,  הנושא  שאת  חושב  הייתי  אני  טוב, 

שאי  בתור  זה  את  פשוט.  להעלות  יותר  הרבה  לתה, 

משרד   של  כתפיסה  הוקם  השרון  אשכול  בעיקרון 

שיאגדו   הארץ  ברחבי  אשכולות  להקמת  הפנים 

תיאום   של  תפיסה  מתוך  מקומיות,  רשויות  בתוכם 

נושאים   מאוד  הרבה  יש  ולפעמים באזורים  וחיסכון, 
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הרגולטור.   מול  אותם  לארגן  אפשר  שכך  משותפים 

המנכ"ל   היה  בהקמה  באשכול  התפטר.  אכן  והוא 

שהתחילה   חדשה  מנכ"לית  שגייסו  עד  זמן  לקח 

אותה   נזמין  ואנחנו  חודשיים.  מספר  לפני  רק  לעבוד 

פעילות   כל  את  תציג  היא  הקרובה.  מועצה  לישיבת 

 האשכול לחברי המועצה.  

 מצוין, אם כך אפשר להסיר את ההצעה.   יעל סער: 

בכ  ראש העיר:  היה  עכשיו  עד  האשכול  בעיקרון  רבה.  פר  תודה 

ככה   גם  זה  סבא.  לכפר  עוברים  הוא  קאסם, 

 התבשרנו היום. תודה.  

 

 הסדרת מבני קבע לזרמי החינוך השונים בעיר כפר סבא.   ב. 

 

הסדרת   ראש העיר:  נוספת.  לסדר  הצעה  קבע  מבנה  הסדרת 

קבע   סבא.  מבנה  כפר  בעיר  השונים  החינוך  לזרמי 

 דקות להציג את הנושא.    5יש  

היו  הדר לביא:  לפני,  את  רק  להציג  לנו  יש  זמן  כמה  המשפטי  עץ 

 הנושא?  

 .  10לפי דעתי   עו"ד יוסי סדבון: 

 .  5גם לדעתי, נושא על סדר היום זה   יעל סער: 

 דקות.    10דקות כן.    10 עו"ד אלון בן זקן: 

 דקות סליחה.    10, אז  10 ראש העיר: 

 אז בבקשה לא להגביל אותנו.   הדר לביא: 

 דקות בבקשה.    10 ראש העיר: 

לזרמי   סער: יעל   קבע  מבני  הסדרת  על  מדבר  הבא  הנושא  ובכן 

נולד   הוא  ולמעשה  סבא.  בכפר  השונים  החינוך 

לפני   שהייתה  התכנון  מליאת  בישיבת  לאחרונה 
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היא   ההצעה.  את  פה  אקריא  אני  ותכף  חודש, 

מאוד   שהיא  חושבת  ואני  עצמה,  בפני  מדברת 

ואנחנו   הכיסאות,  בין  לנו  נפלה  קצת  והיא  חשובה, 

האחרונות    צריכים  בשנים  אז  אותה.  לתקן  לפעול 

ספר   לבתי  ילדיהם  לרשום  בוחרים  רבים  הורים 

לנו   יש  סבא  בכפר  שונות.  חינוך  בשיטות  שמתמחים 

העיר,   במזרח  שנמצא  מה  החקלאית,  החווה  במתחם 

הספר    3 בית  הדמוקרטי,  הספר  בית  ספר.  בתי 

מבתי   אחד  כל  סאדברי.  הספר  ובית  המונטסורי, 

עולם חינוכית, תפיסת  הספר האלה משקפ  ים תפיסת 

לימודיים   תהליכים  שונה,  שהיא  ערכית  עולם 

כאשר    . וכו' גילאים  עירוב  חברתית,  תפיסה  שונים, 

יציאה   שהיא  איזה  מבטאים  הם  האלה  הספר  בתי 

הממלכתי   מהחינוך  שונות  שהיא  איזה  מהמסגרת, 

גבוה.   מאוד  ביקוש  יש  האלה  הספר  ולבתי  הרגיל. 

שמעדיפים  הורים  שלהם    היום  הילדים  את  לרשום 

אלא   ולהירשם,  לבוא  פשוט  יכולים  לא  הספר,  לבתי 

בגורל.   יעלו  שהם  ולקוות  להגרלה,  להירשם  צריכים 

את   ושולח  הולך  לפעמים  בגורל,  עולה  שלא  ומי 

מסגרות   לעיר.  מחוץ  דומה  למסגרת  שלו  הילדים 

סבא,   בכפר  רק  לא  קיימות  דמוקרטיות  מונטסוריות 

ההור  מקום  שיש  המליאה  ואיפה  בישיבת  ישלחו.  ים 

אישרנו   יוני,  בחודש  חודש  לפני  לנו  שהייתה  באמת 

במהלך   הספר.  בית  במתחם  לכיתות  יבילים  תוספת 

זה   מה  האלה,  שהיבילים  לנו  הסבירו  הישיבה 

הם   קבועים,  לא  שהם  קלים  מבנים  למעשה  יבילים, 

ובמקום מגרש   זמניים, הם לתקופה מוגבלת  ארעיים 
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במת  שם  שנמצא  מתכננים  הספורט  הספר  בית  חם 

הספר    3הקמת   בתי  שלושת  את  שישרתו  מבנים, 

במבנה   הסאדברי  את  המונטסורי,  את  האלה, 

מגרש   בכלל  יקימו  איפה  ברור  לא  כאשר  כוללני. 

לצרכים   מתאים  זה  כמה  בכלל  ברור  ולא  ספורט, 

שצופים   לצרכים  מתאים  זה  וכמה  היום,  הקיימים 

כמה  יודעים  לא  אנחנו  כלומר  עתיד.  אנשים    פני 

אנחנו   מקום  וכמה  בדמוקרטי,  ללמוד  רוצים 

התכנון,   זה  הוא  היום  והתכנון  זה,  בשביל  צריכים 

שהולכים   מה  בעצם  וזה  נותנים,  שאנחנו  מה  וזה 

נושא   זה  במתחם  שם  שיש  נוספת  בעיה  שם.  לבנות 

התנועה. בגלל שרוב התלמידים באופן טבעי, זה בית  

מג  האנשים  רוב  אזורי,  של  סוג  שהוא  מכל  ספר  יעים 

מערים   מגיעים  חוץ,  תלמידי  גם  יש  לפעמים  העיר, 

בתחבורה   או  בהסעות  להגיע  בעיה  יש  ולכן  אחרות, 

מה   הוריהם,  עם  מגיעים  ילדים  והרבה  ציבורית, 

עושה   וזה  השכונה.  על  ועומס  פקקים,  קצת  שיוצר 

גם איזה שהיא, זה מקשה על חיי התושבים במקום.  

ח  את  מקדשים  שאנחנו  עירייה  הבחירה  בתור  ופש 

אנחנו   יש,  ולהורים  שרוצים,  זרם  באיזה  ללמוד 

מה   ילדיהם  בשביל  להחליט  שלהם  ביכולת  מאמינים 

אנחנו   עליון,  ערך  בחינוך  רואים  אנחנו  הנכון.  הזרם 

מענה   שתיתן  קבע,  הסדרת  שהיא  איזה  לתת  צריכים 

חינוך   לזרמי  הילדים  את  לרשום  שרוצים  אלה  לכל 

יצטרכו  שלא  כך  ואחרים,  לעיר    כאלה  מחוץ  לצאת 

דבר   אומרת  ההחלטה  והצעת  חיצוניים.  ספר  לבתי 

צופה   ביקושים  סקר  תערוך  סבא  כפר  עיריית  פשוט: 
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במתחם   שממוקמים  הספר  לבתי  לרישום  עתיד  פני 

הדמוקרטי,   אומר  הווה  החקלאית,  החווה 

העירייה   זה  לסקר  בהתאם  והסאדברי.  המונטסורי 

שישרת  קבע  מבנה  להקים  ו/או  למצוא  את  תפעל  ו 

ואיכותית   קבועה  לימוד  סביבת  יעניקו  הספר,  בתי 

 לכל מי שייבחר בכך.  

 תודה יעל. יש כאן תשובה מסודרת, המנכ"ל יענה.   ראש העיר: 

בתי   יובל בודניצקי:  להקמת  פועלת  העירייה  האחרונות  בשנתיים 

בעיר עד   ספר פרוגרסיביים, בשונה ממה שהיה קיים 

ק  הדמוקרטי.  הספר  בית  רק  היה  ספר  כה.  בית  יים 

הדמוקרטי,   הכפר  הנקרא  אחד,  מוסד  סמל  עם  אחד 

ודמוקרטי,    3המכיל   סאדברי  מונטסורי,  נתיבים: 

היבילים   הספר  בתי  שלושת  שנכתב.  כפי  ולא 

לספטמבר   מגרש    2021המיועדים  על  מוצבים  אינם 

למגרש   גם  מבנה  יש  הקבע  מבנה  בתכנון  הספורט. 

כ  לפני  הפיכת    3-הספורט.  על  הוחלט  בית  שנים 

הכולל   דמוקרטי  לכפר  שונים.    3הספר  נתיבים 

מספר   של  הרחבה  אפשרה  לכפר,  הספר  בית  הפיכת 

מכיתה   להתקבל  שיכולים  ל   1הילדים    3-בשכבה 

הנתיב   את  לבחור  לתלמידים  ואפשרה  כיתות. 

בשלבי   הדמוקרטי  הכפר  הספר  בית  להם.  המתאים 

כ  יכלול  הספר  בית  צמיחתו  בתום    900-צמיחה. 

כחל  הכפר  תלמידים.  של  החינוך  ממהות  ק 

צריך   הספר  בבית  התלמידים  מספר  הדמוקרטי, 

 להיות קטן.  

 אסנת את רוצה להוסיף?   ראש העיר: 

תחת   אסנת חכמון:  פועלים  אנחנו  ההגרלה,  לגבי  אגיד  רק  אני 
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מחויבים   ואנחנו  החינוך,  משרד  של  האיחודים  ועדת 

נעשית   ההגרלה  ההגרלה,  את  לעשות  חוק  פי  על 

הי  של  לא  בחדרו  אנחנו  שמות,  ללא  המשפטי,  ועץ 

אגיד   כן  אני  פועל.  זה  וכך  תלמידים,  רואים 

ספר   בתי  לפתוח  לעתיד  שלנו  שבשאיפה 

אז   שיהיו,  התחדשות  במתחמי  נוספים  פרוגרסיביים 

 זאת דרכנו.  

לפני   רו"ח תהילה מימון:  הצעה  שהייתה  בבקשה,  להוסיף  רגע  רוצה  אני 

   -שנה בערך שגם התקבלה במועצת העיר 

 תהילה רק תקרבי את המיקרופון.   ראש העיר: 

בערך   רו"ח תהילה מימון:  שנה  לפני  העיר  במועצת  הצעה  הייתה 

רק   דומה  מאוד  זה  אחד,  פה  שעברה  גם,  שהתקבלה 

והיא לא   יותר רחבה של הצרכים בעיר.  בחינה הרבה 

לשולחן   אותה  להחזיר  כן  הזדמנות  זו  התממשה. 

הצגנ  אז  מאוד.  חשוב  כי  אותה,  נתונים  ולממש  ו 

וכמה   לעיר,  מחוץ  ללמוד  מהעיר  יוצאים  ילדים  כמה 

גדול,   מאוד  מאוד  פער  והיה  לעיר.  נכנסים  ילדים 

שאנחנו   כמו  העיר  תושבי  את  משרתים  לא  ואנחנו 

לפה,   זה  את  מחזירה  אני  ולכן  לשרת,  צריכים 

 ומבקשת שההצעה הזאתי תתממש.  

 אסנת?   ראש העיר: 

שבנ  אסנת חכמון:  להגיד  יכולה  מסמך  אני  האחרונים  בחודשים  ינו 

כל   קודם  שהמסמך  חוץ,  ילדי  לקליטת  מדיניות 

נמצאים  אנחנו  שבשבילם  סבא,  כפר  לילדי    מתייחס 

כפר   ילדי  פה. אנחנו קודם כל רושמים ומשבצים את 

אנחנו   לנו,  מתאים  וזה  מקום  ויש  במידה  ורק  סבא, 

אגף   דרך  נעשה  הרישום  כל  חוץ.  ילדי  קולטים 
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מס  ואנחנו  הספר  החינוך.  בתי  מנהלי  אל  זאת  דירים 

שזה   ככה  בכולם,  שוויוניות  יוצרים  אנחנו  כולם, 

להגיד   חייבת  אני  שלנו.  בקרה  תחת  להיות  הופך 

לא   היא  סבא  בכפר  לומדים  שלא  הילדים  שכמות 

הם   סבא  בכפר  לומדים  שלא  הילדים  עיקר  רבה, 

המיוחד.   החינוך  מסגרות  המיוחד,  מהחינוך  בעיקר 

פותחי  שאנחנו  ומתאימים  למרות  בעיר  ועוד  עוד  ם 

הבוגרים   החוצה.  שיוצא  הרוב  זה  עדיין  אבל  אותם, 

זאת   בעיקר,  החרדי  חלקם,  דתי  הממלכתי  של 

 אומרת של הממלכתי חרדי.  

כל   רו"ח תהילה מימון:  כולל  ההצעה  את  לך  להעביר  אשמח  אני 

בדיוק   בחוץ  שלומדים  מאוד  הרבה  יש  הנתונים, 

החינ  ולא  האלטרנטיביות  המיוחד  במסגרות  וך 

לא   היא  כי  אותה,  לך  להעביר  אשמח  ואני  בהכרח. 

 -מדברת על מה שאת מדברת, היא מדברת 

 קריאות מהקהל  

את   רו"ח תהילה מימון:  לך  להעביר  אשמח  אני  תודה.  לדבר,  אשמח  אני 

קודם   קבלה,  של  הזה  הנושא  על  מדובר  לא  כי  זה, 

מה   לבדוק  כל  קודם  אלא  סבא,  כפר  תלמידי  של 

האמי  את  הצרכים  קודם  לתושבים  ולתת  תיים 

תושבים   משרתים  שאנחנו  לפני  שלהם,  הצרכים 

 מחוץ לעיר.  

לי   יעל סער:  יש  במקרה  נוסף,  דבר  להוסיף  גם  רוצה  ואני 

הדמוקרטי.   הספר  בבית  שלומדת  ילדה  שכנה, 

אותה   ושאלתי  שבועות,  כמה  לפני  איתה  ושוחחתי 

לי שכשהיא התקבלה   איך זה הולך שם, והיא סיפרה 

שיטת    לבית  נהוגה  האלה  הספר  ובתי  מאחר  הספר, 
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למד   הגדול  שלך  האח  אם  כלומר  הממשיך,  האח 

אז   הגרלה.  ללא  להתקבל  זכאי  אתה  הספר,  בבית 

אחד   ילד  ועוד  היא  שהתקבל,  מי  מכל  למעשה 

מחזור  באותו  לבית    היחידים  שהתקבלו  שנה  באותה 

הספר. זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שיש המון  

שרוצ  הספר  אנשים  בבתי  פה  ללמוד  ים 

והם   בשבילם,  תשובה  לנו  ואין  האלטרנטיביים 

לבוא   הזדמנות  באמת  פה  לנו  יש  החוצה.  יוצאים 

לראות   מחליטים,  אוקיי אנחנו  להגיד  ולתת תשובה, 

אנשים   כמה  נבדוק  סקר  נעשה  אנחנו  הצרכים.  מה 

לדמוקרטי   שהביקוש  ונראה  ובמידה  ללמוד,  רוצים 

מ  נמצא  גדול,  מספיק  את  הוא  להעביר  ונאתר  קום 

משלהם,   קמפוס  להם  נפתח  והמונטסורי,  הסאדברי 

מודעים   להיות  צריכים  אנחנו  אבל  ונראה.  נבדוק 

הצעד   זה  לא,  וכמה  טוב  שירות  נותנים  אנחנו  לכמה 

 הראשון בעיניי.  

אחד ברור אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו כל הזמן,   אסנת חכמון: 

אגיד  אני  זה,  על  ויכוח  פה  לנו  ייחודיות    אין  יש 

את   שמכיל  הדמוקרטי,  הכפר  של  גדולה  מאוד 

הארצית   ברמה  ייחודי  משהו  זה  הנתיבים,  שלושת 

הייתי   לא  יחד,  האלו  הנתיבים  ושלושת  ועולמית, 

משהו   זה  להורים,  ולא  פדגוגית  לא  בהם  פוגעת 

שצריך לשמר. אנחנו כן בתכנון שלנו שואפים לפתוח  

 ספים.  נו   ם כמו שאמרתי בתי ספר פרוגרסיביי 

כבר   ראש העיר:  שהעירייה  מכיוון  פה,  שנאמר  מה  לאור  אוקיי, 

לסדר   ההצעה  את  להוריד  מציע  אני  בנושא,  עובדת 

 כפי שהיא.  
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 בואו נצביע.   יעל סער: 

אם   ד קרן גרשון חגואל: " עו  מהסדר,  זה  את  להוריד  למה  לי  ברור  כך  כל  לא 

פה   זה  על  הצבענו  אחת  פעם  כבר  ככה  גם  אנחנו 

 אחד.  

 לא, פועלים כבר.   עיר: ראש ה 

 סליחה?   ד קרן גרשון חגואל: " עו 

 כבר הם אומרים להוריד, זה בסדר.   ראש העיר: 

 לא, לא, אמרנו להצביע.   יעל סער: 

   -הא להצביע, אוקיי. אז נרים להצבעה. מי בעד  ראש העיר: 

הצבענו   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שכבר  כאן  כולם  לב  שישימו  כדאי  אבל  רגע, 

פעם   זה  לבוא  על  כדאי  אולי  אז  בעד,  שאנחנו  אחת 

 ולפחות להיות עקביים.  

החלטות   הדר לביא:  מחליטים  אנחנו  אם  עקביים  להיות  למה 

 וגם לא מממשים אותם.  

להיות   ד קרן גרשון חגואל: " עו  שצריך  אומרת  רק  אני  אחר.  משהו  זה  לא, 

הנושא   על  הצביע  אחת  פעם  מישהו  אם  עקביים. 

באמ  שהוא  חשב  הוא  כי  לא  הזה,  אני  חשוב,  ת 

 חושבת שהשתנתה דעתו.  

 לא בטוחה שזה המצב, אבל בואי נראה.   הדר לביא: 

המקצועי,   ראש העיר:  מהצוות  תשובות  שקיבלתם  מכיוון  טוב, 

שנעשית   המטה  עבודת  את  הציג  המקצועי  והצוות 

שתהיה   בספטמבר  המועצה  את  הזמן,...  כל  פה 

תקבלו  החינוך,  מערכת  לטובת  תהיה  שכולה    ישיבה 

פה   שנעשה  מה  ועל  התוכניות  כל  על  שלם  מידע  פה 

ב  להתבצע.  גם  הולך  ומה  האחרונה    1.9-בתקופה 

ואני   החינוך,  בנושא  חגיגית  מועצה  ישיבת  תהיה 

והציבור   המועצה  חברי  כל  אתם  שם  שגם  מאמין 
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ונושאים שאנחנו מטפלים בהם.   ייחשף לעוד תכניות 

של   ההסרה  בעד  מי  להצבעה.  מעלה  אני  זאת  לאור 

קובי,  ה  ד"ר  עדי,  בפנינו?  שהוצגה  כפי  לסדר  הצעה 

אורן,   עדי,  היום.  מסדר  ההצעה  את  להסיר  אורן, 

עילאי,   העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  קובי,  ד"ר 

את   להשאיר  בעד  מי  ויובל.  מאיר  לירית,  פליאה, 

יוסי,   אסנת,  צביקה,  הדר,  יעל,  שהיא?  כפי  ההצעה 

 קרן ותהילה. תודה רבה.  

 

מס'   ההצעה    : 349החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

 . הסדרת מבני קבע לזרמי החינוך השונים בעיר כפר סבא בנושא  

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

 . , מאיר, ויובל לירית 

 ותהילה.    יעל, הדר, צביקה, אסנת, יוסי, קרן  -נגד  

 

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

 בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. 

 

סער   ראש העיר:  יעל  המועצה  חברת  מינוי  בנושא  לסדר  הצעה 

בדירקטוריון   כחברה  מתקדמת  סבא  כפר  מסיעת 

 דקות.    10החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. כן,  

באמ  הדר לביא:  מיוצגת  האופוזיציה  הכלכלית  צעות  בחברה 

מועצה   משמעותית  5מתוך    1חבר  כמובן  זה  פחות  , 

שהוא   שלנו  היחסי  העיר.    3-ל   1מהייצוג  במועצת 

כפי   שלנו  הנציגות  את  להחליף  היום  אנחנו מבקשים 

חברת   את  למנות  ספק,  יש  אם  לנו,  וראוי  לנו  שמגיע 

צביקה   המועצה  חבר  במקום  סער  יעל  המועצה 
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  .  צרפתי

 המשפטי ישיב.  אלון בן זקן היועץ   ראש העיר: 

הרשות   עו"ד אלון בן זקן:  של  לחובה  התייחסתי  כבר  בעבר  אני 

בוועדות   ציבור  נבחרי  שהם  נציגים  למנות  המקומית 

העיר.   במועצת  סיעתי  למפתח  בהתאם  החובה, 

לגופי   ביחס  שניתן  ככול  גם  חלים  כללים  אותם 

העירוניים,   התאגידים  של  דירקטוריונים  הניהול, 

חוק  הוראת  פי  על  של    וזה  המנהל  בוועד  מפורשת. 

למעשה   יש  העירוניים  התאגידים  סך    6שני  מקומות 

יש   למעשה  ציבור,  נבחרי  עבור  ביחד  אבל  8הכול   ,

וינהל   דירקטור  יהיה  העיר  שראש  קובע  מנכ"ל  חוזר 

את התאגידים האלה, כך שלמעשה נשארו בסך הכול  

מטעם  6 כנציגה  היום  משמשת  את  הדר  עכשיו   .

מתקד  סבא  כפר  הפנאי,  סיעת  לתרבות  בחברה  מת 

מהווה   שלך,  הסיעה  מטעם  נוסף  מינוי  כל  לכן 

 סטייה סיעתי, לכן אי אפשר לאשר אותה.  

   -היועץ המשפטי  הדר לביא: 

יש   צביקה צרפתי:  איך  יש  6אלון  הכלכלית  שבחברה  יודע  אתה   ?5  

 חברי מועצה?  

 .  3ועוד    5 עו"ד אלון בן זקן: 

   -5לא, מה זה   צביקה צרפתי: 

 .  3ועוד    5 אלון בן זקן: עו"ד  

 איפה?    3ועוד    5 צביקה צרפתי: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   בחברה לתרבות הפנאי

ו   5מה קשור? בחברה הכלכלית יש   צביקה צרפתי:   -5-נציגי ציבור 

.   עו"ד אלון בן זקן:   שוב, ככול שניתן

 . והמפתח צריך להיות בהתאם.  1/3,  1/3,  1/3יש   צביקה צרפתי: 
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מיוצגות    בוא  הדר לביא:  יחיד  סיעות  חברי  איך  לי  תסביר 

 בדירקטוריונים.  

   -בדרך כלל חברי סיעות יחיד  עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   הדר לביא: 

של   עו"ד אלון בן זקן:  בסופו  המקומות,  של  ההשלמה  את  מקבלים 

   -דבר 

 מה זה בדרך כלל?   הדר לביא: 

הסי  עו"ד אלון בן זקן:  זה  שלנו  הסיעתי  המפתח  מסביר,  עות  אני 

חברי מועצה    3מקומות או    3הגדולות, יש בסך הכול  

שם.   נציגות  לכולם  לתת  אפשר  אי  הגדולות.  בסיעות 

כל   של  שקלול  עושים  אנחנו  החובה  בוועדות  גם  לכן 

   -המקומות בוועדות החובה, ואנחנו נותנים להם 

.    3אז מגיע לנו   צביקה צרפתי:   אלון

ול  עו"ד אלון בן זקן:  יפה,  נותנים  אותו  ואנחנו  את  עושים  אנחנו  כן 

   -שקלול 

 .  3אלון מגיע לנו   צביקה צרפתי: 

   -נותנים בדרך כלל מקומות  עו"ד אלון בן זקן: 

 .  3זה    8-מ   1/3,  3מגיע לנו    8אם יש   צביקה צרפתי: 

   -נותנים מקומות  עו"ד אלון בן זקן: 

ל  צביקה צרפתי:   .  3אז זה    9-כי זה קרוב 

לא  עו"ד אלון בן זקן:  היא  האופוזיציה    הבחינה  של  לכוחה  ביחס 

לתת   שצריך  קובע  החוק  העיר,  במועצת  בכללותה 

 נציג אחד לפחות לאופוזיציה, בזה אנחנו עומדים.  

   -חבל שאתה מגן  הדר לביא: 

ואת   עו"ד אלון בן זקן:  סיעתי,  מפתח  לפי  נציגות  על  מדברים  אנחנו 

   -הנציגות הזאת סיעת כפר סבא 

ל  צביקה צרפתי:  יש  אלון,  את  הבנתי  נבחן  אנחנו  חדש,  פטנט  ך 



   28.07.2021 51    מן המנייןמועצה 

 הפטנט.  

נציג   עו"ד אלון בן זקן:  למנות  יכולה  לא  היא  קיבלה.  כבר  מתקדמת 

 נוסף, כי זה יהווה כבר סטייה ממפתח סיעתי.  

 אלון, מה לגבי זכותה של האופוזיציה.   הדר לביא: 

   -זה לא נציג  עו"ד יוסי סדבון: 

האופוזיציה   הדר לביא:  של  זכותה  לגבי  הנציגים  לקבוע  מה  את 

 שלה בעצמה?  

 יש נציג של האופוזיציה.    אני הסברתי כבר  עו"ד אלון בן זקן: 

 מי הוא יהיה.  נכון, אנחנו רוצים לקבוע   הדר לביא: 

על   עו"ד אלון בן זקן:  פה  מדברים  אנחנו  האופוזיציה,  של  נציג  כבר  יש 

   -מינוי 

 ההצעה היא שאתם רוצים אחד נוסף?   אורן כהן: 

בתוך   קן: עו"ד אלון בן ז  שלך  מהסיעה  סיעה  חברי  הוועד    2...  חברי 

של   נוסף    2המנהל  מינוי  כשלמעשה  התאגידים, 

   -מטעם הסיעה שלך תהווה סטייה ממפתח סיעתי 

לגבי   הדר לביא:  סיעה,    2מה  מאותה  ובנייה  תכנון  ועדת  חברי 

יחיד,   סיעות  של  ייצוג  לגבי  מה  העיר?  ראש  סיעת 

בעייתי  זה  בקואליציה  פוגע  פוגע  כשזה  כשזה   ,

על   חוזר  זה  את  רואים  אנחנו  בסדר.  זה  באופוזיציה 

 עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו.  

   -אם יש איזו פנייה ספציפית  עו"ד אלון בן זקן: 

   -אם צריכים ללכת להליכים משפטיים שוב  הדר לביא: 

   -אם יש לך פנייה ספציפית בנוגע  עו"ד אלון בן זקן: 

 ליכים משפטיים שוב.  אנחנו נלך לה  הדר לביא: 

   -למינוי של חברי מועצה בוועדות חובה של העירייה  עו"ד אלון בן זקן: 

 אנחנו רוצים למנות את הנציג שלנו בעצמנו.   הדר לביא: 

נושא   עו"ד אלון בן זקן:  לא  לך. זה  ואני אענה  את מוזמנת לפנות אליי, 
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 על סדר היום.  

בע  הדר לביא:  שלנו  הנציגים  את  בוחרים  ואנחנו  צמנו,  אנחנו 

   -רוצים לשנות נציגות 

 אחד תמורת אחד.   אורן כהן: 

 מי ישמע. לא להוסיף.   הדר לביא: 

 הרעיון הוא אחד תמורת אחד.   אורן כהן: 

סטייה   עו"ד אלון בן זקן:  תהיה  זו  השלישית,  בפעם  שהסברתי  כפי 

 ממפתח סיעתי.  

 לא יודע, לא נראה לי שזה בעיה.   אורן כהן: 

   לא מיקרופון( )מנהלים שיחות ל 

 הוא רק יועץ.   אורן כהן: 

עוד   הדר לביא:  השנה  הקציבה  העירייה  ₪    10בסדר,  מיליון 

 לתביעות, אם אני זוכרת נכון. סכום חריג.  

נציגת   עו"ד יוסי סדבון:  תהיה  סער  שיעל  מבקשת  אני  המשפטי  היועץ 

לך   שכדאי  חושב  אני  מאוד.  משנה  זה  שלי.  הסיעה 

 שלך.    לשקול מחדש את חוות הדעת 

ייצוג?   הדר לביא:   יוסי יש לסיעה שלך 

לא   עו"ד אלון בן זקן:  שהיא  הצעה  להציע  רוצה  אתה  שאם  מציע  אני 

 במסגרת סדר היום, תפנה אליי נוכל לבחון אותה.  

 אפשר להציע הצעת החלטה אחרת.   הדר לביא: 

 מה שנמצא עכשיו על סדר היום, התייחסתי אליו.   עו"ד אלון בן זקן: 

 הנושא על סדר היום, אפשר להציע הצעה נגדית.   : הדר לביא 

עשינו   ראש העיר:  נגדיות,  להצעות  שנכנסים  לפני  חבר'ה,  טוב 

שאני   פתרון  איזה  ויש  מסוימת,  התייעצות  איזו  פה 

 חושב שאפשר לחיות איתו. אלון בבקשה.  

בוועד   עו"ד אלון בן זקן:  אחד  נציג  לך  יש  שכבר  כיוון  שאמרתי  כפי 

מ  אחד  של  על  המנהל  תוותרי  אם  הדירקטוריונים, 
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ייצוג בדירקטוריון של   הייצוג שלך שם, תוכלי לקבל 

 החברה הכלכלית.  

שאתה   הדר לביא:  חושב  אתה  איך  מבינה  לא  באמת  אני  תגיד 

יוסי,   הדרך.  לא  זאת  אבל  שלך,  העבודה  את  מבצע 

שמונה   שלך  הסיעה  מיוצגת    2האם  מועצה  חברי 

 בדירקטוריונים העירוניים?  

הוא   יוסי סדבון: עו"ד   המשפטי  היועץ  שאומר  מה  מבקש,  אני  לא, 

מבקש   והוא  הזמן,  את  לי  מושך  הוא  תרגיל.  עושה 

רוצה   אני  ההצעה.  את  אגיש  אני  הבאה  שלישיבה 

לא   אנחנו  ראוי.  שלא  דבר  באמת  זה  לך,  להגיד 

זכאים.    2מבקשים   שאנחנו  למרות  מועצה,  חברי 

מבקשים   אנחנו  האופוזיציה,  מבקשים  אחד  אנחנו 

חוות   תעמוד  לא  משפטי  מבחן  בשום  אחד.  תמורת 

 הדעת שלך, בשום מבחן משפטי.  

אתה מוזמן לפנות, אני הסברתי את עצמי, והסברתי   עו"ד אלון בן זקן: 

זה   לאופוזיציה,  ייצוג  של  עניין  לא  שזה  אמרתי 

תציעו   מחדש,  לארגן  רוצים  סיעתי.  מפתח  של  עניין 

נביא   כך  אחר  יודע  לא  נפרדת,  לישיבת  הצעה  אותה 

   -מועצה 

 אבל למה אתה מושך אותנו להצעה נפרדת?   עו"ד יוסי סדבון: 

 אני לא מושך זמן, זה לא התפקיד שלי.   עו"ד אלון בן זקן: 

   -אפשר להציע עכשיו הצעה  הדר לביא: 

 אפשר להציע עכשיו, ולקבל את ההצעה הזאת.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -יש הצעה לסדר  עו"ד אלון בן זקן: 

.. במיוחד בימים אלה  לביא: הדר      -תקשיבו,.

תצביעו   עו"ד אלון בן זקן:  החלטה,  הצעת  הצעתם  כבר  לסדר  בהצעה 

 עליה.  
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שאין   הדר לביא:  אלה  בימים  במיוחד  החלטה,  הצעת  עוד  אפשר 

   -מנכ"ל בחברה הכלכלית 

לא   עו"ד אלון בן זקן:  אנחנו  נוספת,  החלטה  הצעת  להציע  אפשר  אי 

 חנו בהצעת החלטה.  בנושא על סדר היום, אנ 

   -סליחה רגע, בימים אלה אין מנכ"ל  הדר לביא: 

לוותר   ראש העיר:  מוכנה  מר"צ  סיעת  מר"צ,  סיעת  מר"צ,  סיעת 

הכלכלית   החברה  של  בדירקטוריון  מקום  על 

 לטובתכם.  

בדירקטוריון   הנדין: -עילאי הרסגור  מקום  אלא  הכלכלית  החברה  של  לא 

   באופן כללי, כי יש לנו ייצוג בחסר. 

אז   ראש העיר:  יאפשר.  זה  ואז  כללי,  באופן  בדירקטוריון  מקום 

את   תעשה  הזה  במקרה  אלון  מציע,  שאני  מה 

לאחר   אתכם  נעדכן  ואנחנו  אותנו,  תעדכן  הבדיקה, 

 הישיבה, בסדר?  

הכוונה   הדר לביא:  ההצעה.  את  להבין  רוצה  אני  שנייה,  רגע 

   -היא שנציג 

בדירקטור  ראש העיר:  חוסר  יש  מר"צ  בתאגידים  לסיעת  ים 

 העירוניים.  

 יש חוסר.   הדר לביא: 

 חוסר, חוסר, חסר.   ראש העיר: 

 ואת זה צריך לבדוק.   עו"ד אלון בן זקן: 

 איך חסר אני לא מבינה.   הדר לביא: 

 מה חסר? חסר נציג ציבור?   צביקה צרפתי: 

 יש להם נציגות אחת.   הדר לביא: 

 או חבר מועצה?   צביקה צרפתי: 

   -נציג. מה שעילאי אומר   חסר להם  ראש העיר: 

   -לא, לא, אדוני ראש העיר  צביקה צרפתי: 



   28.07.2021 55    מן המנייןמועצה 

 לא חסר להם נציג.   הדר לביא: 

 חסר נציג ציבור או חבר מועצה.   צביקה צרפתי: 

   -אנחנו באים  הנדין: -עילאי הרסגור 

 יש נציגי ציבור ויש חברי מועצה.   צביקה צרפתי: 

   -מבין אני לא מבין, אני באמת לא   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -טוב  ראש העיר: 

 אל תבלבלו אותנו, אנחנו לא מבולבלים עד כדי כך.   צביקה צרפתי: 

   -עילאי תסביר בבקשה  הדר לביא: 

   -... על חשבון הסיעה שלי  הנדין: -עילאי הרסגור 

 עילאי אתה מוותר, אתה מוותר?   צביקה צרפתי: 

   -אני רוצה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ו על נציג הציבור שלך?  כחבר מועצה א  צביקה צרפתי: 

אני   הנדין: -עילאי הרסגור  שלי,  הסיעה  של  הייצוג  חשבון  על  רוצה...  אני 

 לא מבין את זה.  

 .  תקשיבו להצעה של עילאי  ראש העיר: 

 אני לא מבין את זה, אני רוצה לעזור לכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -רגע שנייה הוא בא  ראש העיר: 

   -אנחנו לא מבינים  הדר לביא: 

 אתם לא רוצים, אז לא.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -רגע הדר, הדר  ראש העיר: 

 תוכל להסביר מה אתה מציע עילאי?   הדר לביא: 

מר"צ   ראש העיר:  נציג  בא  סליחה.  שנייה,  סליחה  סליחה,  רגע 

את   יציע  הוא  אז  פתרון.  למצוא  ורוצה  עילאי,  בא 

   -הפתרון, ואחר כך אנחנו נשב על זה 

 נחנו רוצים להבין את זה עכשיו.  לא, א  הדר לביא: 

 אבל שנייה, אבל תני לעילאי להציע את ההצעה.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   אין מה למרוח אותנו
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   -רגע, אבל תיתני לו לדבר, הוא בא  ראש העיר: 

 אני מנסה שהוא ידבר, אתה מדבר.   הדר לביא: 

 אבל אני מנהל את הישיבה לא את.   ראש העיר: 

 בבקשה שהוא ידבר.   עו"ד בתיה בראף: 

עילאי   ראש העיר:  תמתיני,  בבקשה,  לו  אגיד  אני  בבקשה,  אז 

 תורך.  

משפטי  הנדין: -עילאי הרסגור  פלונטר  כאן  שיש  ייצוגי    בגלל  עניין  של 

לא  הסיעות  שהיא  שלנו  במכסה  להשתמש  מציע  אני   ,

זה   את  לעשות  נוכל  אם  פתרון.  לצורך  מלאה, 

הבעיה.   את  פתרנו  אז  משפטית,  רוצה  מבחינת  אני 

 לעזור, אני רק הצעתי מיוזמתי לעזור, זה הכול.  

רוצה   צביקה צרפתי:  אני  שלך  המכסה  זה  מה  אבל  בסדר,  זה  אחלה 

 להבין.  

 לא הבנו מה אתה מציע.   הדר לביא: 

   -אתה חבר מועצה  צביקה צרפתי: 

   -בגלל עמדת  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי, עילאי  צביקה צרפתי: 

 ן לו שנייה להציג.  צביקה ת  הדר לביא: 

 עילאי תקשיב אני קצת מבין, לא הרבה, קצת.   צביקה צרפתי: 

 צביקה, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את זה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי, עילאי  צביקה צרפתי: 

 בואו נחליט שמממנים בכפוף לאישור משפטי.   יעל סער: 

 ר לאופוזיציה.  אם ככה אז גם לנו מגיע נציג ציבו  צביקה צרפתי: 

   -אני רוצה לבדוק את זה, בואו  הנדין: -עילאי הרסגור 

 נציגי ציבור זה לא מכסה.   צביקה צרפתי: 

מציע   הדר לביא:  אתה  מה  להסביר  יכול  אתה  עילאי  סליחה 

 קונקרטית?  
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סיעתית,   הנדין: -עילאי הרסגור  מכסה  חשבון  על  מכסה  יש  אם  אומר  אני 

   -ת לכם מקום אם יש לי ייצוג חסר, אני מוכן לת 

להחליף   הדר לביא:  על  מדבר  אתה  מלא.  המקום  מקום,  אין 

 אותך כנציג בחברה הכלכלית.  

   -לא, לא, לא, אני אומר  הנדין: -עילאי הרסגור 

החברה.   הדר לביא:  בתקנוני  נציגים  עוד  למנות  אפשר  אי  אבל 

 ההצעה שלך לא רלוונטית, תודה על הכוונה הטובה.  

זה   הנדין: -עילאי הרסגור  אחרת  סיעה  חשבון  על  אבל  צביקה  במקום  אלון, 

 הכול.  

 לא הבנתי מה אתה מציע.   הדר לביא: 

.   יעל סער:   לא הבנתי

סבא   הנדין: -עילאי הרסגור  כפר  שסיעת  בגלל  הבעיה,  את  לפתור  מנסה  אני 

מתקדמת לא יכולה לקבל עוד נציגות מבחינת הגודל  

   -שלה, אני מציע להשתמש בגודל של סיעת מר"צ 

ושל   על סער: י  יוסי  של  סיעתו  של  הגודל  את  לנו  יש  הנה  אבל 

 צביקה ביחד, כולם רוצים למנות אותי.  

יהיה   הנדין: -עילאי הרסגור  זה  נוסף,  דירקטור  להוסיף  אפשר  ואי  מאחר 

 על חשבון צביקה, זה הכול.  

   -בואו נעשה ככה  ראש העיר: 

 עילאי, לא הבנתי עדיין מה אתה מציע.   הדר לביא: 

   -רגע, הדר ויעל שנייה  יר: ראש הע 

 תן לו לסיים.   הדר לביא: 

למצוא   ראש העיר:  ננסה  אנחנו  שנייה.  כזה,  דבר  נעשה  בואו 

הזאת.   בצורה  שלא  מציע  אני  יעל,  יצירתי  פתרון 

יחד   שעילאי  אחרי  פתרון  ונציג  נבוא  הבאה  לישיבה 

 אתכם יישב, ונמצא פתרון.  

   -אני מצטערת אבל אנחנו  יעל סער: 
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 -אני מבקש  : הדר לביא 

 בסדר?   ראש העיר: 

   -לא, זו פעם שלישית רביעית  יעל סער: 

   -יעל, יעל  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 מנסים למצוא פתרון.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   לא, לא מנסים למצוא פתרון

הפתרון,   עו"ד אלון בן זקן:  את  למצוא  המקום  לא  זה  רפי  רפי,  אבל 

 ן אותה.  אני מבקש. אם תעלה הצעה מסודרת נבח 

 תקשיבו ליועץ המשפטי. כן אלון בבקשה.   ראש העיר: 

עכשיו   עו"ד אלון בן זקן:  המקום  לא  זה  הצעה,  תהיה  שאם  אומר  אני 

החלטה   הצעת  במסגרת  לא  שהוא  אחר  בפתרון  לדון 

 שלכם, אני באמת מבקש.  

 למה לא? זה ישיבת מועצה.   הדר לביא: 

לה  עו"ד אלון בן זקן:  אפשר  הצבעה,  עכשיו  עושים  יש  אנחנו  מה  צביע 

או   דיון  מקיימים  אנחנו  אם  הזו,  החלטה  הצעת  עם 

 שמורידים אותה מסדר היום, אוקיי?  

   -עילאי אני רוצה להגיד לך  הדר לביא: 

   -ואם תעלו הצעה קונקרטית  עו"ד אלון בן זקן: 

 אני מעריכה את הכוונה.   הדר לביא: 

תה לישיבת מועצה  אני מבטיח לבחון אותה ונביא או  עו"ד אלון בן זקן: 

 הבאה.  

החלטה   הדר לביא:  הצעת  נעלה  אנחנו  קונקרטית.  הצעה  יש 

   -נוספת 

 טוב, בואו נסכם את הסוגיה.   ראש העיר: 

   -סליחה שנייה, אני רוצה לסכם מהצד שלנו  הדר לביא: 

 סליחה רפי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יסכם   ראש העיר:  ויובל  תסכמי  זה  ואחרי  ליובל  תקשיבי  רגע 
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 ה סיכומים, כן.  ויהי 

   -רפי, יש לנו  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כן יובל.   ראש העיר: 

 יובל אתה מיוצג בדירקטורים עירוניים.   הדר לביא: 

 יובל בבקשה.   ראש העיר: 

   -חברים, יש לנו ישיבת מועצה בעוד שבוע שבועיים  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא, בעוד חודש.  אין לנו.   הדר לביא: 

אין  יעל סער:  זה  לא  מבוטלת  אוגוסט  של  וחצי,  חודש  עוד  יש   ,

 הסעיף הבא.  

   -רפי, אפשר להעלות הצעה שיהיה לה מינוי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 היועץ המשפטי טוען שלא.   ראש העיר: 

,   עו"ד אהוד יובל לוי:  המשפטי היועץ  אצל  שייבדק  מותנה,  למינוי  הצעה 

 ואם אין בעיה, המינוי ייכנס לתוקף.  

 הים שאתם ממנים הרבה הצעות לא חוקיות.  מד  הדר לביא: 

 תודה, תודה על הציונים.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   לא שמעתי

 פתאום היועץ המשפטי עוצר.   הדר לביא: 

בכפוף   עו"ד אהוד יובל לוי:  מותנה  למינוי  הצעה  עכשיו  פה  לקבל  יכולים 

 לאישור היועץ המשפטי.  

   קריאות מהקהל 

וכיסא   ד יובל לוי: עו"ד אהו  מיקרופון  תקבל  שאתה  היום  ורנר  מר 

יגיע, תחכה לזמנך.    בשולחן הזה 

מסדר   ראש העיר:  ההצעה  את  להסיר  אפשר  זאת  לאור  אז  טוב, 

 -היום ולהגיש 

   -לא, אנחנו  הדר לביא: 

 רגע רפי, בואו ניתן לה מינוי מותנה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 איך?   ראש העיר: 
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   -מינוי מותנה באישור היועץ המשפטי  י: עו"ד אהוד יובל לו 

   -אני לא שומע  ראש העיר: 

   -משרד הפנים והיועץ המשפטי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 תוריד את המסכה.   ראש העיר: 

   -אני לא נוהג  עו"ד אלון בן זקן: 

   -אפשר להציע  עו"ד אהוד יובל לוי: 

יובל, לא, אני לא מסכ  עו"ד אלון בן זקן:   ים.  עם כל הכבוד יובל, 

 תעלו להצבעה, תעלו להצבעה.   צביקה צרפתי: 

 כן אלון, אלון תנחה אותנו בבקשה.   ראש העיר: 

 אני לא מסכים.   עו"ד אלון בן זקן: 

.   ראש העיר:   היועץ המשפטי כן

שונות   עו"ד אלון בן זקן:  ובאפשרויות  בבקשות  לדון  אוהב  אני  חברים, 

החלטה   פה  לקבל  מציע  לא  אני  אחרי.  ולא  לפני 

   -טיבית טנט 

 מה ההבדל?   יעל סער: 

   -אני מבקש  עו"ד אלון בן זקן: 

 חבר'ה לא להפריע בבקשה.   ראש העיר: 

אני   עו"ד אלון בן זקן:  לסדר,  הצעה  שלחתם  אתכם,  כיבדנו  אנחנו 

 בחנתי אותה והתייחסתי אליה.  

 מי זה אנחנו? אתה מייצג גם אותנו.   הדר לביא: 

 בדיוק.   עו"ד אלון בן זקן: 

.   הדר לביא:   אתה גם אנחנו איתנו

 בדיוק, בגלל זה קיבלת תשובה עניינית משפטית.   עו"ד אלון בן זקן: 

של   ראש העיר:  המשפטי  היועץ  בבקשה,  הדר  הדר,  לא,  לא,  לא, 

   -העירייה 

   -קיבלת הצעה לסדר  עו"ד אלון בן זקן: 

   -שנייה אלון סליחה  ראש העיר: 
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ג  עו"ד אלון בן זקן:  הגיע  וזה  לסדר  הצעה  ובדקתי  שלחת  לשולחני,  ם 

אתם   אחרת,  הצעה  יש  אם  המשפטית  ברמה  אותה 

אבדוק   אני  מסודרת,  בצורה  אותה  להעלות  מוזמנים 

   -אותה, ואם זה מתממש נביא אותה ל 

 תודה.   ראש העיר: 

 בבקשה.   הדר לביא: 

   -לאור המלצתו  ראש העיר: 

 נביא אותה לישיבת מועצה אפילו מטעמנו.   עו"ד אלון בן זקן: 

המלצתו   ר: ראש העי  לאור  המשפטי,  היועץ  של  המלצתו  לאור 

מסדר   ההצעה  את  נסיר  אנחנו  המשפטי,  היועץ  של 

   -היום 

   -אתה יכול להציע להסיר  הדר לביא: 

   -ונפעל  ראש העיר: 

   -אתה לא יכול להסיר  הדר לביא: 

כדי   ראש העיר:  פתרון  למצוא  נפעל  פתרון,  למצוא  ונפעל  רגע, 

 אוקיי?  לאפשר ליעל להיות דירקטורית  

 אתה יכול להעלות להצבעה, אתה לא יכול להסיר.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   אוקיי

   -אנחנו מציעים  הדר לביא: 

   -אני חשבתי שזה בהסכמה. לא בהסכמה  ראש העיר: 

 לא, אם לא ברור, זה לא בהסכמה.   הדר לביא: 

 טוב, אוקיי.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  המילים לא.

 -רפי מה עוצר אותנו  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 כנראה המילים לא ברורות.   הדר לביא: 

 רפי, מה עוצר אותנו מלקבל החלטה מותנית?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -חבר'ה נעלה את זה להצבעה תודה. היועץ המשפטי  ראש העיר: 
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   -רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יובל, אנחנו מנסים למצוא  ראש העיר: 

 ה מותנית.  החלט  עו"ד אהוד יובל לוי: 

בצורה   ראש העיר:  לנושא  פתרון  למצוא  מנסים  אנחנו  יובל, 

ולכן   דירקטורית,  תהיה  שיעל  כדי  ומכובדת,  מכבדת 

משותפת,   בצורה  זה  את  לעשות  שאפשר  חשבתי  אני 

הצעה   עם  לבוא  היום,  מסדר  ההצעה  את  להסיר 

נמצא   עילאי,  של  ההצעה  את  נלמד  שבה  חדשה 

מסודר  בצורה  אותו  ונביא  לישיבת  פתרון,  ת 

את   מעלה  אני  נפעל,  בואו  אז  ולא,  במידה  המועצה. 

 זה להצבעה בבקשה.  

 אנחנו רוצים להצביע על ההצעה.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   אוקיי

   -אני לא רוצה גם לחכות חודש נוסף  הדר לביא: 

 טוב.   ראש העיר: 

 היות והחברה הכלכלית עכשיו בלי מנכ"ל.   הדר לביא: 

   -אוקיי  ראש העיר: 

 בלי סגנים.   דר לביא: ה 

 .  100%הדר   ראש העיר: 

   -אישרה תקציב לפני חודש  הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

 ואתה מסרב לנציגות אופוזיציה.   הדר לביא: 

שהוצגה?   ראש העיר:  כפי  ההחלטה  הצעת  בעד  מי  כן,  תודה. 

   -הדר, יעל 

 מה הצעת ההחלטה?   עו"ד אלון בן זקן: 

 ההחלטה שהוצגה ומי נגד?    מי בעד קבלת הצעת  ראש העיר: 

 אתה מדבר על הצעה לסדר?   עו"ד אלון בן זקן: 
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כפי   ראש העיר:  לסדר  הצעה  בעד  מי  לסדר.  הצעה  סליחה, 

 שהוצגה?  

 מי בעד להוריד את ההצעה לסדר?   עו"ד אלון בן זקן: 

ההצעה   ראש העיר:  את  להוריד  בעד  מי  הפוך,  נתחיל  בעד,  מי 

עדי,   סליחה,  רואה  לא  אני  קובי,  לסדר?  ד"ר  אורן, 

 -אמיר 

 עדי לא הצביעה.   רו"ח תהילה מימון: 

לירית, מאיר,   ראש העיר:  פליאה,  עילאי,  דני, ראש העיר,  איתן, 

 יובל מה איתך?  

 אני נמנע.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

הדר,   ראש העיר:  יעל,  ההחלטה?  הצעה  בעד  מי  נמנע.  יובל 

ויובל.     צביקה, אסנת, יוסי וקרן. מי נמנע? תהילה 

 ועדי גם, עדי פה.   אורן כהן: 

סליחה,   ראש העיר:  נמנעה  עדי  אז  ראיתי,  לא  סליחה  עדי,  הא 

   -אוקיי. ההצעה נפלה. אי קיום ישיבת 

 כמה? מה הספירה בבקשה.   הדר לביא: 

 אפשר לספור שוב.   עו"ד אלון בן זקן: 

 כדאי לדעת כמה הצביעו.   הדר לביא: 

 נגד.    6נמנעים,    2בעד,    10 ראש העיר: 

שנפלה   הדר לביא:  לי  נראה  שוב,  לספור  מבקשת  אני  סליחה, 

 טעות בספירה.  

להוריד את   ראש העיר:  בעד  מי  היד  תרימו את  פעם.  שוב  תספור 

ו   3.  10ההצעה מסדר היום,    נגד. תודה.    6-נמנעים 

 

מס'   ההצעה    : 350החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

יעל סע בנושא   ר מסיעת "כפר סבא מתקדמת"  מינוי חברת המועצה 

 . כחברה בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 
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רפי,   -בעד  דני אמיר,  אורן,  לירית איתן,  פליאה,  עילאי,  העיר,  ראש   ,  ,

 מאיר. 

 . יעל, הדר, צביקה, אסנת, יוסי וקרן  -נגד  

 תהילה, עדי, יובל.   -נמנעים  

 

 .  2021סט  אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוגו  . 3

 

קיום   ראש העיר:  אי  של  הנושא  את  מביאים  כלל  בדרך  אנחנו 

המועצה.   לישיבת  הפקודה  פי  על  מועצה  ישיבות 

סעיף   העיריות,    5מכוח  בפקודת  השנייה  לתוספת 

לקיים   לא  אנחנו    2ניתן  בשנה.  מועצה  ישיבות 

בעוד   להיות  שאמורה  הקרובה  הישיבה  את  מבקשים 

לבט  אוגוסט  בחודש  בדיוק  ישיבה  שבוע  ולקיים  ל, 

חופשות,  1.9.21-ב  מאוד  הרבה  בו  שיש  חודש  זה   .

מבקש   אני  ולכן  נמצאים,  לא  אנשים  מאוד  והרבה 

מכוח   מחליטה  העיר  מועצת  ההחלטה.  את  לאשר 

)תקנון   העיריות  לפקודת  השנייה  לתוספת  סעיף 

שלא   בהן(  והנוהל  זימונן  מועצה,  ישיבות  בדבר 

בחוד  המניין  שמן  מועצה  ישיבת  אוגוסט  לקיים  ש 

תודה  2021 אחד?  כפה  זה  את  לקבל  אפשר  האם   .

 רבה.  

 

מס'   העיר   : 351החלטה  אחד    מועצת  לתוספת  פה  סעיף  מכוח  מחליטה 

זימונן   מועצה,  ישיבות  בדבר  )תקנון  העיריות  לפקודת  השנייה 

בחודש   המניין  שמן  מועצה  ישיבת  לקיים  שלא  בהן(  והנוהל 

 . 2021אוגוסט  
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 לייכר לתפקיד עוזר אישי לסגן ראש הרשות, דני  מינויו של מר יניב ב  . 4

 הרוש, במשרת אמון ואישור שכרו.   

 

של   ראש העיר:  מינוי  החלטה,  הצעת  הבא  בלייכר  הנושא  יניב 

הרוש,   דני  העיר  ראש  לסגן  אישי  עוזר  לתפקיד 

אמון   למשרת  אישי  חוזה  פי  על  אמון  במשרת 

רקע,   ייתן  המשפטי  היועץ  בבקשה  שכרו.  ואישור 

 ל ואחרי זה היועץ המשפטי, כן.  המנכ" 

מאשרים   יובל בודניצקי:  החלטה:  בלייכר  הצעת  יניב  מר  של  מינויו 

הרוש,   דני  הרשות,  ראש  לסגן  אישי  עוזר  לתפקיד 

אמון,   למשרות  אישי  חוזה  פי  על  אמון,  במשרת 

של   שכר  בשיעור  מנכ"ל,    40%-35%בשכר  משכר 

מתאריך   משרד    15.7.2021החל  לאישור  בכפוף 

 .  הפנים 

 כן. אלון?   ראש העיר: 

אנחנו   עו"ד אלון בן זקן:  בעיקרון  לענות.  אשמח  אני  שאלה  יש  אם 

רשות   ראש  לסגן  אישי  עוזר  של  מינוי  על  מדברים 

 דני הרוש לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.  

העובד,   הדר לביא:  של  הסטטוס  מה  כיום  להבין,  רוצה  אני  כן, 

קדנצ  של  אמון  במשרת  עובד  היה  שהוא  יה  כיוון 

 שפקעה.  

 אלון.   ראש העיר: 

ל  עו"ד אלון בן זקן:  נוסח    15.7.21-יניב שימש כעוזר של עילאי עד  ולכן 

מה  החל  אותו  שמאשרים  כך  מנוסח  -ההחלטה 

עכשיו  15.7.21 התפקיד.  את  המשיך  הוא  שמאז   ,

מה  הרוש  דני  של  עוזר  מגיע    15.7.21-הוא  וזה 
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 לישיבת מועצה.  

   -אני מבינה  הדר לביא: 

אמורה   ון בן זקן: עו"ד אל  שהייתה  מכיוון  זה  אחורנית,  שזה  הסיבה 

ולא   החודש  בתחילת  מועצה  ישיבת  להיות 

 התקיימה.  

או   הדר לביא:  שבועיים  מזה  מועסק  שהוא  מזה  מבינה  אני 

 שהוא לא מועסק מזה שבועיים.  

... רצף תעסוקתי מבחינת עובד. פשוט התחיל למלא   עו"ד אלון בן זקן: 

ב  התפקיד  שסיים    15.7.21-את  לאחר  מיד  בסמיכות 

לי   נמסר  כך  המשיך  עילאי,  אצל  כעוזר  תפקידו  את 

 אצל דני.  

אותו   צביקה צרפתי:  אישרו  לא  אם  להמשיך  יכול  הוא  איך  אבל 

 עדיין?  

הוא   עו"ד אלון בן זקן:  ההחלטה  הצעת  של  שלו  בנוסח  האישור  אז 

מה  החל  הצעת  15.7.21-אחורנית  נוסחה  זה  בגלל   ,

 החלטה כך.  

כזה   קה צרפתי: צבי  נותן  משפטי  כיועץ  אתה  מה,  האישור,  זה  מה 

 דבר? מה אולי המועצה תחליט אחרת?  

 אולי מה?   עו"ד אלון בן זקן: 

   -מי ישלם את השבועיים  צביקה צרפתי: 

.   עו"ד אלון בן זקן:   לא שמעתי

.   צביקה צרפתי:   נניח המועצה מחליטה לא להעסיק אותו

 ימים.    15א יקבל את המשכורת עבור  אין בעיה, ל  עו"ד אלון בן זקן: 

   -תגיד זו משרת אמון  צביקה צרפתי: 

 המשכורת עדיין לא שולמה.   עו"ד אלון בן זקן: 

יקבל   הדר לביא:  שהוא  ודאות  בלי  לעבוד  לעובד  נותנים  אתם 

 משכורת? אני לא מבינה את זה.  
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אם   עו"ד אלון בן זקן:  העירייה,  מול  העובד  של  העניין  זה  אבל  כן, 

הוא    ירצה  העירייה,  בפני  טענותיו  את  להעלות  יוכל 

 לא צריך שהציבור ייצג אותו.  

 אנחנו נתקן את זה, וזה יהיה החל מהיום.   ראש העיר: 

   -אני רוצה להגיד לכם שמה שקורה  צביקה צרפתי: 

 צביקה יותר פשוט, החל מישיבת המועצה הנוכחית.   ראש העיר: 

 פשוט מזועזע.    אני מזועזע ממה שקורה, אני  צביקה צרפתי: 

 טוב. אם אפשר להעלות את זה להצבעה?   ראש העיר: 

נכון?   צביקה צרפתי:  מבין  אני  אמון  משרת  זו  להתייחס,  רוצה  אני 

אמון   משרת  שהיה  מבין  אני  אז  יודע.  שאני  כמה  עד 

וזכותו   עילאי  של  מכוחו  הוא  בסדר.  זה  עילאי,  אצל 

של עילאי היה להעסיק אותו כמשרת אמון. אבל מה  

ממשיכים  אנ  זאת?  בעירייה  ג'ובים  פה  מסדרים  חנו 

אוהב אותו,   אני  הכיפאק  על  בחור  יניב  העבודה.  את 

הזה   שהנושא  חושב  אני  בסדר.  הכול  נחמד,  בחור 

חברי   המועצה.  חברי  כל  ידי  על  להידחות  צריך 

ראשונה   פעם  שזו  חושב  אני  להבין,  צריכים  המועצה 

הרב  כך  כל  שיש  סבא,  כפר  העיר  של  ה  בהיסטוריה 

רוצה   לא  ואני  ערים.  ראשי  לסגני  ובמיוחד  עוזרים 

 לספר עליי, כי זה לא מעניין, אני לא מעניין.  

   -מעניין, מעניין ש  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי, עילאי, תקשיב עד הסוף  צביקה צרפתי: 

   -מעניין שהייתה הצבעה על  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -לי לא היה, לי לא  צביקה צרפתי: 

מנכ"ל,   הנדין: -הרסגור עילאי   לשכת  מנהלת  על  מזמן  לא  הצבעה  כשהייתה 

 כולכם הצבעתם בעד וגם זה היה רטרואקטיבי.  

 עילאי, אני לא בוויכוח איתך.   צביקה צרפתי: 
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   -גם זה היה רטרואקטיבי  הנדין: -עילאי הרסגור 

ואתם   צביקה צרפתי:  בגירעון  העיר  איתך.  בוויכוח  לא  אני 

 מבזבזים כסף.  

   -ואז  הנדין: -רסגור עילאי ה 

.   צביקה צרפתי:   אתם לא עושים חשבון

   -כשהייתה הצבעה  הנדין: -עילאי הרסגור 

משתינים   צביקה צרפתי:  יפה,  לא  להתבטא  רוצה  לא  אני  לי  תסלחו 

 מהמקפצה.  

   -כשהייתה הצבעה, צביקה  הנדין: -עילאי הרסגור 

לו   צביקה צרפתי:  יש  העיר  העיר    2ראש  ראש  סגן  יתכבד  עוזרים, 

שום   יקרה  לא  העיר,  ראש  בעוזר  ולהיעזר  להשתמש 

 דבר.  

   -כשהייתה הצבעה על מנהלת  הנדין: -עילאי הרסגור 

 לא יקרה כלום, על מה אתה נאבק?   צביקה צרפתי: 

   -כשהייתה הצבעה על מנהלת לשכת מנכ"ל  הנדין: -עילאי הרסגור 

מי   צביקה צרפתי:  בשביל  נאבק  אתה  נאבק,  אתה  מה  על  מבין  אני 

   -וצה שאתה ר 

 כולכם הצבעתם בעד וזה היה רטרואקטיבי.   הנדין: -עילאי הרסגור 

פוליטי.   צביקה צרפתי:  עדנן  זה  פה  שעושים  מה  פוליטי,  עדנן  זה 

שלך,   איש  הוא  יניב  לך,  לשלם  רוצים  מבין  אני 

להיות   תמשיך  ושאתה  לעבוד,  ימשיך  שהוא  רוצים 

בקואליציה, אני מבין את הכול. קצת פוליטיקה אני  

 , לא הרבה, קצת.  מבין 

 רוצה לדבר על פוליטיקה?   הנדין: -עילאי הרסגור 

 ... אתם חכמים.   צביקה צרפתי: 

 בוא נדבר על מעשים.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -לא, אני מקווה מאוד שחברי המועצה  צביקה צרפתי: 
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   -בוא נדבר על עובד  הנדין: -עילאי הרסגור 

הה  צביקה צרפתי:  את  יעבירו  לא  המועצה  תודה  חברי  הזו,  חלטה 

 רבה.  

העובדים   הנדין: -עילאי הרסגור  אחד  על  צביקה.  מעולה  עובד  על  נדבר  בוא 

הטובים ביותר בעיריית כפר סבא, שעשה הכול למען  

 העיר.  

   -עילאי מה זה קשור, יש הרבה עובדים טובים  צביקה צרפתי: 

פרויקטי  הנדין: -עילאי הרסגור  על  למען   ... פוליטיקה.  לא  שהם  ם 

   -ים שהם נטו פרויקט 

.. כל עובדי העירייה טובים.   צביקה צרפתי:   אבל.

   -חבר'ה אני לא  ראש העיר: 

 אבל יהיה איפה שצריך, ולא איפה שלא צריך.   צביקה צרפתי: 

   -חבר'ה זה לא מתאים השיח הזה  ראש העיר: 

   -עילאי  עו"ד יוסי סדבון: 

ואני מבקש א' לכבד אחד את השני, זה לא מכבד אף   ראש העיר: 

רואה   הציבור  זאת  בכל  הזה.  השיח  מאיתנו  אחד 

אם   יוסי  חשוב,  פחות  לא  שהוא  השני  הדבר  אותנו. 

זה   את  להעלות  רוצה  אני  כי  להוסיף,  משהו  לך  יש 

 להצבעה, כן.  

מבינתי   עו"ד יוסי סדבון:  נבצר  להצבעה.  זה  את  נעלה  אנחנו  לא, 

לדני   מעילאי  עוברת  אמון  משרת  זה  איך  להבין 

שנייה   רק  הבנתי  הרוש,  למיטב  הרוש  דני  אחת, 

בעבר   העיר  ראש  וסגן  עוזר,  בלי  גם  יפיפה  הסתדר 

של   הכלכלי  ובמצב  עוזר,  בלי  מאוד  יפה  הסתדר 

קומבינה   כמו  נראה  זה  העברה,  לעשות  היום 

 פוליטית.  

 טוב.   ראש העיר: 
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 ואני לא חושב שצריך לאפשר את זה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אוקיי תודה.   ראש העיר: 

   -אני מבקש להסתכל לפני שאתם מצביעים, להסתכל  הנדין: -סגור עילאי הר 

   -עילאי, עילאי  ראש העיר: 

   -להסתכל  הנדין: -עילאי הרסגור 

רוצה   ראש העיר:  ואני  מבחינתך,  משפטים  כמה  שנייה  עילאי 

 לסכם.  

   -רפי, רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

.   ראש העיר:   כן עילאי

 יש לי עוד שאלה בבקשה.   הדר לביא: 

 רפי.   "ד אהוד יובל לוי: עו 

 כן עילאי. כן עילאי בבקשה.   ראש העיר: 

 אני מבקש מהקהל לא להפריע.  הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   כן עילאי

מבט   הנדין: -עילאי הרסגור  שתעיפו  מבקש  רק  אני  מצביעים  שאתם  לפני 

   -בקורות החיים של יניב בלייכר. תראו מה 

 צועית.  הוא מועמד למשרה מק  הדר לביא: 

 הוא בן אדם ראוי, אין ספק שהוא טוב והוא ראוי.   עו"ד יוסי סדבון: 

 למען העיר שלנו. טוב וראוי מאוד.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 הוא טוב וראוי, אז מה הקשר.   עו"ד יוסי סדבון: 

ראוי מאוד, ואין שום דרך אחרת כאן להשאיר אותו   הנדין: -עילאי הרסגור 

   במערכת מלבד משרת אמון. 

ג'וב.   הדר לביא:   אז אתה מחפש לו 

 עילאי תודה.   ראש העיר: 

 תוציא מכרז, שהוא ייבחר במכרז.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -רפי, רפי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 שנייה רק בקצרה.   ראש העיר: 
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 רפי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

יוסי ואני מסכם. כן.   ראש העיר:   יובל 

 לא, יש עוד שאלות.   הדר לביא: 

 כן יובל.   ש העיר: רא 

ברורה,   עו"ד אהוד יובל לוי:  אמירה  המשפטי  מהיועץ  לשמוע  מבקש  אני 

של   לטעמם  לא  שהוא  יודע  אני  חוקי,  תקין  שהמינוי 

הוא   פוליטי  שהוא  אדם  של  שמינוי  יודע  אני  רבים, 

של   המשפטית  הדעה  מה  לשמוע  רוצה  אני  קשה, 

 היועץ המשפטי נטו, בבקשה.  

 המשפטי של העירייה אלון בן זקן.    בבקשה היועץ  ראש העיר: 

בפנינו.   עו"ד אלון בן זקן:  שעומד  לנושא  להינתן  צריכה  ההתייחסות 

עוזר   של  לתפקיד  בלייכר,  יניב  מר  של  המינוי  זה 

אמון   במשרת  הרוש  דני  הרשות  ראש  לסגן  אישי 

עתידות,   חוזה  ולא  נביא  לא  אני  שכרו.  מר  ואישור 

ל  העיר  ראש  לסגן  לסייע  יכול  מילוי  בלייכר  צורך 

מועצת   ידי  על  לו  שהואצלו  כפי  שלו,  הסמכויות 

הדברים,   פני  הם  שאלו  זמן  כל  לא.  ותו  הא  העיר 

משרד   מנכ"ל  חוזר  לפי  נעשה  תקין,  מינוי  על  מדובר 

 הפנים.  

שרוצה   ראש העיר:  מישהו  עוד  יש  חוקי.  המינוי  לכן  רבה,  תודה 

 לשאול שאלות?  

דני באי  הדר לביא:  זה סמכויות הוא יעזור  כן. אני אשמח להבין 

 לך למלא?  

 דני.   ראש העיר: 

 הוא יעזור לי בכל מה שצריך.  דני הרוש: 

 סליחה? שוב.   הדר לביא: 

 הוא יעזור לי בכל מה שצריך.   דני הרוש: 
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 תודה.   ראש העיר: 

 הוא יעסוק בתחום התחבורה?   הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

 הוא יעסוק בתחום התחבורה?   הדר לביא: 

 משרד אמון.   עיר: ראש ה 

בתחומי   דני הרוש:  גם  בו  להיעזר  אצטרך  אני  אם  אמון,  משרת 

 התחבורה, הוא יעסוק גם בתחומי התחבורה.  

פניות   ראש העיר:  לך  יש  תחבורה?  בנושא  פניות  לך  יש  דני, 

 בנושא תחבורה?  

המוקד,   דני הרוש:  את  לקרוא  להיכנס  יכולים  אתם  בהחלט. 

תחבורה,   קריאות  כמה  לפגוש  ותסתכלו  יוצא  אני 

מהנדס   בועז  עם  נפגשתי  פעמים  וכמה  תושבים, 

 התחבורה. אז אם יצטרך גם פה, גם בזה הוא יעזור.  

הצעת   ראש העיר:  בעד  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  טוב, 

בלייכר,   יניב  מר  של  מינויו  שהוצגה  כפי  ההחלטה 

הרוש,   דני  הרשות,  ראש  לסגן  אישי  עוזר  לתפקיד 

פי   על  אמון  אמון  במשרת  למשרת  אישי  חוזה 

 ואישור שכרו, מי בעד?  

 רגע, מאיזה תאריך אתה מעלה את זה?   הדר לביא: 

דני,   ראש העיר:  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  פליאה,  מאיר,  יובל, 

יוסי   אסנת,  צביקה,  הדר,  יעל,  נגד?  מי  ועדי.  אורן 

כמה   ואיתן.  קובי  ד"ר  אמיר,  תהילה,  קרן,  סדבון, 

 .  9,  10יש לנו בהצבעה?  

 בעד.    9נגד    10ההצבעה נפלה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 אוקיי, תודה רבה ההצעה ירדה מסדר היום.   ראש העיר: 

 היא לא ירדה מסדר היום.   הדר לביא: 

איחוד   ראש העיר:  תכנית  להגשת  מועצה  אישור  כן,  נפלה.  כן, 
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 וחלוקה.  

מסדר  עו"ד יוסי סדבון:  ירדה  לא  נפלה,  ההצעה  נפלה,  היא  נפלה,    היא 

 היום, ההצעה נדחתה.  

נדחתה.   ראש העיר:  איחוד  ההצעה  להגשת  מועצה  אישור 

חורגין   תכנית  33השחר    1וחלוקה  שיבוץ  הנושא   .

   -השחר   1רחוב חורגין  

 -עילאי למה אתה נדלק? זה עוזר שלך  עו"ד איתן צנעני: 

 מה יש איומים, ראש העיר יש איומים במועצה.   צביקה צרפתי: 

 עוזר של דני? למה אתה נדלק?    או  עו"ד איתן צנעני: 

 יש איומים, יש איומים במועצה.   צביקה צרפתי: 

 איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.   ראש העיר: 

 אתה רק מוכיח שזה קומבינה פוליטית.   עו"ד איתן צנעני: 

   -אתם עשיתם עכשיו מעשה נבלה. אדם  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -ניסית לעשות משהו  עו"ד איתן צנעני: 

למען   הנדין: -הרסגור   עילאי  לא  סבא,  כפר  למען  פועל  כולו  שכל  אדם 

 פוליטיקה, לא למען פוליטיקה זולה כמוכם.  

 ניסית לעשות משהו מושחת ועצרנו את זה.   עו"ד איתן צנעני: 

 אדם חשוב מאוד למערכת.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה הכול.   עו"ד איתן צנעני: 

 ת? תחזור על זה.  אדם חשוב, מה אמר  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ניסיתם לעשות קומבינה פוליטית ועצרנו את זה.   עו"ד איתן צנעני: 

   -איתן, איתן  צביקה צרפתי: 

.   עו"ד איתן צנעני:   זה מה שאמרתי

 קומבינה פוליטית?   הנדין: -עילאי הרסגור 

דני,   עו"ד איתן צנעני:  הזה?  המינוי  על  נלחם  לא  אתה  למה  דני  דני, 

 מינוי הזה.  למה אתה לא נלחם על ה 

   -סליחה עילאי  הדר לביא: 
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עילאי   פליאה קטנר:  פוליטית,  קומבינה  לעשות  רוצים  היינו  אם 

ולא   עיר,  ראש  כסגן  שלו  בתפקיד  להישאר  יכל 

 להעביר את זה לליכוד, אז תסתמו כולכם.  

 -קומבינה פוליטית  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני מבקשת שלא ידברו ככה בישיבת מועצה.   הדר לביא: 

סבא,   הנדין: -עילאי הרסגור  בכפר  התחבורה  ענייני  כל  את  מחדש  לתכנן 

קומבינה   אופניים,  שבילי  לסלול  פוליטית  קומבינה 

   -פוליטית להוביל את נושא הקיימות 

 עילאי איפה אתה יושב היום?   הדר לביא: 

קומבינה   הנדין: -עילאי הרסגור  זה  הקיימות,  בנושא  אסטרטגיות  תוכנות 

 לכם.    פוליטית? תתביישו 

 עילאי, איפה המשרד שלך?   הדר לביא: 

 תתביישו לכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

לא   צביקה צרפתי:  אתה  שלך,  הקואליציה  את  תרגיע  העיר  ראש 

 מתבייש? תתבייש בהם.  

הייתה   הנדין: -עילאי הרסגור  עירייה  שכל  מעולה,  מעולה,  אדם  לקחתם 

   -רוצה 

   -יצא המרצע מהשק  צביקה צרפתי: 

 וזרקתם אותו לכלבים.   הנדין: -גור עילאי הרס 

 יצא המרצע מהשק.   צביקה צרפתי: 

עשיתם   הנדין: -עילאי הרסגור  אתם  כולכם.  לכם,  תתביישו  לכם.  תתביישו 

   -פוליטיקה זולה מכוערת 

 תכניס אותו בדלת הקדמית על פי חוק.   עו"ד איתן צנעני: 

   -על חשבון אדם מעולה  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -תכניס אותו לעירייה  : עו"ד איתן צנעני 

 אחד מהטובים ביותר במערכת כאן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -תכניס אותו לעירייה במכרז  עו"ד איתן צנעני: 
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   -קומבינה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ולא בקומבינה.   עו"ד איתן צנעני: 

 הקומבינה היא שלכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 תכניס אותו במכרז.   עו"ד איתן צנעני: 

אדם   הנדין: -עילאי הרסגור  הזאת.  המערכת  לתוך  ערכי  אדם  הבאתי  אני 

את   שעזב  אדם  מדהימות,  יכולות  עם  אדם  ערכי, 

   -טק בשביל לתרום לעיר שלנו -ההיי 

   -מה זה קשור  צביקה צרפתי: 

 בשביל לתרום לעיר שלנו.   הנדין: -עילאי הרסגור 

ייגש   צביקה צרפתי:     -למכרז שיהיה מכרז, מכרז בעיריית כפר סבא, 

 המון בשביל לתרום לעיר שלנו.  אדם שעזב   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -חבר'ה אנחנו בישיבת מועצה, אני מבקש להפסיק  ראש העיר: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   ולכם לא אכפת מהעיר שלנו

   -חבר'ה תודה רבה  ראש העיר: 

   -... פוליטיקה, פוליטיקה זולה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ה רבה לכולם.  תוד  ראש העיר: 

 ומכוערת.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 תמשיך, תמשיך, טוב שאתה כבר לא סגן ראש העיר.   צביקה צרפתי: 

 דכם שהעיר הזאת...  מצי  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה רק מראה לי מה עשית שנתיים.   צביקה צרפתי: 

   -מצדכם שכפר סבא תישרף  הנדין: -עילאי הרסגור 

 תודה עילאי.   ראש העיר: 

 העיקר הפוליטיקה הקטנה והמכוערת שלכם.   הנדין: -לאי הרסגור עי 

 זה ממש לא נכון.   עו"ד יוסי סדבון: 

 תתביישו לכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -תתבייש  עו"ד יוסי סדבון: 

 תתביישו לכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 
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 תתבייש אתה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 עילאי תודה.   ראש העיר: 

 צביקה מה אתה הולך? הישיבה עוד נמשכת.  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני לא הולך.   צביקה צרפתי: 

לחכות   הנדין: -עילאי הרסגור  כוח  לך  אין  כי  בזעם,  נוטש  אתה  ישיבה  כל 

לא   אתה  העיר,  ראש  לא  שאתה  מאז  כי  הסוף,  עד 

 משקיע.  

   -בוא תקשיב, אני  צביקה צרפתי: 

   -לא באת לישיבה  הנדין: -עילאי הרסגור 

יודע  צביקה צרפתי:     -עילאי, אתה 

   -אני לא רואה אותך בישיבות של ועדות העירייה  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -עילאי, עילאי, עילאי  צביקה צרפתי: 

 אתה בא מתרגז... והולך.   הנדין: -עילאי הרסגור 

הדבר   צביקה צרפתי:  זה  מה  סדר,  שתעשה  מבקש  אני  העיר  ראש 

 הזה?  

 השיח.  חבר'ה אני מבקש להפסיק את   ראש העיר: 

   -היית חבר  הנדין: -עילאי הרסגור 

 ... לקואליציה.   צביקה צרפתי: 

   -אני מבקש שהשיח  ראש העיר: 

 אני יודע גם כן לצעוק.   צביקה צרפתי: 

הנאשם   הנדין: -עילאי הרסגור  חמו  בן  יהודה  של  סיעתו  חבר  היית 

 בשחיתות חמורה.  

ל  צביקה צרפתי:  יותר.  עיר  ראש  סגן  לא  שאתה  טוב  לי  מה  תאמין 

.. עשית     -כמו שאני מכיר אותך, כמו שעבדת פעם.

   -אני לא חייב להיות סגן ראש עיר  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -חבר'ה  ראש העיר: 

 אני מכיר איך אתה עובד, אני מכיר אותך.   צביקה צרפתי: 
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   -טוב, תודה רבה לכולם  ראש העיר: 

לעומת  הנדין: -עילאי הרסגור  מעולם.  נפשי  משאת  הייתה  לא  זאת    זאת 

   -צביקה 

 אני ממשיך את הישיבה.   ראש העיר: 

על   הנדין: -עילאי הרסגור  לדבר  רוצה  אני  להמשיך,  רוצה  אני  לא,  לא, 

 צביקה צרפתי.  

אתה   פליאה קטנר:  זוכרת,  אני  מכירה,  אני  גם  צביקה,  מכיר  אתה 

 והדר הייתם באותה רשימה. וכולם יודעים של מי.  

 נכון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -חבר'ה, בואו נכבד אחד את השני  יר: ראש הע 

 נכון, ברשימה של יהודה בן חמו, שניכם הייתם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -חבר'ה אני מבקש, אני מבקש  ראש העיר: 

 אתם מטיפים לנו?   הנדין: -עילאי הרסגור 

 גם צביקה וגם הדר.   פליאה קטנר: 

 נכון.   הדר לביא: 

 על מוסר?  אתם מטיפים לנו   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   הדר לביא:   ותושבים היו מתים שהוא יחזור עכשיו

   -חברים אני לא מתבייש, הוא היה ראש עיר מצוין  צביקה צרפתי: 

 הפסדתם.   הדר לביא: 

 יותר טוב מהנוכחי גם.   צביקה צרפתי: 

   -אתם מפטרים  הנדין: -עילאי הרסגור 

 היו מתים שהוא יחזור.   הדר לביא: 

   -ר מצוין היה ראש עי  צביקה צרפתי: 

   -תודה רבה  ראש העיר: 

סמנכ"ל   צביקה צרפתי:  היה  העיר  ראש  סגן  וגם  מהנוכחי  טוב  יותר 

 אצלו, אני לא מתבייש.  

   -אתה, אתה היית  הנדין: -עילאי הרסגור 
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 הוא היה ראש עיר מצוין.   צביקה צרפתי: 

 אתה היית יד ימינו של יהודה בן חמו.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -ין, לא רק שהוא מצוין מצו  צביקה צרפתי: 

את   ראש העיר:  מפסיק  שנייה  עוד  אני  רבה,  תודה  חבר'ה 

 -הישיבה, אני לא מוכן 

 והדר הייתה יו"ר מועצת הנשים של יהודה בן חמו.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 היה ראש עיר מצוין.   צביקה צרפתי: 

 תודה.   ראש העיר: 

 אנחנו לא מתביישים.   צביקה צרפתי: 

 ה תודה רבה.  חבר'  ראש העיר: 

חמו,   פליאה קטנר:  בן  יהודה  של  נשים  מועצת  ראש  הייתה  היא 

תיק   את  יקבל   .. שאמיר. בסדר  לא  היה  זה  אבל 

   -הרווחה 

פליאה?   צביקה צרפתי:  קרה  מה  לך  פליאה,  כואב  מה  קרה?  מה 

 פליאה?  

 לא, אני רוצה לדבר על יהודה בן חמו.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 ותך, לא לצעוק.  אני מכבד א  צביקה צרפתי: 

שממנה   הנדין: -עילאי הרסגור  בעשייה  חמו  בן  יהודה  על  לדבר  רוצה  אני 

 הגעתם.  

 -טוב חבר'ה, בואו, אני מבקש  ראש העיר: 

   -סיעה שדרסה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני לא ראיתי פה יותר מידי כבוד.   פליאה קטנר: 

   -עילאי, עילאי בבקשה  ראש העיר: 

   -וין שפיתח את העיר ראש עיר מצ  צביקה צרפתי: 

בגן   ראש העיר:  גננת  אני  כאילו  מרגיש  אני  ועילאי  צביקה 

 ילדים.  

   -והחליף את מי שהיה ראש העיר  צביקה צרפתי: 
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 סיעה שהשחיתה את הנורמות הציבוריות בעיר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

איך   צביקה צרפתי:  זוכר  לא  ואני  שוכח.  לא  אתה  אם  מנכ"ל  היה 

 מנו.  השאירו את העיר בז 

   -צביקה אתה  ראש העיר: 

   -לא רפי, אל תגיד לי צביקה  צביקה צרפתי: 

   -צביקה ועילאי  ראש העיר: 

 תרגיע את עילאי.   צביקה צרפתי: 

 ואתם ממשיכים ביצר ההרס שלכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אל תגיד לי צביקה.   צביקה צרפתי: 

ל  ראש העיר:  מצליח,  לא  אני  שניכם,  את  להרגיע  מנסה  א  אני 

 אותך ולא אותו.  

 לא, אני רק רואה, שהוא יפסיק אני אפסיק.   צביקה צרפתי: 

 אתם ממשיכים ביצר ההרס שלכם.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 כשהוא יפסיק אני אפסיק.   צביקה צרפתי: 

   -צביקה ועילאי  ראש העיר: 

 אתם תיכנסו לקואליציה תעיפו אותו.   דוברת: 

 ם, נבזיים.  אתם אנשים רעי  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -צביקה ועילאי  ראש העיר: 

 פוגעים בכפר סבא.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 

 פוגעים בכפר סבא. כל כך עצוב לראות את זה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 טוב עילאי.   ראש העיר: 

אתה   עו"ד איתן צנעני:  כאן,  שקרה  מה  אחרי  המשפטי,  היועץ  אדוני 

עומד   דעת  עדיין  חוות  שלך,  הדעת  חוות  מאחורי 

 מלפני ההצבעה.  

עניין?   עו"ד אלון בן זקן:  של  לגופו  דעת  חוות  אומר  אותי  שמעת  אתה 

העיר   ראש  שעוזר  וככול  שאם  ואמרתי,  הסברתי  אני 
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העבודה   את  יעשה  העיר,  ראש  עוזר  יהיה  לא  שכבר 

תהיה   לא  העיר,  ראש  סגן  של  הסמכויות  במסגרת 

 שום בעיה עם המינוי.  

.   ראש העיר:   המינוי הוא חוקי

 אנחנו מבינים.   עו"ד איתן צנעני: 

 המינוי הוא חוקי. חבר'ה תודה הנושא הבא.   ראש העיר: 

 

מס'   את    : 352החלטה  קולות  ברוב  מאשרים  בלייכר  לא  יניב  מר  של  מינויו 

אמון   במשרת  הרוש,  דני  הרשות,  ראש  לסגן  אישי  עוזר  לתפקיד 

 . ואישור שכרו 

 . , מאיר, ויובל , ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית ן, דני עדי, אור  -בעד 

 , תהילה, אמיר, רפי ואיתן.  קרן ,  אסנת, יוסי צביקה,  יעל, הדר,   -נגד  

 

 .  33השחר    –אישור מועצה להגשת תכנית איחוד וחלוקה חורגין   . 5

 

תכנית     ראש העיר:  חורגין    405-0825877שיבוץ  השחר    1רחוב 

של 33 תכנית  היא  התוכנית  וחלוקה    .  איחוד 

מקומית,   ועדת  בסמכות  הבעלים.  כל  בהסכמת 

כפר   עיריית  בבעלות  מקרקעין  בתחומה  וכוללת 

חלקה   על  חלה  התוכנית    6431בגוש    155סבא. 

על   שמדבר  רקע  חומר  פה  יש   . ב' מגורים  בייעוד 

 התוכנית. המהנדסת תיתן רקע קצר, בבקשה עליזה.  

שהג  עליזה זיידלר גרנות:  להיתר  בקשה  כאן  זאת  שיש  גילינו  אלינו.  יעה 

לא   היא  אבל  תצ"ר,  של  בדרך  שנרשמה  תכנית 

   -תואמת את ייעודי הקרקע שלה 

 -שנייה אחת עליזה  עו"ד אלון בן זקן: 

   -ולכן אנחנו מבקשים  עליזה זיידלר גרנות: 
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להקדים   עו"ד אלון בן זקן:  רוצה  אני  אחת,  שנייה  אלון  זה  עליזה, 

תכנו  מינהל  של  הנחיה  יש  שרשות  ולומר,  שברגע  ן, 

הגוף   וחלוקה,  איחוד  של  לתוכנית  צד  היא  מקומית 

הרשות   מטעם  התוכנית  הגשת  על  שמחליט 

הנושא   כאן.  אנחנו  ולכן  העיר,  מועצת  זה  המקומית 

מקומית,   ועדה  משנה,  לוועדת  יגיע  תכנונית  הזה 

אתם   אם  התכנונית.  ברמה  שם  ויידון  משנה,  ועדת 

ל  יכולה  עליזה  לתוכנית,  רקע  בקצרה,  רוצים  הסביר 

אתם   אומרת  זאת  מינהלי,  הוא  האישור  בסוף  אבל 

צד   מקומית  שרשות  תכנית  להגיש  שמוסמך  הגוף 

 לה, והיא זו שמגישה אותה.  

 אלון אז רק שאלה בנושא.   הדר לביא: 

 למעשה כבר נדונה.   עליזה זיידלר גרנות: 

לא   הדר לביא:  או  אותה  לאשר  אמורים  לא  אנחנו  עליזה,  שנייה 

 ה בישבנו כמליאת התכנון והבנייה?  לאשר אות 

אבל   עו"ד אלון בן זקן:  משנה.  בוועדת  נידון  כבר  הזה  הנושא  אמרתי, 

להגיש   שצריך  הגוף  התכנון,  מינהל  הנחיית  מבחינת 

ברמה   התוכנית  להגשת  אישור  לתת  התוכנית,  את 

צד   היא  סבא  כפר  עיריית  כי  כבעלים,  המינהלית 

 מועצת העיר.  לתוכנית הזאת של איחוד וחלוקה, זה  

 ביושבנו כמועצת העיר?   הדר לביא: 

 אנחנו לא דנים פה בכובע תכנוני, אוקיי?   עו"ד אלון בן זקן: 

 אז לא מליאת התכנון והבנייה?   הדר לביא: 

 סליחה?   עו"ד אלון בן זקן: 

התכנון   הדר לביא:  במליאת  העיר  כמועצת  ביושבנו  לא  אז 

 והבנייה.  

ברור.  עו"ד אלון בן זקן:  כרגע,    ברור,  העיר  כמועצת  יושבים  אתם 
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את   להגיש  הזאת  המינהלית  ההחלטה  את  ומקבלים 

בוועדת   יעשה  או  נעשה  התכנוני  הדיון  התוכנית. 

 משנה לתכנון ובנייה.  

כמה   עליזה זיידלר גרנות:  עבר  זה  נעשה,  כבר  התכנוני  הדיון  למעשה 

וגם בהמלצה של ועדת המשנה נרשם   ישיבות ואושר. 

 מועצת העיר כבעלים.  שזה יבוא לאישור  

 אני מציע להעלות להצבעה.   עו"ד אלון בן זקן: 

את   ראש העיר:  קיבלתם  להצבעה.  זה  את  נעלה  אנחנו  טוב, 

פה   זאת  לאשר  אפשר  האם  העיר,  ממהנדסת  ההסדר 

פה   אחד?  פה  זה  את  לאשר  אפשר  איתן,  דני,  אחד? 

 אחד, תודה רבה נושא הבאה.  

 

מס'   להג   : 353החלטה  אחד  פה  חורגין  יש  מאשרים  וחלוקה  איחוד    –תכנית 

 . 33השחר  

 

 .  22.6.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 .  2021שינויים בסעיפי תקציב שוטף   א.  

 .  2020שינויים בסעיפי תקציב שוטף   ב.   

 .  2021שינויים בתקציב פיתוח   ג.   

 . 2020הצגת דו"ח כספי לשנת   ד.  

 .  2021הצגת דו"ח רבעוני לשנת   ה.  

 

המלצות   ראש העיר:  של  אישור  כאן  מתאריך  יש  הכספים  ועדת 

 . אם יש שאלות.  22.6.21

על   יעל סער:  רק  או  הדו"חות  על  עכשיו  מדברים  אנחנו 

 העברות? יש את הדו"חות הכספיים שכלולים.  

נמצא   עו"ד אלון בן זקן:  לא  הוא  לצביקה,  לקרוא  רוצה  אני  שנייה  רק 
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 כאן, צביקה הגזבר.  

איפה  ט  ראש העיר:  צביקה?  הוא?  איפה  העירייה  גזבר  וב, 

 הגזבר?  

 הוא יצא שנייה לשירותים.   עו"ד אלון בן זקן: 

 הוא יצא לשירותים. טוב, יש כאן דו"חות כספיים.   ראש העיר: 

 אולי אפשר לעבור לסעיף הבא ולחזור.   רו"ח תהילה מימון: 

 גם הסעיף הבא זה ועדת כספים.   יעל סער: 

תהילה   ראש העיר:  יגיע  כן  שהגזבר  עד  מילים,  כמה 

הגזבר   איפה  יחזור.  שהגזבר  נמתין  מהשירותים. 

איפה   תבדוק  שי  בבקשה,  לו  תקראו  דוידי,  צביקה 

הוא   אם  בדקת  שי  יגיע,  שהגזבר  עד  טוב,  הוא. 

עד   הגזבר  סגן  כן,  פה.  צבי  הנה  טוב,  באזור? 

נושא   על  קצרה  סקירה  וייתן  יפתח  יגיע  שהגזבר 

הכספים.   ועדות  דו"חות  המלצות  מספר  כאן  יש 

מציינים   מהם  שחלק  אותם,  לראות  יכולים  שאתם 

   -את המצב של העירייה כמו שאנחנו הצגנו בעבר 

 רפי, זה מפריע, אנחנו לא שומעים.   צביקה צרפתי: 

   -הדו"חות הכספיים  ראש העיר: 

לא   צביקה צרפתי:  אנחנו  כי  שקט,  תעשה  מבקש  אני  העיר  ראש 

 שומעים. יש פה צעקות.  

   -טוב, הדו"חות הכספיים  העיר: ראש  

לנושא   עו"ד אלון בן זקן:  לעבור  יכול  אתה  נוח  זה  אם  ,  8רפי, 

 ההמלצות של ועדת איכות סביבה. הנה הגזבר הגיע.  

הסעיף   ראש העיר:  של  לנושא  לך  מחכים  צביקה  העירייה,  גזבר 

העירייה   של  שמצבה  לציין  ראוי  הכספים.  ועדות  של 

ב  השתפר  האחרונים  משמעותית  בחודשיים  צורה 

 מאוד.  
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 ראוי לציין שגם אתה הכנסת אותנו לגירעון.   הדר לביא: 

 אל תפריעי לי בבקשה.   ראש העיר: 

 השתפר.   הדר לביא: 

 אל תפריעי.   ראש העיר: 

 אל תגיד דברים שהם לא מדויקים.   הדר לביא: 

 אל תפריעי. את לא מבינה בזה, תביני תפריעי.   ראש העיר: 

ל  הדר לביא:   י מה אני מבינה ומה לא.  אל תגיד 

 את לא מבינה.   ראש העיר: 

 קצת כבוד.   הדר לביא: 

 טוב.   ראש העיר: 

 לא מבינה.   הדר לביא: 

של   ראש העיר:  הכספי  מצבה  לבן,  גבי  על  שחור  עובדות  כי  נכון. 

 העירייה השתפר.  

השתפר.   הדר לביא:  נכון,  לגירעון.  אותנו  הכנסת  אתה  עובדות 

 ן.  אתה הכנסת אותנו לגירעו 

 מצבה של העירייה כתוב פה.   ראש העיר: 

   -... הצבעה  צביקה צרפתי: 

   -אני מבקש  הנדין: -עילאי הרסגור 

 מצבה של העירייה השתפר.   ראש העיר: 

מבקש   הנדין: -עילאי הרסגור  אני  חמו,  בן  יהודה  של  לשעבר  סיעתו  חברי 

 לא להפריע.  

 השתבש לך הפסדת בהצבעה?   צביקה צרפתי: 

   טוב.  ראש העיר: 

   -עילאי אתה יכול לדבר  צביקה צרפתי: 

 חבר'ה, הבנו באתם לעשות פרובוקציות.   ראש העיר: 

   -חברי סיעתו לשעבר של יהודה בן חמו  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה ברור.   ראש העיר: 
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 ראש העיר שנאשם בפלילים, לא להפריע.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 חברות מועצה אתה תכבד.   צביקה צרפתי: 

.   יר: ראש הע   אוקיי

 אין לך כבוד לנשים.   צביקה צרפתי: 

 טוב.   ראש העיר: 

 אתה תכבד חברות מועצה.   צביקה צרפתי: 

   -אני מבקש מחברי סיעתו  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אתה תכבד את מועצת העירייה.   ראש העיר: 

 אותך אני בטח לא אכבד, אמרתי לך מזמן.   צביקה צרפתי: 

 ה בן חמו לא להפריע ליו"ר הישיבה.  של יהוד  הנדין: -עילאי הרסגור 

 מדהים איך שזה מה שיש לך להגיד, לא מבינים.   הדר לביא: 

 חבר'ה תודה רבה.   ראש העיר: 

 חברת ועדת כספים.   הדר לביא: 

 נכון.   ראש העיר: 

 אז מבינה קצת במספרים.   הדר לביא: 

 אבל שחור על גבי לבן כתוב.   ראש העיר: 

 גירעון.  אתה הכנסת אותנו ל  הדר לביא: 

טוב   ראש העיר:  יותר  מבין  הגזבר  זה,  את  יציג  הגזבר  אבל 

   -מכולנו 

.   הדר לביא:  .  אוי ואבוי.

 גם אני לא מבין כלום בכספים.   ראש העיר: 

עושה,   צביקה צרפתי:  עכשיו  ואתה  עשית,  שאתה  גירעון  זה  בסדר, 

 זה בסדר.  

מבין   ראש העיר:  שלא  העיר  לראש  תציג  בוא  העירייה  גזבר 

סבא,  בכספי  כפר  עיריית  של  הכספי  מצבה  את  ם 

 בבקשה.  

 , אני פשוט לא הייתי נוכח סליחה?  מה השאלה  צביקה דוידי: 
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   -יש דו"חות כספיים  יעל סער: 

כספים   ראש העיר:  ועדת  המלצות  החלטה  בהצעת  כרגע  אנחנו 

ה  של  שלך.  22.6.21-מהישיבה  קצרה  סקירה   ,

המועצ  חברי  בפני  מונח  להיות  צריך  זה  ה  בעיקרון 

בבקשה   מכן,  לאחר  אותם  מאשרים  כלל  ובדרך 

העירייה   של  מצבה  את  תציין  וגם  קצרה.  סקירה 

 לאור הדו"חות הכספיים האחרונים.  

שהתקיימה   צביקה דוידי:  מועצה  בישיבת  שהתייחסתי  כמו 

מפורטים.   הסברים  ונתתי  האופוזיציה,  של  ביוזמה 

הדברים   התממשות  של  במגמה  נמצאים  אנחנו 

ל  היה  וגם  שאמרתי.  ההכנסות  ברמת  גם  פער  נו 

למגמה   להתכנס  מתחילים  אנחנו  ההוצאות.  ברמת 

עיקרית,   השפעה  הייתה  המצב.  בתמונת  שיפור  של 

שמתחילה   השיפוי  בסוגיית  בפרוטרוט  שהסברתי 

בסוגיה   שיפור  רואים  ואנחנו  אותותיה,  את  לתת 

מתחילים   אנחנו  הוצאות  של  בנושא  גם  הזאתי. 

נתתי   הזה.  בהקשר  מפורטים,  להתייצב  דיווחים 

של   בפער  היינו  אנחנו  המגמות,  הן  אלה    12אבל 

כ  לפני  טועה  לא  אני  אם   ₪ חודשים.    3-מיליון 

לכדי   זה  את  ועדת    6צמצמנו  ובישיבת   ,₪ מיליון 

ב  שוב  צמצמנו  האחרונה,    3לכדי    100%-הכספים 

של   בפער  כרגע  נמצאים  אנחנו   ,₪ מיליון    3מיליון 

הע  על  להתנבא  אוהב  לא  אני  אנחנו  ₪.  אבל  תיד, 

מה   על  להעיד  זה  חשוב  שלי  ומה  מגמה,  על  נמצאים 

 שעינינו רואות כבר.  

כ  ראש העיר:  לפני  שהיה  העירייה,  של  הגירעון  אומרת    3-זאת 

מ  הצטמצם  ל   12-חודשים   ₪ ₪    3-מיליון  מיליוני 
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 בלבד.  

אני   צביקה דוידי:  העיר,  ראש  נכונה  אכן  המגמה  אדייק,  רק  אני 

בהגדרה,   אדייק  בגירעון  רק  נמצאים  לא  אנחנו 

שנה,   במהלך  תקציביים  בפערים  נמצאים  אנחנו 

   -שהיה חשוב לנו 

 יפה.   ראש העיר: 

הול  צביקה דוידי:  והמענה  המענה,  את  להם  לכדי  לתת  עד  וניתן  ך 

כפי   הקרובים,  בחודשים  הזאתי  המגמה  של  סגירה 

 שהבטחנו.  

ש  ראש העיר:  הטובות  התוצאות  את  לשמוע  שמח  אני  אז  ל  יפה. 

נוספות   שאלות  משקיעים.  שכולנו  הקשה  העבודה 

 לגזבר.  

רבעוני,   יעל סער:  דו"ח  וגם  שנתי  דו"ח  גם  פה  לנו  הבאת  כן, 

השתנה   מה  העניין  לצורך  אותו  שתציג  ונשמח 

כמו   להציג  יודעים  אתם  בהתחייבויות.  ביחסים, 

שהייתה,   המניין  מן  שלא  בישיבה  לנו  שהצגתם 

 שנורא נהנינו ממנה.  

י  המוניטין   די: צביקה דו על  שומרת  העירייה  ראשית  אז  אוקיי. 

ולמרות האתגרים המאוד מאוד   שלה כרשות איתנה, 

שנת   הקורונה  שנת  במהלך  שהתרחשו  ,  2020גדולים 

העיר סיימה באיזון ואפילו בעודף ושומרת על אותה  

בצורה   ומצמצמת  שנים,  לאורך  עודף  של  התנהלות 

שני  ם, לכדי  מדורגת את ההפסד הנצבר שהיה לאורך 

פרמטרים   של  שורה  לנו  יש  ביותר.  מצומצם  היקף 

זה,   ברמה של רשות איתנה, וחשוב מאוד לשמור את 

על   שומרים  שאנחנו  ולומר  לבוא  שמח  אני  ובאמת 

היה   הקודמת  בשנה  האתגר  ובאמת  מוניטין,  אותו 
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לציין   הזה  בהקשר  חייב  אני  משמעותי.  מאוד  מאוד 

אוקטו  במהלך  רק  לתפקידי  נכנסתי  ,  2020בר  שאני 

מאוד   ועבודה  מאמץ  עשו  כן  לפני  פה  שהיו  ואנשים 

כל   לאורך  העיר,  ראש  של  בהובלה  משמעותית 

בכך   שמח  ואני  התוצאות  את  רואים  ואנחנו  השנה. 

שנת   לגבי  לכך  מעבר  העיר.  הרבעון  2021עבור  לגבי   ,

הראשון. אני יכול לומר שרבעון ראשון וגם פה נתתי  

בוועדת הכס  צריך לקחת  סקירה מאוד מפורטת  פים, 

אותו בערבון מוגבל, כי יש הרבה מאוד מגמות, שלא  

תקציב   פערי  יש  השנה.  במהלך  ביטוי  לכדי  באות 

יש   השנה.  לאורך  ליניאריים  לא  שהם  השכר  בסוגית 

הוצאות   של  שורה  הרשות...  קרנות  של  השפעות 

והכנסות שיש בהם הפרשי עיתוי מאוד משמעותיים,  

מוגב  בערבון  לוקח  אני  הראשון,  ולכן  הרבעון  את  ל 

שהתוצאות   אומר  אני  זאת  הרבעון  למרות  של 

בהשוואה   ראשונים  רבעונים  של  בהשוואה  הראשון 

העובדה   טוב.  פחות  הוא  מורע,  הוא  קודמות,  לשנים 

עם   בקוהרנטיות  ובאה  קונסיסטנטית  היא  הזאתי 

חושב   ואני  הכספים.  בוועדת  שהוצגו  הפערים 

שיפו  מגמת  של  בתהליך  באמת  בהשוואה  שאנחנו  ר 

לתוצאות של הרבעון. אני לא אסתפק באמירה שאני  

האמירות   את  לסמך  יהיה  שנכון  חושב  אני  חושב, 

האלה בתוצאות הרבעון השני, על מנת לראות בפועל  

 את המשך שיפור המגמה. עד כאן.  

מה   יעל סער:  הדו"חות  על  עברתי  כשאני  שאלה,  לי  יש  מצוין. 

לעיניים  בולט  מאוד  באופן  לי  שבסוף  שקפץ  היה   ,

של    2019 השבחה  היטל  קרן  עם  ₪,    32היינו  מיליון 
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עם   היינו  סוף מרץ  לדו"ח של  ואם    300,000ונכון   .₪

להיות   צריכים  אנחנו  היום  אקסטרפולציה,  עושים 

אם  ,  -3-ב  מצבנו,  מה  באמת  לדעת  רוצה  רק  אני  אז 

וכאילו   הקרנות,  בנושא  כרגע  לי  להגיד  יודע  אתה 

צפ  יש  האם  התוכנית.  אנחנו  מה  איפה  לגבייה?  י 

סעיף   אישית  זה  אותי  כי  הזה,  בנושא  נמצאים 

 שמאוד מטריד.  

השבחה   צביקה דוידי:  היטלי  של  נושא  לגבי  ואומר  אחזור  אני  אז 

צריך   אז  היתרות.  יש  ברמת  השבחה  שהיטלי  לזכור 

הרשות.   ולקרנות  השבחה  היטלי  תפקיד,  להם 

אלא   לתפוח,  לא  הם  האלה  הקרנות  של  התפקיד 

מבני    לשמש  לבנות  תשתיות,   ... הרשות, תושבי  את 

של   התשתיות  את  להרחיב  חינוך,  מבני  ציבור, 

את   לפועל  מוציאה  הרשות  ובעצם  הרשות. 

האלה   שהקרנות  וכך  התושב,  כלפי  שלה  המחויבות 

שלילי   דבר  רואה  לא  אני  אז  ומנוצלות.  מתממשות 

הפער   על  מצביעה  היא  עליה,  שדיברתי  המגמה  בכך. 

הסתגלות  ברמה    שדורש  מחודשת  היערכות  ודורש 

חדשים.   הכנסה  מקורות  ליצירת  שנתית,  הרב 

   -התמונה נכון להיום 

הקרנות,  100% יעל סער:  את  לנצל  צריך  שלא  אמרתי  לא  אני   ,

תקבולים,   צפי  יש  והאם  היום,  היתרה  כמה  שאלתי 

 כי הרי יש תכניות שנמצאות בתהליך.  

תקציב   צביקה דוידי:  לגבי  המגמה  אסביר,  התחילה    2021אני  היא 

החודשים   לאורך  השתפר  רב,  מאוד  בפער 

בכלל   בכלל  בפער,  נמצאים  אנחנו  עדיין  האחרונים. 

בתחזית.   נמצאים  אנחנו  מקרנות,  ההכנסות  היקף 
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האלה,   הקרנות  מתוך  שחלק  מהעובדה  נובע  הפער 

אנסה   ואני  פחות.  הוא  השבחה  היטלי  בגין  החלק 

קר  בכל  לא  בסדר?  שלי,  התשובה  את  אפשר  לדייק  ן 

השבחה   בהיטלי  רק  כלומר  צורך.  לכל  להשתמש 

אפשר להשתמש לבניית מבני ציבור. אבל למשל בגין  

לעשות   ניתן  לא  סלילה,  מהיטלי  שנובעות  קרנות 

התוצאה   על  מסתכלים  אנחנו  אם  אז  כזה.  שימוש 

במהלך   מקרנות,  הכנסות  היקף  מבחינת  בכללותה 

העניי  לצפי.  בהתאם  זה  אז  האחרונים,  ן  החודשים 

הוא   פחות,  הוא  השבחה  היטלי  בגין  שהרכיב  הוא 

תקציב   בין  פערים  יוצר  הוא  הדעת,  את  מניח  לא 

לבין   ואנחנו מעוניינים לממש אותו  הפיתוח שאושר, 

 המסוגלות.  

לא הבנתי, כמה כסף יש בקרן? סדר גודל, מיליון ₪,   יעל סער: 

   -מיליון ₪   10

כמה  צביקה דוידי:  של  ברמה  כרגע  רלוונטי  לא  בקרן,    זה  יש  כסף 

יתרות   אלה  כרגע,  לפניי  לא  פיזית  הנתונים 

נתונים   להעביר  נשמח  חודש,  מידי  שמשתנות 

של   הכספיים  בדו"חות  שנתתי  כמו  מפורטים 

הנתונים   את  ולקבל  ולבדוק  לנבור  אפשר  הרבעון, 

את   לך  להעביר  אוכל  אני  תרצי  אם  המלאים. 

 הנתונים המלאים.  

ב  יעל סער:  יש  אם  השאלה  אבל  של  לא,  סימולציה  אמת 

   -תחזית הכנסות מול צפי הצעות בתב"רים. כי הרי 

 אני חושב שנתתי תשובה ברורה.   צביקה דוידי: 

 לצערי אני לא הצלחתי להבין, אני מצטערת.   יעל סער: 

את   צביקה דוידי:  בדצמבר  מאשרים  אנחנו  שוב.  מסביר  אני  אז 
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לשנת   הפיתוח  הזה  2021תקציב  הפיתוח  תקציב   ,

למימ  בהתאם  ניתן  יתרות  להימצאות  בכפוף  וש 

בפועל   ההכנסות  לגבי  בפועל,  הביצוע  לגבי  לתכנון. 

הכול   סך  של  במתווה  עומדים  הם  הקרנות,  של 

במליאה   שאושר  למה  בהתאם  הצפויות  ההכנסות 

שהחלק   מהעובדה  נובע  הקושי  קודמת.  שנה  בסוף 

אחד   סוג  רק  שהם  השבחה,  היטלי  בגין  שההכנסות 

פחות  הוא  הקרנות,  שציפינו.    של  למה  בהשוואה 

שתלויות   התוכניות  רוב  את  בלממש  קושי  יש  ולכן 

 בהיטלי השבחה.  

גביית   יעל סער:  בגלל  להתממש  הולכים  שלא  תב"ר  יש  אז 

 חסר כרגע?  

השנה,   צביקה דוידי:  במהלך  שוטף  בסיס  על  מתנהלים  אנחנו 

 בשאיפה לממש בתעדוף דינמי את התכנון המקורי.  

מספיק   : ד קרן גרשון חגואל " עו  שאין  בגלל  עושים  לא  לדוגמא  דברים  איזה 

נמנעים   אנחנו  דברים  איזה  קטגוריה?  מאותה 

 מלעשות?  

לעשות   צביקה דוידי:  שנוכל  מנת  על  נקיים  כזה  שדיון  מציע  אני 

של   בפורום  פרטנית  וגם  מדויקת  בצורה  גם  אותו 

ברורות,   שאלות  להגיש  תרצו  ואם  כספים,  ועדת 

לגב  נתונים  לכם  לתת  מומש  אשמח  ומה  קרה  מה  י 

מה   הפיתוח,  תקציב  את  לכם  להציג  מומש,  ולא 

אני   וכו'.  שני  ראשון  לרבעון  נכון  כה  עד  מומש 

 סיימתי אדוני ראש העיר.  

שהוצגו   ראש העיר:  והדו"חות  הכספיים  הנתונים  לאור  טוב, 

את   לאשר  אפשר  האם  העירייה,  גזבר  ידי  על  כאן 

 המלצת ועדת הכספים פה אחד? תודה רבה.  
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מס'   כמפורט    : 354החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:    22.6.21בפרוטוקול הישיבה מיום  

 .  2021שינויים בסעיפי תקציב שוטף   א.  

 .  2020ב. שינויים בסעיפי תקציב שוטף   

 .  2021שינויים בתקציב פיתוח   ג.   

 . 2020הצגת דו"ח כספי לשנת   ד.  

 . 2021רבעוני לשנת    הצגת דו"ח  ה.  

 

 .  21.7.21אישור המלצות ועדות כספים מתאריך   . 7

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    6העברה   א.  

 תקציב בלתי רגיל )פיתוח(.    –  2021לשנת    6העברה   ב.  

 

מתאריך   ראש העיר:  כספים  ועדת  פרוטוקול  הבא,  נושא 

לאחרונה,  21.7.2021 ממש  שהתקיימה  ישיבה   ,

מה  את  בעצם  הביצועים    שמציגה  על  אמר  שהגזבר 

האלה   הדו"חות  את  לאשר  אפשר  האם  המערכת.  של 

 גם כן?  

   -לי יש שאלה  יעל סער: 

 יש שאלות? כן.   ראש העיר: 

על   יעל סער:  דיברנו  עצמה  בישיבה  לגזבר.  שאלה  יש  לי  כן, 

נושא פסטיבל הבירה שהבאנו את התקציב רבע שעה  

אנחנו   שלמעשה  אמרת  ואתה  התחיל.  שהוא  אחרי 

הלוואת   של  סוג  ופנאי  לתרבות  לחברה  להם,  נותנים 

ולהבנתי   במימון.  להם  עוזרים  אנחנו  שכזאת,  גישור 

את   צריכים לראות  פעם מימון, אז אנחנו  רק  זה  אם 

של   צעד  ראיתי  ולא  בהכנסות,  וגם  בהוצאות  גם  זה 
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לקבל   אשמח  אני  מנסה,  עדיין  אני  אז  בהכנסות.  זה 

 הבהרה.  

 מה ציפית לראות את זה בהכנסות?  לא הבנתי ל  צביקה דוידי: 

,   יעל סער:  לנו מחזירים  הם  הלוואה  להם  נותנים  אנחנו  אם 

   -לצורך העניין אנחנו רק נותנים להם 

 הם לא אמורים להחזיר דבר.   צביקה דוידי: 

ש  יעל סער:  כסף  זה  אישרנו  -אז  שאנחנו  זה  על  דיברנו  אנחנו   ,

היינו   שאם  אמרת  אתה  מהרשות,  כסף  להוציא 

אישור  מוציא  זה  צודק  אתה  אז  מהרשות,  ים 

אלא   מהרשות  יוצא  לא  וזה  מאחר  אבל  בדיעבד. 

זה   אבל אם  הכול בסדר.  ופנאי אז  מהחברה לתרבות 

לא   זה  כי  מהרשות,  יוצא  כן  שזה  אומר  אתה  כן, 

 חוזר אלינו.  

לעניין   צביקה דוידי:  להוצאה  הכנסה  של  העניין  בין  קשר  אין  לא, 

 ר שוב.  של הגישור, ואני אנסה להסבי 

 אני אשמח.   יעל סער: 

פסטיבל   צביקה דוידי:  של  הפרויקט  את  ביצעה  לתרבות  החברה 

מתקצבים   אנחנו  העצמיים.  ממקורותיה  הבירה 

זה   את  לממן  כן  שנוכל  מנת  על  העניין  את  כרגע 

בעיה,   זה  עם  אין  פרוצדורלית  הרשות.  משיקולי 

נכון   הרשות  באמצעות  בוצעה  לא  שהוצאה  מכיוון 

 ע הפסטיבל.  למועד ביצו 

 אז הרשות מממנת את הפסטיבל או לא?   יעל סער: 

הפסטיבל,   צביקה דוידי:  את  מממנת  דבר  של  בסופו  הרשות  בפועל 

פה   יש  שביצעה,  זו  היא  לתרבות  והחברה  היות  אבל 

 פער של גישור שהוא לגיטימי, שאין איתו בעיה.  

 נעשה קול קורא? נעשה מכרז לבחירת ספקים?   הדר לביא: 
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של   וידי: צביקה ד  בת  בחברת  כשמדובר  קורא  קול  לבצע  צורך  אין 

 הרשות בבעלות מלאה.  

 נכון, ואם זה היה העירייה היה צורך.   הדר לביא: 

זאת   יעל סער:  היא  הרשות  בפועל  מחדדת,  רגע  אני  אז 

החליטה,   והרשות  הבירה,  פסטיבל  את  שמימנה 

שהיה   מה  את  לממן  מחליטים  אנחנו  עכשיו  למעשה 

 בשבוע שעבר.  

יש פה סיטואציה שהחברה לתרבות   צביקה דוידי:  שוב אני מסביר, 

שהרשות   בלי  העצמיים,  ממקורותיה  לבצע  יכולה 

 תממן את זה.  

בעיה  יעל סער:  אנחנו  אין  עכשיו  למה  אבל  שיבצעו,  אז   ,

 מממנים?  

באמצעות   צביקה דוידי:  פסטיבל  ביצוע  למועד  נכון  שוב,  אז 

במימון  בוצע  הפסטיבל  לתרבות,  החברה    החברה 

טקט   נקודה.  מהלך,    2לתרבות  עושים  אנחנו 

כן   שאנחנו  הכספים  בוועדת  זה  את  והעברנו 

זה   הרשות,  באמצעות  זה  את  לממן  כן  מעוניינים 

 מהלך סוברני, זה לא מהלך הכרחי.  

הכלליות   הדר לביא:  הדין  הנחיות  את  למלא  לרשות  נמליץ 

כפי   קוראים,  וקולות  מכרזים  ולבצע  וההיגיון 

א  ספק  שביצעו  אותו  את  שבחרו  לידינו  ערים  גב 

  ... נהדרים.  נהיה  בואו  נהדר.  שהוא  הליך  בתום 

הליך   פה  יש  אבל  מובהר,  וזה  כמובן  תקציבית 

 שצריך היה להתנהל יותר נכון.  

והרצון   צביקה דוידי:  הרשות  של  המסוגלות  ואומר,  אחזור  אני 

החברה   גם  באמצעות  פעילויות  ולבצע  למנף  שלה 

החב  וגם  העובדה  הכלכלית  על  מסתמך  לתרבות,  רה 
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לאפשר   ובאמת  ממכרז,  פטור  על  מדברים  שאנחנו 

 את ההליך הקצר והיעיל באמצעות חברות הבנות.  

חברות   יעל סער:  מכריח  העליון  המשפט  בית  עכשיו  להבנתי 

שגם   לאחרונה,  תקדימי  דין  פסק  התקבל  עירוניות, 

 חברות עירוניות מחויבות בהליך מכרזי.  

חופף   צביקה דוידי:  בהכרח  לא  שהוא  הליך  על  מדברים  אנחנו 

ההחלטה   לקחת את  בעיה  שום  אין  אבל  הזו,  לסוגיה 

זה   עלינו,  אותה  ולהחיל  העליון  המשפט  בית  של 

כמו   ונבצע  המשמעויות  את  נלמד  אנחנו  גמור.  בסדר 

 שצריך לפי כל דין. סיימתי ראש העיר.  

פה   ראש העיר:  הכספיים  הדו"חות  את  לאשר  אפשר  אוקיי, 

 אחד? תודה רבה, אושר.  

 

מס'   כמפורט    : 355החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:    21.7.21בפרוטוקול הישיבה מיום  

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    6העברה   א.  

 . תקציב בלתי רגיל )פיתוח(   –  2021לשנת    6העברה   ב.  

 

 בנושא    5.7.21מיום    אישור המלצות ועדת איכות הסביבה בישיבתה  . 8

 מדיניות ריסוס העשבייה.   

 

מתאריך   ראש העיר:  הסביבה  איכות  ועדת  פרוטוקול  אישור 

מדיניות ריסוס העשבייה. כמו שאתם יודעים    5.7.21

ברחבי   העשבייה  של  הזה  בנושא  עמוק  דיון  כאן  היה 

דיונים   קיימה  הסביבה  לאיכות  הוועדה  העיר. 

ע  יחד  ועבודה,  ומחשבות  הרסגור  ופגישות  עילאי  ם 

לוי   ועדי  הרוש  דני  גם  בצוות  ישבו  הנוסף,  והצוות 
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טובים   אנשים  קבוצת  ועוד  כהנא,  ופינחס  סקופ 

פה   ויש  כמובן,  המקצועי  הצוות  כולל  הכול,  שבסך 

היא   הוועדה  של  ההחלטה  בעיקרון  המלצות. 

משימוש   הימנעות  של  העירונית  במדיניות  להמשיך 

והח  הקיימות  ואגף  ריסוס,  עם  בחומרי  יחד  דשנות 

חדשניים,   פתרונות  בוחנים  העיר  חזות  אגף 

אתה   עילאי  בעשבייה.  לטיפול  נוספים  ומקיימים 

 רוצה להוסיף בנושא?  

הקיים  הנדין: -עילאי הרסגור  המצב  את  בחנה  הוועדה  את  כן.  גם  בדקה   ,

בהזדמנות   רוצה  אני  הכלכליים,  החישובים  נושא 

שהובילו   להב  ואודי  סלע  לשרית  להודות  את  זאת 

הקיימות   לאגף  שלהם,  ולצוותים  הזה  הנושא 

ליניב   להודות  וכמובן  העיר,  חזות  לאגף  והחדשנות, 

למען   הזה  בעניין  עשה  שהוא  רבה  עבודה  על  בלייכר 

קורה   מה  שבדקנו  אחרי  למסקנה  הגענו  סבא.  כפר 

שהן   שהתברר  שמרססות,  ערים  גם  אחרות  בערים 

בחרמשים,   משתמשות  גם  אלא  מרססות  רק  לא 

צריכה    כלומר  מקרה  בכל  החרמשים  של  העלות 

בארץ   שראינו  שיטות  ולאור  בחישוב,  להיכלל 

יכולים   אנחנו  החדש,  הניקיון  מכרז  ולאור  ובעולם, 

כלכלית   פגיעה  ללא  הנוכחית  במדיניות  להמשיך 

וחדשניים   נוספים  רעיונות  גם שיש  ראינו  בעיר, אבל 

היעילות   את  יותר  עוד  לשפר  אפילו  שיכולים 

בעש  רק  והטיפול  אני  בוחנים.  אנחנו  ואותם  בייה, 

ישיבת   לפני  ממש  היום,  שנפגשתי  להוסיף  רוצה 

זנדברג,   תמר  הסביבה  להגנת  השרה  עם  המועצה 

מתכוונת   גם  והיא  שלנו,  במהלך  תומכת  שמאוד 
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ללא   גינון  נוספות להצטרף למהלך של  לקרוא לערים 

 ריסוס.  

 עילאי תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אחד?  תודה   ראש העיר:  פה  ההחלטה?  את  לאשר  אפשר  רבה, 

 תודה רבה.  

 

ועדת איכות הסביבה, בנושא    : 356החלטה מס'   מאשרים פה אחד את המלצת 

 אי ריסוס עשבייה במדרכות, כמפורט בפרוטוקול הישיבה הרצ"ב.  

 

 מינוי מנכ"ל העירייה מר יובל בודניצקי, כנציג הרשות במועצת אשכול   . 9

ן.     רשויות השרו

 

יובל   עיר: ראש ה  מר  העירייה  מנכ"ל  מינוי  הבא  הנושא 

אשכול   במועצת  המקומית  הרשות  כנציג  בודניצקי 

מיניו   את  מאשרים  החלטה:  הצעת  השרון.  רשויות 

הרשות   כנציג  בודניצקי,  יובל  העירייה,  מנכ"ל  של 

מנכ"ל   של  במקומו  השרון,  רשויות  אשכול  במועצת 

זא  לאשר  אפשר  האם  צחר.  איתי  היוצא,  ת  העירייה 

 פה אחד? פה אחד, אושר עבר, תודה רבה.  

 

מס'   את    : 357החלטה  אחד  פה  יובל  מאשרים  העירייה,  מנכ"ל  של  מיניו 

כנציג   סבא  בודניצקי,  כפר  ,  עיריית  השרון רשויות  אשכול  במועצת 

 .  במקומו של מנכ"ל העירייה היוצא, איתי צחר 

 

 .  2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 10
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ולגופים  איש  ראש העיר:  לעמותות  תמיכות  חלוקת  המשך  ור 

לשנת   כאן  2021נתמכים  שמצורפת  הטבלה  פי  על   ,

בישיבה   תמיכות  ועדת  המלצת  אישור  וכן 

ב  תמיכות  4.7.21-שהתקיימה  חלוקת  מאשרים   ,

כמפורט    2021לשנת   נתמכים  ולגופים  לעמותות 

מתאריך   תמיכות  ועדת  להמלצת  בהתאם  בטבלה, 

המלצת   23.2.21 מאשרים  מיום    וכן  תמיכות  ועדת 

 . האם עברתם על החומר? האם יש הערות?  4.7.2021

בכדורעף   יעל סער:  כפר סבא  להבין למה הפועל  אני אשמח  כן, 

כמו  שזכתה   תקצוב  אותו  מקבלת  השנה,  בדאבל 

לצורך   הישגים.  לאותם  הגיעו  שלא  אחרות,  קבוצות 

לפיהם   הקריטריונים  את  ממש  הבנתי  לא  העניין 

 יבים ההישגיים האלה.  בעצם חולקו התקצ 

 כן.   ראש העיר: 

 אפשר?   אורן כהן: 

 כן אורן.   ראש העיר: 

שלך   אורן כהן:  הרצון  אכן  פתוחה,  לדלת  התפרצת  כל  קודם 

ביטוי   לידי  יבוא  בכדורעף  סבא  כפר  שהפועל 

אחרי   ולראשונה  קרה,  העירייה  מצד  הגונה  בתמיכה 

הכי   מקבלת  שבעצם  העמותה  גם  היא  שנים,  הרבה 

אכ  מדובר  הרבה.  קשר,  בלי  צודקת.  את  בהחלט  ן 

התקציב   מזמן,  שאושר  תקציב  יש  הישגיות.  בקרן 

של   המלצה  בעצם  פי  על  שנייה  פעימה  הוא  הזה 

לא   שזה  סיבה  שום  רואה  ולא  המקצועי,  הדרג 

כל   לזה  יש  האב,  בתוכנית  בסיס  לזה  יש  יאושר. 

 ההצדקים כדי לאשר לאלה העמותות האלה.  

מתנגדת,  יעל סער:  לא  נקבעו    אני  למה  להבין  מנסה  אני 
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 הסכומים ספציפית לכל אחד.  

ה  אורן כהן:  של  והתקציב  התמיכות  -מאחר  תקציב  כל  בעצם   ,

למעט   ה   150,000חולק  של  החלוקה  זו   ,₪-150,000  

לכל   אותם  לחלק  יכולנו  האחרונה.  פלוס    ₪20 

מקבל   היה  אחד  כל  ואז  ואז    3,000העמותות,   .₪

ה  על  לענות  קשה  יותר  לי  הפועל  היה  למה  שאלה, 

 -₪. לכן   3,000כפר סבא בכדורעף מקבלת  

מקבלת   יעל סער:  כדורגל  סבא  כפר  בית"ר  למה  העניין  לצורך 

 יותר מהפועל כפר סבא כדורעף?  

 זה לא שיותר.   אורן כהן: 

 ₪.    ₪35,000 לעומת    40,000יותר   יעל סער: 

מסביר   אורן כהן:  שאני  מה  זה  ופחות,  או  יותר  לדעת  בשביל 

צריך  יעל,   לא  פחות,  או  יותר  זה  אם  לדעת  בשביל 

הטוטאל,   לקחת את  צריך  הזו.  הרשימה  על  להסתכל 

₪ האחרונים.    150,000-כל החלוקה. זה בסך הכול ה 

ואם   ראוי,  לא  זה  אם  ותראי  הטוטאל  את  לראות 

מה   לי  להגיד  מוזמנת  את  ראוי,  לא  שזה  חושבת  את 

 כן ראוי.  

את  יעל סער:  הבאתם  שלא  חבל  ראשית  שאנחנו    אז  לפה,  זה 

זה,   את  מביאים  הייתם  אם  כי  לראות.  יכולים  לא 

   -אז בפעם הבאה 

להראות   אורן כהן:  יכול  הוא  לגזבר  זה  את  יש  אם  יודע,  לא 

 כמה זה המצטבר.  

   -לא, לפעם הבאה  יעל סער: 

המצטבר.   אורן כהן:  את  תראה  אולי  המצטבר.  מה  יעל  שואלת 

רוא  לא  אני  אז  כבר,  שאושר  משהו  זה  בעיה.  אבל  ה 

פרומיל   הם  חלק,  הם  האלה  שהתמיכות  אומר  אני 
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 קטן, הם חלק קטן מסך התמיכות.  

   -₪ מתוך   350,000 רו"ח תהילה מימון: 

כמעט    ₪150,000,    350,000לא   אורן כהן:  מתוך  מיליון    ₪4.5, 

 ₪-   

   -₪   ₪150,000, עכשיו    350,000... סך הכול   רו"ח תהילה מימון: 

 נכון.   אורן כהן: 

   -₪   350,000אבל סך הכול ההישגי זה   הילה מימון: רו"ח ת 

ה  אורן כהן:  נשאר  חילקנו,  כבר  בעצם  הכול  ₪    150,000-נכון, 

 האחרונים, זה הכול.  

 אפשר להעלות להצבעה?   ראש העיר: 

שנמצאת   הדר לביא:  העמותות  אחת  שאלה,  לי  יש  שנייה,  לא 

וגם   התמיכות.  ועדת  בישיבת  נדונה  ולא  בטבלה 

לראשונ  לקבל.  מקבלת  צפוי  השנה,  מאיתנו  מימון  ה 

 אני אשמח להבין מה חוות דעתנו עליה.  

 איזו עמותה?   אורן כהן: 

מכירה   הדר לביא:  שאני  נהדרת  עמותה  זו  כ"ן,  בעמותת  מדובר 

מתוך   ודווקא  שם.  רבות  חברות  לי  יש  היטב,  אותם 

הסיבה,   מה  וגם  ההליך  מה  גם  להבין  רוצה  אני  זה 

 בצורה משמעותית.    כי הם לא פעילות פה בעיר 

וניתן לך תשובה ישירה.   ראש העיר:   אנחנו נבדוק 

   -אז אני מבקשת להסיר אותם כרגע, כי  הדר לביא: 

קריטריונים   עו"ד אלון בן זקן:  פרסמנו  אנחנו  פרוצדורה.  יש  הדר  אבל 

שנת   לגבי  שעברה  שנה  סוף  לקראת  או  שנה  לתחילת 

הגישו  2021 העמותות  התהליך.  את  מסביר  אני   .

במחלקות  ב  הרפרנטים  ידי  על  שנבחנו  קשות 

המלצה   עם  כספים  לוועדת  הגיע  הדיון  השונות, 

ספציפי,   אגף  מנהל  אותו  של  מסוימת  בדרכה 



   28.07.2021 101    מן המנייןמועצה 

חושב   אני  כ"ן,  של  הזה  בסוג  התמיכות  על  שאחראי 

זה   הא  זוכר,  לא  אני  רווחה,  זה  נניח  רווחה.  שזה 

הזה   והדירוג  מסוים.  דרג  לה  וקבע  אוקיי.  חינוך 

אני  השנייה    הניב  ברמה  תמיכה  וכל    6,300חושב   .₪

המסמכים   את  המציאו  שהם  אחרי  כזאת,  תמיכה 

במרץ   לדעתי  במועצה  אושרה  כבר  אגב  הנדרשים, 

שהעמותה   שברגע  והחלטנו  טנטטיבי,  באופן 

נביא   אנחנו  הנדרשים,  המסמכים  כל  את  ממציאה 

זה   את  עשינו  אותה.  לאשר  כדי  למועצה  שוב  זה  את 

ב  או  טקטי   4או    3-כבר  הרביעי  הטקט  וזה  ים, 

 החמישי.  

 מתי הם הגישו את הטפסים?   הדר לביא: 

 אני מניח שבחודש האחרון.   עו"ד אלון בן זקן: 

 ואישרנו אותם במרץ?   הדר לביא: 

   -במרץ אישרנו טנטטיבית את כל אלה שעמדו  עו"ד אלון בן זקן: 

 אתה בטוח שאישרנו אותם ספציפי?   הדר לביא: 

את   עו"ד עדי לוי סקופ:  מבינה  לא  ממש  אני  סליחה.  שאישרנו  בוודאי 

עמותה   שזה  כ"ן  לעמותת  ועוד  הזה,  העניין 

   -שתומכת 

 בסדר, אפשר לחסוך את הפוליטיקה.   הדר לביא: 

   -באנשים  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 זה חברות שלי.   הדר לביא: 

את   ראש העיר:  רק  לא  לה.  תעני  עדי  שנייה,  רגע  לא,  לא,  לא, 

 ברשות דיבור.  

 תענה על מה? למה אתה מעורר ריב?   ר לביא: הד 

את   ראש העיר:  מדבר  שמישהו  רק  מדברת,  את  מדברת,  עדי  כי 

 מפריעה לו.  
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 נשים מתווכחות. לא, אתה מתפרץ.    2-אתה אוהב ש  הדר לביא: 

מועצת   ראש העיר:  יו"ר  המועצה  חברת  עדי  בבקשה  בבקשה,  אז 

   -הנשים מדברת 

 בבקשה.   הדר לביא: 

   -תתני לה לדבר, תכבדי אותה אז   ראש העיר: 

   -רק שתדעי עדי  הדר לביא: 

 מכבדים אותך תכבדי את האחרים בבקשה.   ראש העיר: 

   -אתה לא מכבד אף אחד  הדר לביא: 

 אני מכבד את כולם.   ראש העיר: 

 ובפרט לא אותי.   הדר לביא: 

   -אני מכבד את כולם  ראש העיר: 

 כיר לי?  כן? אני לא מבינה במה אני מבינה תז  הדר לביא: 

 עדי בבקשה. עדי בבקשה.   ראש העיר: 

 במה אני לא מבינה? אם אפשר ציונים.   הדר לביא: 

 עדי בבקשה, עדי בבקשה.   ראש העיר: 

   -מאוד תמוהה שלא מעבירים הערה על אף עמותה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 חבל, חבל.   הדר לביא: 

 עדי לוי סקופ בבקשה.   ראש העיר: 

עמותה,    מאוד  עו"ד עדי לוי סקופ:  אף  על  הערה  מועברת  שלא  תמוהה 

כ"ן   עמותת  על  דווקא  כ"ן,  עמותת  על  דווקא  אבל 

   -להעיר? אני ממש מתפלאת 

   -להסביר לך למה? כיוון שהיא לא נמצאת  הדר לביא: 

 אני ממש מתפלאת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   הדר לביא:   אני אענה לך עדי

   -ישורים עמותת כ"ן עברה את כל הא  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אני יודעת, די, די.   הדר לביא: 

ועלה, ואם את רוצה לדעת מה התרומה   עו"ד עדי לוי סקופ:  נדון  זה כבר 
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 של עמותת כ"ן לכפר סבא בשמחה.  

 אני שאלתי אותם והבנתי.   הדר לביא: 

 לא, שאלת מה התרומה של עמותת כ"ן לכפר סבא.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   הדר לביא:   לא שאלתי

ע     -לא, שאלת  די לוי סקופ: עו"ד 

.   הדר לביא:   ציינתי שאין

 אמרת שאין, ציינת שאין, כי את יודעת שאין?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -הם עשו פעילות אחת בתיכון  הדר לביא: 

 כי את יודעת שאין?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -את יכולה לממן אותה, דיברתי  הדר לביא: 

 ין?  כי את יודעת שא  עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   הדר לביא:   כן, כי אני יודעת שאין

שאול   עו"ד עדי לוי סקופ:  מזל  המנכ"לית  עם  בקשר  היית  כי  מה  כי 

 וביקשת ממנה דו"ח?  

 כי דיברתי ושאלתי.   הדר לביא: 

 ביקשת דו"ח?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 והם עשו פעילות אחת.   הדר לביא: 

 הפעילות?    לא, האם את ביקש לקבל דו"ח על  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ביקשתי לקבל דו"ח.   הדר לביא: 

   -אנחנו נמצאים כרגע ביולי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ביררתי.   הדר לביא: 

   -אני מבקשת לא להטיל דופי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 אני לא מבינה את הוויכוח.   הדר לביא: 

אין   עו"ד עדי לוי סקופ:  שהעמותה  לקבוע  ולא  בעמותה,  דופי  להטיל  לא 

 לעיר כפר סבא, מבלי לדעת.    לה תרומה 

מה   הדר לביא:  לי  תגידי  לא  את  רוצה,  שאני  מה  אקבע  אני 

   -לקבוע. העמותה לא הופיע 
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   -את מוכנה בבקשה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 בפרוטוקול.   הדר לביא: 

לא   עו"ד עדי לוי סקופ:  המאוד  ההערות  את  להוריד  בבקשה  מוכנה  את 

 מכבדות שלך?  

 לא מכובדת.  כל הערה שלך   הדר לביא: 

   -כרגע את הטלת דופי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 נכון.   הדר לביא: 

אבל   עו"ד עדי לוי סקופ:  בעמותה,  חברות  לך  יש  שהעמותה  אמרת 

יכולה   את  סבא.  לכפר  תרומה  הייתה  לא  שלעמותה 

של   התרומה  על  דו"ח  לקבל  אשמח  אני  להגיד, 

 הפעילות של העמותה לכפר סבא.  

 י בבקשה.  אל תנהלי אות  הדר לביא: 

לי   עו"ד עדי לוי סקופ:  תפריע  אל  העמותות,  כל  של  אלא  שלה  רק  לא 

מדברת.   אני  מהקהל,  לי  תפריע  אל  בבקשה,  מהקהל 

שיוציאו אותך.   אני אבקש  אז  מהקהל.  לי  אל תפריע 

אותך   שיוציאו  אז  להפריע,  מפסיק  לא  אתה  אם 

 מהישיבה.  

 אני מבקש לא להפריע בקהל, בבקשה.   ראש העיר: 

נבקש   עדי לוי סקופ: עו"ד   בואו  אז  זה,  את  לבקש  כ"ן  עמותת  על  דווקא 

מה   העמותות,  כל  של  הפעילות  כל  על  דו"ח 

היום   במקרה  סבא.  בכפר  וקידמו  תמכו  העמותות 

של   הפעילות  של  דו"ח  קיבלתי  כשעתיים  לפני 

כל,   את  לשתף  מאוד  נשמח  סבא.  בכפר  כ"ן  עמותת 

הציבור   כל  ואת  המועצה  וחברות  חברים  גם 

סבא.  בת  לכפר  כ"ן  עמותת  של  האדירה  רומתה 

אני   הזו,  בעמותה  דופי  להטיל  העמותות  מכל  דווקא 

לא   זה  מכובד,  לא  זה  נפגם,  טעם  ממש  בזה  רואה 
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ברמה   גם  אדירה,  פעילות  עושה  כ"ן  עמותת  ראוי. 

   -הארצית 

.   הדר לביא:  .  היא עשתה פעילות אחת.

   -גם בכפר סבא  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 יא עשתה בכפר סבא?  מה ה  הדר לביא: 

אנחנו נמצאים בחודש יולי, לא נגמרה השנה, מדובר   עו"ד עדי לוי סקופ: 

אני   אז  תקופה.  לאורך  שמתפרסות  תמיכות  על  כאן 

 -מבקשת לכבד את העמותה 

 אחלה.   הדר לביא: 

נתנה תרומה לכפר סבא, אפשר   עו"ד עדי לוי סקופ:  ולפני שקובעים שלא 

   -לשאול 

 ודאי.   הדר לביא: 

   -מה תרומתה לכפר סבא  "ד עדי לוי סקופ: עו 

 לא נכבד את חברי המועצה.   הדר לביא: 

 ולא לקבוע שהיא לא תורמת לכפר סבא.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

את   הדר לביא:  ביקשתי  אני  כי  זה  דו"ח  שקיבלת  הסיבה 

שאלתי   שאני  הסיבה  אבל  שציינת.  כפי  הפעילות 

   -לגבי העמותה הספציפית, שהן חברותיי 

למעמד   עדי לוי סקופ:   עו"ד  העיר  ראש  וליועצת  לי  ניתן  הזה  הדו"ח 

   -האישה 

 נהדר.   הדר לביא: 

משהו   עו"ד עדי לוי סקופ:  עוד  יש  לבקשתך.  ולא  החינוכי  הצוות  ולכל 

 שאת רוצה לגזור עליו קופון? כן, בבקשה.  

הסיבה   הדר לביא:  שאלה.  שאלתי  דו"ח?  שביקשתי  קופון 

היא  כי  העמותה,  לגבי  אם    ששאלתי  מופיעה,  לא 

ועדת   בפרוטוקול  החומר  את  קוראת  היית 

גם   כל    6,300התמיכות. קיבלתי תשובה, שזה  ₪, לא 
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מבינה   לא  אני  פוליטי,  לקמפיין  ניסיון  הוא  דבר 

פה,   אין  כבוד  אז  נשאלה שאלה.  כולה  על מה.  אפילו 

 וסתימת פיות יש פה.  

 בבקשה.  טוב, סתימת פיות.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

הדר, אני חושב שהיא חושב בפרוטוקול, תסתכלי על   ון בן זקן: עו"ד אל 

   -המסך 

 נמצאת בפרוטוקולים כדאי שאת תבדקי את עצמך.  עו"ד עדי לוי סקופ: 

אושרה   עו"ד אלון בן זקן:  כ"ן  עמותת  אושרה.  כ"ן  שעמותת  זוכר  אני 

 במרץ.  

או   הדר לביא:  התשובה.  על  תודה  רבה,  תודה  שאלתי,  לכן 

 לות הבנתי.  שאסור לשאול שא 

הכול   ראש העיר:  אחריש  להצבעה,  זה  את  להעלות  מבקש  אני 

אוקיי,   אחד?  פה  ההצבעה  את  לקבל  אפשר  הובן. 

קולמן   אמיר  צנעני,  איתן  שזה  תנופה  סיעת  למעט 

 וד"ר קובי. שאר החברים הצביעו בעד.  

 

מס'   לשנת    : 358החלטה  תמיכות  חלוקת  קולות  ברוב  לעמותות    2021מאשרים 

נ  ועדת  ולגופים  להמלצת  בהתאם  הרצ"ב,  בטבלה  כמפורט  תמכים 

מיום   מיום  23.2.21תמיכות  תמיכות  ועדת  המלצת  מאשרים  וכן   ,

 הרצ"ב.    4.7.21

תהילה,   -בעד  קרן,  יוסי,  אסנת,  צביקה,  הדר,  דני יעל,  אורן,  ראש  עדי,   ,

 . , מאיר, ויובל העיר, עילאי, פליאה, לירית 

 .  רפי, אמיר, איתן  -נגד  

 

 . 7620גוש    201עות בשטח ההפקעה בחלקה  תיקון ט  . 11

 

  201נושא הבא, תיקון טעות בשטח ההפקעה בחלקה   ראש העיר: 
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בחלקה  7620גוש   טעות  נפלה  המועצה  201.   ,

אנחנו   הטעות.  את  לתקן  כדי  להצביע  מתבקשת 

משנת   היסטוריה  על  ביצעה  2000מדברים  העירייה   .

ברחוב   פרויקט  הכלכלית  החברה  באמצעות 

ה  את  קפלנסקי.  פה  רואים  שגוי,  פרסום  איזה  יה 

פה   זה  את  לאשר  אפשר  שאלות?  יש  ההסבר.  דברי 

 אחד? פה אחד תודה רבה.  

 

מאשרים פה אחד לתקן את הטעות שנפלה בשטח ההפקעה    : 359החלטה מס'  

סעיפים    7620דוש    201בחלקה   לפי  "בהודעה  הבא:    7-ו   5בנוסח 

ציבור(   לצרכי  )רכישה  הקרקעות  לע 1943לפקודת  תכנית  ,  ניין 

כס/  הפרסומים  23/1מפורטת  בילקוט  שפורסמה  התשס"ב,  5042,   ,

סעיף    866עמ'   לפי  לצרכי    19ובהודעה  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

כס/ 1943ציבור(   מפורטת  תכנית  לעניין  בילקוט  23/1,  שפורסמה   ,

עמ' 5073הפרסומים   התשס"ב,  בגוש  2279,  בתוספת:  חלקה    7620, 

 מ"ר".     2,762יירשם: " מ"ר"    3,641, במקום " 201

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   . 12

 

נוס  ראש העיר:  לעבודה  היתר  כמקובל  מתן  עירייה.  לעובדת  פת 

לעבודה   היתרים  מתן  לעת  מעת  מאשרים  אנחנו 

בוחן   המקצועי  שהצוות  סיבות,  מיני  מכל  נוספת 

עם   בתיאום  סוציאליות  בעובדת  כאן  מדובר  אותם. 

שירותים   בביקור  אגף  לעבוד  שמעוניינת  חברתיים, 

פה   זאת  לאשר  אפשר  האם  בפניכם.  מופיע  זה  בית, 

 אחד? אושר פה אחד, תודה.  
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מס'   לעובדת    : 360החלטה  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  אחד  פה  מאשרים 

חברתיים   שירותים  באגף  טיפול  תיאום  כעו"ס  המשמשת  עירייה, 

ט  לשירותי  בעמותה  לעבוד  המעוניינת  ורווחה  קהילתיים,  יפול 

הסיעוד,   חוק  במסגרת  בית,  ביקורי  בעריכת  העוסקת  השרון,  בהוד 

שנה   למשך  הינו  האישור  תוקף  בעירייה.  העבודה  לשעות  מחוץ 

 בלבד.  

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל   . 13

 

לגיל   ראש העיר:  מעבר  עובדים  של  שירות  הארכת  יש  70אישור   .

מאו  טובים  עובדים  בסך  קבוצת  ותיקים,  אגב,  ד 

כ  את    46-הכול  עברו  שכבר  עובדים  רובם  עובדים. 

המנהלים  70גיל   של  להמלצות  בהתאם  אנחנו   ,

יכולים   הם  הבריאותי,  האישי  מצבם  וכמובן  שלהם, 

מצוינים   עובדים  זה  כלל  ובדרך  לעבוד,  להמשיך 

גם   וזאת  ביותר,  בצורה הטובה  שעושים את עבודתם 

לאנשים  לאפשר  אגב  לעבוד    המדיניות  להמשיך 

הנחלתי   שאני  המדיניות  וזו  התעסוקה.  גיל  אחרי 

גיל   עד  בצורה    70אותה,  עובד  כלל  בדרך  זה 

גיל   מעל  לישיבת    70אוטומטית,  זה  את  להביא  צריך 

העובדים   רשימת  כל  את  לאשר  אפשר  האם  מועצה. 

ננעלה.    פה אחד? אושר פה אחד, תודה רבה הישיבה 

 

מס'   אחד   מאשרים   : 613החלטה  לגיל    פה  מעבר  שירותם,  של  70הארכת   ,

 עובדי העירייה כמפורט ברשימה הרצ"ב.   
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 ריכוז החלטות 
 

 הצעות לסדר.  . 2

 

 פתיחת מגדל המים לציבור.    א. 

 

מס'   ברוב    : 348החלטה  ההצעה  מאשרים  את  היום  מסדר  להסיר  קולות 

 . פתיחת מגדל המים לציבור בנושא  

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

 . , מאיר, ויובל פליאה, לירית 

 . יעל, הדר, אסנת, יוסי וקרן  -נגד  

 

 

 הסדרת מבני קבע לזרמי החינוך השונים בעיר כפר סבא.   ב. 

 

מס'   ההצעה  מא   : 349החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  שרים 

 . הסדרת מבני קבע לזרמי החינוך השונים בעיר כפר סבא בנושא  

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

 . , מאיר, ויובל לירית 

 ותהילה.    יעל, הדר, צביקה, אסנת, יוסי, קרן  -נגד  

 

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

 בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. 

 

מס'   ההצעה    : 350החלטה  את  היום  מסדר  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת"  בנושא   מינוי חברת המועצה 

 . כחברה בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 
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רפי,   -בעד  דני א אמיר,  אורן,  לירית יתן,  פליאה,  עילאי,  העיר,  ראש   ,  ,

 מאיר. 

 . יעל, הדר, צביקה, אסנת, יוסי וקרן  -נגד  

 תהילה, עדי, יובל.   -נמנעים  

 

 .  2021אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוגוסט   . 3

 

מס'   אחד    : 351החלטה  פה  העיר  לתוספת  מועצת  סעיף  מכוח  מחליטה 

)תקנון  העיריות  לפקודת  זימונן    השנייה  מועצה,  ישיבות  בדבר 

בחודש   המניין  שמן  מועצה  ישיבת  לקיים  שלא  בהן(  והנוהל 

 . 2021אוגוסט  

 

 מינויו של מר יניב בלייכר לתפקיד עוזר אישי לסגן ראש הרשות, דני   . 4

 הרוש, במשרת אמון ואישור שכרו.   

 

מס'   את    : 352החלטה  קולות  ברוב  מאשרים  בלייכר  לא  יניב  מר  של  מינויו 

ן  ל  אמו במשרת  הרוש,  דני  הרשות,  ראש  לסגן  אישי  עוזר  תפקיד 

 . ואישור שכרו 

 . , מאיר, ויובל , ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית עדי, אורן, דני  -בעד 

 , תהילה, אמיר, רפי ואיתן.  יעל, הדר, צביקה, אסנת, יוסי, קרן  -נגד  

 

 .  33השחר    –אישור מועצה להגשת תכנית איחוד וחלוקה חורגין   . 5

 

מס'   להגיש    : 353החלטה  אחד  פה  חורגין  מאשרים  וחלוקה  איחוד    –תכנית 

 . 33השחר  
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 .  22.6.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך   . 6

 .  2021שינויים בסעיפי תקציב שוטף   א.  

 .  2020שינויים בסעיפי תקציב שוטף   ב.   

 .  2021שינויים בתקציב פיתוח   ג.   

 . 2020הצגת דו"ח כספי לשנת   ד.  

 .  2021הצגת דו"ח רבעוני לשנת   ה.  

 

מס'   כמפורט    : 354החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:    22.6.21בפרוטוקול הישיבה מיום  

 .  2021שינויים בסעיפי תקציב שוטף   א.  

 .  2020ב. שינויים בסעיפי תקציב שוטף   

 .  2021שינויים בתקציב פיתוח   ג.   

 . 2020ו"ח כספי לשנת  הצגת ד  ד.  

 . 2021הצגת דו"ח רבעוני לשנת   ה.  

 

 .  21.7.21אישור המלצות ועדות כספים מתאריך   . 7

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    6העברה   א.  

 תקציב בלתי רגיל )פיתוח(.    –  2021לשנת    6העברה   ב.  

 

מס'   כמפורט    : 355החלטה  הכספים  ועדת  המלצות  את  אחד  פה  מאשרים 

 בנושאים כדלקמן:    21.7.21שיבה מיום  בפרוטוקול הי 

 תקציב רגיל.    –  2021לשנת    6העברה   א.  

 . תקציב בלתי רגיל )פיתוח(   –  2021לשנת    6העברה   ב.  

 

 בנושא    5.7.21אישור המלצות ועדת איכות הסביבה בישיבתה מיום   . 8

 מדיניות ריסוס העשבייה.   
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ועדת איכו   : 356החלטה מס'   ת הסביבה, בנושא  מאשרים פה אחד את המלצת 

 אי ריסוס עשבייה במדרכות, כמפורט בפרוטוקול הישיבה הרצ"ב.  

 

 מינוי מנכ"ל העירייה מר יובל בודניצקי, כנציג הרשות במועצת אשכול   . 9

ן.     רשויות השרו

 

מס'   את    : 357החלטה  אחד  פה  יובל  מאשרים  העירייה,  מנכ"ל  של  מיניו 

כנציג   סבא  בודניצקי,  כפר  ,    במועצת עיריית  השרון רשויות  אשכול 

 .  במקומו של מנכ"ל העירייה היוצא, איתי צחר 

 

 .  2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   . 10

 

מס'   לשנת    : 358החלטה  תמיכות  חלוקת  קולות  ברוב  לעמותות    2021מאשרים 

ועדת   להמלצת  בהתאם  הרצ"ב,  בטבלה  כמפורט  נתמכים  ולגופים 

מיום   המ 23.2.21תמיכות  מאשרים  וכן  מיום  ,  תמיכות  ועדת  לצת 

 הרצ"ב.    4.7.21

תהילה,   -בעד  קרן,  יוסי,  אסנת,  צביקה,  הדר,  דני יעל,  אורן,  ראש  עדי,   ,

 . , מאיר, ויובל העיר, עילאי, פליאה, לירית 

 .  רפי, אמיר, איתן  -נגד  

 

 . 7620גוש    201תיקון טעות בשטח ההפקעה בחלקה   . 11

 

ת שנפלה בשטח ההפקעה  מאשרים פה אחד לתקן את הטעו   : 359החלטה מס'  

סעיפים    7620דוש    201בחלקה   לפי  "בהודעה  הבא:    7-ו   5בנוסח 

ציבור(   לצרכי  )רכישה  הקרקעות  תכנית  1943לפקודת  לעניין   ,
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כס/  הפרסומים  23/1מפורטת  בילקוט  שפורסמה  התשס"ב,  5042,   ,

סעיף    866עמ'   לפי  לצרכי    19ובהודעה  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

לעני 1943ציבור(   כס/ ,  מפורטת  תכנית  בילקוט  23/1ין  שפורסמה   ,

עמ' 5073הפרסומים   התשס"ב,  בגוש  2279,  בתוספת:  חלקה    7620, 

 מ"ר".     2,762מ"ר" יירשם: "   3,641, במקום " 201

 

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.   . 12

 

מס'   לעובדת    : 360החלטה  נוספת  לעבודה  היתר  מתן  אחד  פה  מאשרים 

המשמשת  חברתיים    עירייה,  שירותים  באגף  טיפול  תיאום  כעו"ס 

ורווחה   טיפול  לשירותי  בעמותה  לעבוד  המעוניינת  קהילתיים, 

הסיעוד,   חוק  במסגרת  בית,  ביקורי  בעריכת  העוסקת  השרון,  בהוד 

שנה   למשך  הינו  האישור  תוקף  בעירייה.  העבודה  לשעות  מחוץ 

 בלבד.  

 

 .  70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל   . 13

 

מס'   לגיל    : 361החלטה  מעבר  שירותם,  הארכת  אחד  פה  של  70מאשרים   ,

 עובדי העירייה כמפורט ברשימה הרצ"ב.   

 

 

 

 

 

 


