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(מיקרופון לא עבד) תהי לה ,אורן ,עדי ,רפי ,אמיר
קולמן ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית
מאיר ,יובל וממה  .מי נגד? יעל ,פינחס ,הדר וקרן.

ראש העיר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 250מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:
קביעת תהליך לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי מאת חבר
המועצה פנחס כהנא.
בעד -

תהילה ,אורן ,עדי ,רפי ,אמיר קולמן ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,
פליאה ,לירית ,מ איר ,יובל וממה.

נגד -

ג.

יעל ,פינחס ,הדר וקרן .

סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב.

ראש העיר:

הצעה לסדר הבאה ,סידור חברתי וכלכלי של ריהוט
הרחוב בבקשה.

הדר לביא:

דיברנו פה היום ובישיבות המועצה הקודמת על כל
מיני דברים שאנחנו עושים ,עבור תושבי העיר
בתקופה הזאת .אני חושבת שכולנו מבינים שהיא
הולכת להימשך איתנו זמן רב ,וכשמדברים עם
תושבים ,אז מקבלים הרבה רעיונות מה באמת הם
צריכים ומה ניתן לתת להם .ואחד הדברים שעלה
מהשטח  ,ובעיקר בעיקר אצל חבר'ה מבוגרים ,זה
הצורך במקומות ישיבה במרחב הציבורי .המרחב
הציבורי תמיד משמש אותנו ,אבל ביתר שאת
בתקופה הזאת ,כמו שאנחנו יושבים עכשיו באולם
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כל כך רחב ,אנשים נדרשים לזה בשביל הבריאות,
בשביל השפיות ,ובשביל התקשורת אחד עם השני.
פגשתי כמה וכ מה תושבים בעיר ,שאמרו לי :אני
מסתובבת ברחובות אבל אין לי איפה לשבת עם
חברים כמו שהייתי עושה בעבר .אנשים בצדק
נזהרים מאוד על בריאותם ,ואני חושבת שאנחנו
כעיר יכולים לעזור ולאפשר להם את זה בצורה יותר
טובה .לא רק זה הצבה של ריהוט רחוב בצורה נכונה,
היא גם משפרת את מצבם של העסקים בעיר ,שגם
דיברנו על הרצון שלנו לעשות את זה .בתל אביב
כשהציבו את הריהוט הזה ליד עסקים ,אנשים יכלו
בצורה מאוד טבעית לרכוש דבר מאכל ולשבת לידו,
במקום שלאו דווקא היה .ואם חושבים גם רחו ק לא
יודעת לשנה הקרובה ,יכול להיות שאם נתכנן נכון
המתחמים האלה יאפשרו לנו למידה לבתי הספר גם
בחוץ .כמובן שהצבת ריהוט רחוב היא לא דבר זול,
אבל אפשר לעשות את זה בצורות יצירתיות ,כשעלה
לי הרעיון שוחחתי עם חברה מסחרית גדולה ,כדי
להבין האם הם יכולים לקחת חלק ,כמובן לפי כל
הנהלים ,בתרומה כזאת לחברה .הם בהחלט אמרו
שהם יכולים לבחון את זה .להבנתי גם נפגשו איתך
ראש העיר בנושא .יש הרבה דרכים לתת את המענה
הזה ,והאמת שגם אם זה יקר אני חושבת שמעטים
הדברים שהם נכונים מאוד לעשות בתקופה הזאת,
כדי לשפר את מצבם של תושבי העיר .הצעת החלטה
זה שהעירייה תמצא מענה זמני לתקופת הקורונה
למק ומות

ישיבה

במרחבים

הציבוריים.

כמובן
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של

ריהוט

הרחוב

יתבצע

בהמלצת צוות מקצועי ,שצריך לבחון שבאמת ייתן
מענה לצורך.
ראש העיר:

טוב.

איתי צחר:

העירייה פועלת רבות ,כמו שנאמר כאן לקיום
פעילויות רבות במרחב הציבורי ,וכתוצאה מהקורונה
גם אפילו ביתר שאת .כתוצאה מכך אלפי תושבי
העיר נהנים יותר מתמיד מהמרחב הציבורי המשובח
שיש בכפר סבא ושיש לכפר סבא להציע לתושבים.
למשל קיום פעילויות לגיל השלישי בחוצות העיר,
עידוד הליכה ופעילות ספורטיבית ,קיום חזרות של
הקונסרבטוריון במרחב הפתוח ,אומני רחוב ,מועדון
ארו חת הערב שגם מחזק את הכלכלה המקומית ,וגם
נותן לאנשים אפשרות להתאוורר ,ובהחלט לשבת
בגינות הציבוריות ,במרחבים הפתוחים ,עם ריהוט
זמני שנפרד שנפרס ויחד עם תפאורה נעימה
לתושבים ,וגם הנושא קונקרטית ,כפי שאפילו ציינת
בסוף דבריך נבחן ,קיימתי פגישה בנושא הזה גם עם
מ נכ"ל של חברה מסחרית בין השאר ,ועוד דברים
אחרות שנבחנות .כמובן הכול בצורה סדורה ולפי
חוק ,זה בעבודה זה ייקרה בקרוב .הנושא סוכם
עקרונית ,לא נבשר בפרטים ,ולא נפרסם כרגע ,אבל
בהחלט נעדכן את הציבור לאחר השלמת כל התהליך,
יש לזה משמעויות גם של תקינה מבחינת ציוד ש נפרס
לשימוש הציבור ,חייב לעמוד בדרישות של תקנים
ובטיחות וכו' ,וגם כמובן הצד של התקשרות עם גורם
מסחרי .בנושא ריהוט רחוב באופן כללי ,אנחנו
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מטפלים בהרבה מאוד קריאות ,משנים מיקומים,
מוסיפים ספסלים ,זה קורה באופן שוטף כחלק
מעבודת העירייה .כל תושב שפונה ומציע או מבקש
או מציין שנדרש ריהוט רחוב נוסף ,כמובן במסגרת
התקציב והרלוונטיות של הבקשה ,אנחנו מציבים
עוד ריהוט ,מתגברים את הריהוט ,ועושים את זה לפי
צורך ,וגם משנים מיקומים .עד כאן המענה.
הדר לביא:

כלומר זה בעבודה כבר?

איתי צחר:

בהחלט ,כמו שאת ציינת אפילו כשהתקשר ת אליו ,אז
נאמר לך שכבר פגשנו אותו אז בהחלט.

הדר לביא:

לא ,לא ,כשאני התקשרתי אליו הוא אמר' :רעיון
מצוין' ,ואז הייתה ישיבה והוא אמר...

איתי צחר:

לא ,לא ,ממש לא ,אבל בסדר ,לא נורא.

הדר לביא:

מה ממש לא? אני יודעת מתי התקשרתי אליו ומה
הוא אמר.

ראש העיר:

על זה נאמר קנאת סופרים מרבה חוכמה פעם שנייה
היום ,נכון?

הדר לביא:

מה הקשר?

ראש העיר:

הכול בסדר ,ויש רעיונות  ,יש

רעיונות

נפלאים

ומחשבות ,וגם אם יש לך רעיונות את יכולה לפנות
למנכ"ל ולהציע .אנחנו נמצאים כל היום בעשייה
יצירתית וחשיבה מחוץ לקופסה -
הדר לביא:

אף אחד לא אמר שאתם לא ,אבל יש פה ממש...

ראש העיר:

לא ,לא ,אנחנו לא נמצאים פה בוויכוח ,אני החמאתי
לך .ובעניין הזה אני חושב שבסופו של דבר רואים
את העשייה שמתבצעת על ידי צוותי העירייה כל
הזמן ,אנחנו בתקופת הקורונה ממרץ ,אני רק חושב
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שרציתי רק לבטל את העדלאידע ,ואמרתי' :אוי אני
מקווה שעד יום העצמאות זה ייגמר '.אבל לא אמרתי
איזו שנה .לאור כך אנחנו מציעים להסיר את ההצעה
מסדר היום .אני מעלה את זה להצבעה.
איתי צחר:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? תהילה -

ממה שיינפיין:

בגלל שהעבודה נעשית עכשיו -

ראש העיר:

נעשית נכון.

ממה שיינפיין:

אפשר להסיר את ההצעה.

ראש העיר:

נכון.

ממה שיינפיין:

 ...פה אחד.

הדר לביא:

ממה ,זה תירוצים .

ראש העיר:

זה שיקול ,זה שיקול של מגישת ההצעה .העבודה
מתבצעת כל הזמן.

איתי צחר:

תהילה ,אורן ,עדי ,רפי ,אמיר קולמן ,איתן ,דני,
ראש העיר ,עילאי ,פליאה ,לירית ,מאיר ,יובל וממה.
מי מתנגד להסיר את ההצעה מסדר היום? קרן ,הדר,
פינחס ויעל.

החלטה מס'  : 251מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא:
סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב.
תהילה ,אורן ,עדי ,רפי ,אמיר קולמן ,איתן ,דני ,ראש העיר ,עילאי,

בעד -

פליאה ,לירית ,מ איר ,יובל וממה.
נגד -

.4

יעל ,פינחס ,הדר וקרן .

אישור המלצות ועדת כספים מיום . 25.11.2020
א.

העברות מסעיף לסעיף מספר  5תקציב רגיל.

ב.

העברות מסעיף לסעיף מספר  6תקציב בלתי רגיל.

