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ערב טוב4 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה לחודש  :צביקה צרפתי

4 ראשית אני אני רוצה להתחיל בסדר היום4 0.10אפריל 

 להגיע היום לישיבה4   מתנצל, ראש העיר נבצר ממנו

 

 הצעות לסדר.  ./

 

 בנושא הסרת אנטנה ממול בית ספר.הצעה לסדר  א.

 

הצעה ראשונה הסרת  בבקשה, על סדר היום הצעה לסדר4 :צביקה צרפתי

 האנטנה4 

קודם כל ערב טוב לכולם4 בנושא הזה של האנטנות רבותיי,  :לוי אהוד יובל

ות שמרחפות מעל אנחנו נכלול שני דברים, כי תחום הסכנ

בתי הספר, מוסדות החינוך, זה תחום שלם של הזנחת 

ענת תתייחס לנושא שעומד מול העיניים,  מוסדות חינוך4

קבלות ולדבר שמזמן רצינו להתמודד איתו4 אנטנות שמ

היתרים, לא מקבלות היתרים זה לא הסיכון היחיד בפני 

 מוסדות החינוך4

הצעה לסדר שנדחתה יש את הנושא של הזנה, ששלחנו עליו  

ובחודש בחודש שעבר מכיוון שהגיעה חצי שעה באיחור4 

 1בגני ילדים,  0יזנטריה, מקרי ד 5האחרון למדנו שהיו 

 במעון4 בשבוע האחרון,

 זה הנושא?  :צביקה צרפתי

 דקות4  .1יש לו תן לו,  :???

מה קורה  יש פה הורים שרוצים לשמוע על הנושא הזה4 קהל:

 בהזנה? 

הבטחנו להורים לפני מספר חודשים שבחודש פברואר יוצא  :לוי בלאהוד יו
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מכרז, המכרז לא יצא4 בנושא אנטנות העירייה רחבה מאוד, 

 , אני מבקש מענת

 איזה מכרז?  :???

 מכרז הזנה4  :לוי אהוד יובל

 יצא4  :עמירם מילר

 דקות4  .1תנו לו בבקשה  :צביקה צרפתי

שהוא משום מה של לא פה, ואני הבנתי אני לצערי מבין שא :לוי אהוד יובל

 הנוכחות שלו לא תהיה איתנו קבע4 

 הנושא הזה לא על סדר היום בכלל4  :ר דבורה שני"ד

אנחנו באים כדי שזה יעלה4 הילדים שלנו ממשיכים לאכול  קהל:

 זבל4 

אתם הילדים שלנו או שלא אוכלים או שאוכלים זבל4  קהל:

ארוחת צהריים,  .10:2ה מוזמנים לגנים בכיף, כל יום בשע

את זה4 היום הייתי אני ממש אכבד את מי שמסוגל לאכול 

גננת כי הבגן של הילדה שלי, הוגש עוף, ראיתי רשימה 

 , גננת הצהריים רושמת מי לא אכל4 ורושמתנחמדה 

 אני מבקש מהקהל,  :צביקה צרפתי

ואתם יודעים את זה, זה ממש ילדים לא אכלו היום,  10 קהל:

44  לא4

 בואו נהיה מתורבתים4  :צביקה צרפתי

444 סדר היום4 קהל:  אנחנו מתורבתים, אבל הנושא 

זו לא תרבות4 יש סדר ישיבה4 אם חורגים מסדר הישיבה אז  :צביקה צרפתי

 הוא לא תרבות4 תרבות זה אנשים מבקשים רשות, 

 1141040.12444פרוטוקול של  קהל:

 בבקשה, תמשיך4  סליחה, זה לא על סדר היום4 :צביקה צרפתי

 זה צריך להיות על סדר היום4 זה העתיד שלכם פה4  קהל:
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אתה מוזמן  -עם כל הכבוד, א' סליחה אדוני, רון קוגמן  :לוי אהוד יובל

ואם להציג את עצמך לשבת אם בכיסא המנכ"ל שהתפנה, 

למועצה4 את המינוי שלך אני לא הכרתי4 הוא נעשה ללא 

 אופן אישי,ואנחנו ביחסי ידידות במכרז4 

 )מדברים ביחד( 

 בוא נגדיר את המעמד שלך4  :לוי אהוד יובל

 אז דבר4 בבקשה יובל, אתה בתוך הצעה לסדר, :עמירם מילר

יש רבותיי תשמעו, אני מציע בואו נעשה את זה מסודר4   :לוי אהוד יובל

 פה,

 עדיין לא מנהל את ישיבות המועצה, אתה  :צביקה צרפתי

 מנהל את הישיבה4אתה לא  :עמירם מילר

אתה לא ראש עיר עדיין, וגם לא מנהל את ישיבות המועצה,  :צביקה צרפתי

 מה לעשות4 גם לא תהיה, אבל מה לעשות4

 קוצר הרוח שלך, :לוי אהוד יובל

 בבקשה4דקות4 דבר4  .1לא קוצר רוח, יש לך  :צביקה צרפתי

 זה שאתה אומר שאני עדיין לא ראש עיר, :לוי אהוד יובל

 דקות לדבר4 אף אחד אבל לא מפריע לך4  .1בבקשה, יש לך  :צרפתי צביקה

 444דקות, אנחנו נשמח לקבל תשובות .1 קהל:

 דקות4  .1אף אחד לא מפריע לך, דבר  :צביקה צרפתי

 ימים? .1מה מצב פתיחת המעטפות מלפני  קהל:

 צביקה, אתה זוכר מהקדנציה הקודמת,  :לוי אהוד יובל

 ?24240.12-רק בלמה מכרז הוגש  קהל:

 אתם מפריעים לחבר המועצה לדבר4  :צביקה צרפתי

רבותיי תשמעו, אני למען ההגינות רוצה להגיד4 אני  :לוי אהוד יובל

עצרתי על חשבון הזמן בקדנציה הקודמת בכל הזדמנות 

שלי, ביקשתי מהורים שידברו על מה שמציק להם4 עכשיו, 
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, ואתם וריםאתם יכולים להפוך את זה לזירה של גלדיאט

דקות לגבי  .1יכולים להגיד שאם חבר מועצה קיבל 

האנטנות הדבר נורא פשוט4 דיברנו ובעבר הסרנו, ומנענו 

  מעל אורט שפירא, ועצרנו אנטנות מעל יצחק שדה, 

 לא עצרת אף אנטנה, אבל אני אגע בזה4 :צביקה צרפתי

 צביקה, תן לו לדבר4  :עמירם מילר

תה יודע מה, תודה4 תודה שאמרת שלא עצרתי אף צביקה, א :לוי אהוד יובל

אנטנות  .1שידעו ההורים ביצחק שדה שיש להם אנטנה4 

אנטנות מעל אורט שפירא4  .0מעל הראש, אני מקווה שאין 

ואם עכשיו יש עוד אנטנה, אז עכשיו הכנסת סקופ שאני 

  מקווה שכל העיתונאים שמעו4

י לביטול אנטנה לא עצרנו אף אנטנה4 אני באופן אישי גרמת 

לפחות פעם אחת4 עכשיו, אם אתה המשכת להוציא אנטנות 

של נקודות קצה ואמרת להורים תירגעו, תחכו חודש בשם 

בסופו של יום קראו לזה נקודות קצה, ואתה אומר שלא ו

 -עצרתי שום אנטנה, זו עדות שלך על

 כשמדברים על משהו צריכים להבין על מה מדברים, פשוט :צביקה צרפתי

 מאוד4 אבל אני אתייחס4

ההבנה שלך היא מעל הכל4 אתה יודע מה זה נקודת קצה,  :לוי אהוד יובל

עכשיו, כשמדברים על ילדים נקודת גישה ואתה יודע הכל4 

שחוטפים דיזנטריה, כשמדברים על ילדים שחשופים 

כל אחד מהם יש לו את לאנטנות, חברי המועצה יתכבדו 

 הילה4 הרקע שלו בעשייה ובחברות בק

שברקע הכללי הזה מכיוון שהורדתם מסדר אני ביקשתי  

הצעה לסדר היום בגלל חצי שעה איחור את הנושא, 

מסודרת של דיזנטריה לא תצאו פטורים4 מכיוון שעכשיו 
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 אמרתם שההצעה הוגשה בחודש שעבר, לא תצאו פטורים4

דקות, עליי4 ונקשיב  0בואו נכבד את ההורים, נקצה להם  

מכובדת4 אני בטוח שלהורים האלה יש הרבה  להם בצורה

הבטחנו להם עוד בדצמבר, הובטח להם שייצא  4מה לעשות

 מכרז, אף אחד לא מבין למה זה מתעכב4

בעבר מכרזים שיצאו התעכבו עוד יותר4 הילדים בסופו של  

גן  יום חשופים להרעלות, אם זה בדיזנטריה, חשבנו שזה 

הודיע לעיתונות ילדים אחד, התברר משרד הבריאות ש

בשבוע האחרון פנתה אליי אמא גנים ומעון4  0-שמדובר ב

 מעוד גן, ואומרת שגם אצלה שרשרת של שלשולים4

תגידו שכל מה שאנחנו אומרים זה הבל, תעברו לסדר היום,  

תצלמו אותי כועס ואומר למה ילדים חשופים הציבור פה4 

ן על לפגיעות מיותרות, בואו נלך עם זה למשטרה ונתלונ

פגיעה בחסרי ישע4 אז תגידו שאני לא נחמד ואני לא נצמד 

 לסדר היום4

דקות להורים על חשבוני4  0אז ברשות היו"ר, אני מבקש  

 תודה4 

, קהל:  שלום4 אנחנו

 סליחה, רגע4  :צביקה צרפתי

 רגע, רגע, רגע4  :עמירם מילר

 מר מילר, מה אתה קופץ? :לוי אהוד יובל

  רגע, רגע, :עמירם מילר

יו"ר4  :לוי אהוד יובל  אתה גם לא 

 יובל, אני לא שואל אותך מה לעשות4  :עמירם מילר

אמרתם ש444 ספק עד סוף פברואר,  1141040.12בישיבה של  קהל:

 למה זה עדיין לא מתבצע? הבת שלי לא אוכלת בגן4 
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 שלי4 גם קהל:

4 קהל:  הבת שלי רזתה מאז שהיא בגן

  4 0ילד בן  הבן שלי רזה בגן4 קהל:

 הם מדברים על הזנה4  קהל:

 אני אסביר4 :ענת קלומל

 לא, לא, סליחה4 אתם סיימתם?  :צביקה צרפתי

 לא, לא, לא4  :ענת קלומל

אז תסיימו בבקשה4 אני אחליט אם לתת להם לדבר או לא4  :צביקה צרפתי

 אתה סיימת?

 לא4  :לוי אהוד יובל

 את דבריך סיימת?  :צביקה צרפתי

4 :לוי אהוד יובל  לא, לא סיימתי

 אז תסיים בבקשה4  :צביקה צרפתי

  אז לחברים ששואלים, :לוי אהוד יובל

 )מדברים ביחד( 

 אי אפשר לדבר?אתם לא עונים לנו? למה למה  קהל:

אני אגיד לך למה4 אתם יודעים שהוקם צוות, אתם יודעים  :צביקה צרפתי

 שהוכן מכרז, 

 נפתח מכרז4  :עמירם מילר

תח מכרז, כבר היתה פתיחה4 יש תהליך4 צריך גם נפ :צביקה צרפתי

 סבלנות, עוד יומיים, עוד שבוע4 מה לעשות4

 זה לא עוד יומיים4  קהל:

 )מדברים ביחד( 

,  :צביקה צרפתי  סליחה אדוני, סליחה מוטי

 אם יש פה התחייבות לעוד שבועיים, בוא נקבל את זה4  :לוי אהוד יובל

  פעילות ועדת מכרזים,יש פתיחת מכרז, יש  :צביקה צרפתי
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 מה היתה ההתחייבויות? קהל:

 עד סוף פברואר4  קהל:

 אם זה נהפך לוויכוח,גברתי,  :צביקה צרפתי

 זה לא ויכוח,  קהל:

  אז אני ממש לא מוכן להיכנס אליו4  של שיח חרשים, :צביקה צרפתי

 אפשר לסיים משפט? קהל:

 אז אני מסביר לך4  :צביקה צרפתי

 שת ש444 התחייבות4אני רק מבק קהל:

 אז אני מסביר לך, מה אני מסביר לך? אני מסביר לך4  :צביקה צרפתי

 בבקשה4 אני מבינה, אני מקשיבה4 קהל:

יש התחייבות בזמנים, וגם אם היתה אני לא מעורה עד כדי  :צביקה צרפתי

גם אם היתה, יש לפעמים תהליך שיש גם איזשהו סדק  כך,

יכול רים, זה לא עובד ככה4 בזמנים4 מה לעשות4 חברים יק

להיות שלא הגיעו מספיק קבלנים לסיור, יכול להיות 

 שלקבלנים היו שאלות נוספות4 

 אז איפה העדכון? קהל:

אי אפשר לעדכן פה כל רגע  סליחה חברים, יש צוות שעובד4 :צביקה צרפתי

 כל אמא ואמא בעיר, 

 למה לא?  קהל:

 היתה שקיפות מלאה, הזה אני חושב שבהליך סליחה,  :צביקה צרפתי

 איזה שקיפות? קהל:

גם ששולב גם צוות הורים בתוך הצוות שהכין את המכרז4  :צביקה צרפתי

 בתוך המכרז הזה,והילדים שלה בגן תזונאית תושבת העיר 

 באתם לעשות צעקות, זה בסדר4 אז בואו4 אם 

 ממש לא4  קהל:

 אבל בואו, קיבלתם תשובה4 תודה4  :צביקה צרפתי



   04.040.10. .1 מועצה מן המניין   

 

 לא קיבלנו תשובה4 לא קיבלנו תשובה4  :קהל

  אז אני לא הבנתי4 תוכל להסביר מההתחלה? קהל:

 מה לא הבנת?  :צביקה צרפתי

 יהיה מכרז?מתי  קהל:

שבוע או שבועיים,  -המכרז נפתח, אני מעריך שתוך מספר :צביקה צרפתי

יודע מתי,   אני לא 

 אפשר לקבל התחייבות מדויקת? קהל:

 התחייבות, תקשיבי טוב,  אין :צביקה צרפתי

4 2צר לי,  קהל: 4  הילדים במערכת4

 אני רוצה שתקשיבי עד הסוף4  :צביקה צרפתי

 אני מקשיבה4  קהל:

להגיד שזה אני על יום ותאריך לא אתחייב4 רק אני יכול  :צביקה צרפתי

 אני יכול להגיד4 זה  קרוב יותר ממה שאתם חושבים4

 אר444?למה אשל התחייב שעד סוף פברו קהל:

אני עניתי כבר עוד פעם אתם שואלים וחוזרים על השאלה?  :צביקה צרפתי

 על זה4  

 תודה4  :צביקה צרפתי

 אני רוצה להעיר משהו4 המכרז נפתח4  :עמירם מילר

 יו"ר ועדת מכרזים4  :צביקה צרפתי

4 :עמירם מילר  באותו יום שהיה היום האחרון להגשתו

ב קהל:  4 242-מתי הוא נפתח? 

ב :ם מילרעמיר 4 נמסר לבדיקת הוועדה שהוקמה לצורך 242-כן4 נפתח 

תאריך מדויק מתי הם יסיימו את העבודה, אני לא  בדיקתו4

יודע4 אני חושב שאם תשאירו בידי רון קוגמן סמנכ"ל 

מחר בדיוק העירייה כתובת אי מייל או טלפון, ימסור לכם 

 מה לוח הזמנים של פתיחת המכרז4 
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 אין בעיה4  קהל:

יהיה מכרז מסודר4 אין לי יותר פרטים על זה4 היו מספר רב  :מירם מילרע

 , והנושא הזה מטופל היטב4 של מציעים

 עמירם, תודה4 תודה רבה4  :צביקה צרפתי

 ברשותכם אני אמשיך4 :לוי אהוד יובל

4 תודה4 בנושא לא, אני מצטער4 שמע יובל, יש גבול :צביקה צרפתי

 האנטנות, 

 נייה, שנייה, ש :לוי אהוד יובל

 לא, לא, אל תגיד לי שנייה4  :צביקה צרפתי

 שניות4 .5אני אגיד לך שנייה, ואני אגיד לך לא,  :לוי אהוד יובל

 יש גבול4  :צביקה צרפתי

,  :לוי אהוד יובל  רבותיי תראו

 סליחה, תודה רבה4 אני רוצה להתייחס לנושא האנטנות :צביקה צרפתי

 למרות שלא נאמר שום דבר, 

4 :לוי ד יובלאהו  לא, הוא מדבר בזמן שלי

חבל לי, למרות שלא נאמר שום דבר בנושא ההצעה לסדר,  :צביקה צרפתי

רק למען ידיעת חברי המועצה שמגישים הצעה אני אתייחס 

ולהבין גם צריכים להכיר את החוק במדינת ישראל  ,לסדר

4 ואני אתן פירוט קצת 26שעיריית כפר סבא היא לא תמ"א 

 4יותר רחב

בערך, שנתיים וחצי, השר משה כחלון פתח  לפני כשנתיים 

את התחרות בשוק התקשורת, נכנסו שתי חברות חדשות4 

גם פנו לבג"ץ וקיבלו פטור מהיתרי בנייה החברות האלה 

למתקני גישה4 אני מדגיש, למתקני גישה חברת הוט מובייל 

 4 קוםוחברת גולן טל

לא מחויב אפילו שהמקרה המדובר, מדובר על מתקן גישה  
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בהיתר בנייה מהרשות המקומית4 הוא מחויב אך ורק 

4 אגף לאיכות הסביבהההיתר הפעלה, בהיתר הקמה ממ

 וכיוצא בזה4 כמובן שהוא עומד בכל התנאים, היתרי קרינה

זה המתקן4 הם עושים את זה מול בעלי הדירות באופן 

 עצמאי, הסכמים מאוד דרקונים4

מוועד  שבועות 2לנו לפני  ולמרות שנודעלמרות שכך,  

ההורים בבית הספר, אנחנו פועלים עם ועד ההורים4 נערכו 

, אתמול פעם אחת בדיקות קרינה כבר בבית הספר 0

בנוכחות אמא, ואתמול בנוכחות הוועד המוסדי של העיר 

, בנוכחות אמיר דנאי4 מבחינת בדיקות הקרינה כפר סבא

 הכל תקין4

ג  ם שיחות עם חברת הוט ולמרות זאת, אנחנו מנהלים 

חברת הוט מובייל צריכה לחזור אלינו עם תשובה,  מובייל4

אנחנו פועלים כדי  אם היא תמצא מקום חלופי4 ואם כן,

 להרחיק את האנטנות4 

בשולי הדברים, רק שתדעו שכל נושא אנטנה מטופל, ואנחנו  

ויש לנו הצלחות  ,באים בדין ודברים עם חברות הסלולר

הכל בדין ודברים4 יש  ם חברות הסלולר4גדולות מאוד ע

 מקומות שאין הצלחות, מה לעשות, כולנו מדברים בסלולר4 

תלמדו קצת על הסלולר, תרחיבו4 אני לא אתן וגם כדאי ש 

אולי פעם במליאת תכנון  פה הרצאה4 אם אתם רוצים,

ובנייה אפשר להביא איזה מומחה לסלולר כדי שיסביר 

סלולר, ולא רק להגיד למה תדעו מהו שוק הלכם, כדי ש

 ואיך, אלא גם צריך לדעת4

ובעניין הזה אז אני מציע לכם באמת ללמוד, כדאי מאוד4  

אני מבקש לאור ההסבר הקצר שלי אמנם, אני יכול פה 
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 להאריך, 

 אני רוצה אבל לומר כמה מילים4  :ענת קלומל

4 ד"ר אמיר גבע:  נושא הניטור אולי

ומר, נכון, תודה שהזכרת לי י חוזר ואנושא הניטור אנ :צביקה צרפתי

שעות  00העיר כפר סבא מנוטרת  -אמיר4 נושא הניטור 

ימים בשבוע ע"י מערכת וואפ גארד, מערכת  0ביממה, 

מוכרת גם במשרד להגנת הסביבה4 אז ככה שנושא ש

 הקרינה, אני מכנה את המערכת הזאת כיפת הברזל

ת הכל, הסלולארית של העיר כפר סבא4 ואנחנו נעשה א

נשמור על הילדים, כל עוד זה עומד בתנאי החוק אין לנו 

סמכויות להיות מעל החוק, ולא להוציא צווי הריסה כאלה 

 ואחרים4 

הוא פנה להוט מובייל, והם דורשים פנינו גם לבעל הדירה,  

 ממנו חצי מיליון שקל, רק שתדעו, יש חוזה מאוד דרקוני4

שה טעות, הוא רוצה הוא אין לו חצי מיליון שקל4 הוא ע

אנחנו פועלים4 תודה4 אני מעמיד את  לתקן גם את הטעות,

 ההצעה, 

  אני רוצה זמן לדבר4 :ענת קלומל

אני מעמיד את ההצעה לסדר להצבעה4 מי בעד להסיר את  :צביקה צרפתי

אורן, עמירם, שמעון, צביקה, עילאי, ההצעה מסדר היום? 

מתי, אמיר,  ,ם, דבישלו יוגד, יהודה, רויטל, רביטלפליאה, 

יובל, ענת ואלי4   איתן, אמיר קולמן4 מי עוד? ממה4 מי נגד? 

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא  :14 מס' החלטה

 הסרת אנטנה מול בית ספר.
 

 בנושא מחסור בדיור בר השגה.הצעה לסדר  ב.
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 ההצעה הבאה, בבקשה4 מחסור בדיור בר השגה4  :צביקה צרפתי

איזושהי אני אתחיל4 קודם כל ההצעה הקודמת, רק  :קלומל ענת

שהם  אנחנו מקבלים פניות מהרבה הוריםהתייחסות, 

רוצים לבדוק את מתלוננים, פה היתה אנטנה ליד בית ספר ו

זה4 שם יש עמוד ליד סניף של צופים, יש חדרי קרינה4 

, יש כלומר, יש ליד בתי ספר וליד מקומות של ילדים

ין מועדים לסיכון מבחינת קרינה, אם זה מקומות שעדי

 מחשמל או אם זה מאנטנות של סלולר4

לכן אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק4 זו לא תופעה  

חד פעמית, זה כל הזמן צריכים לבדוק שסביב אותם 

מקומות, שגם בזמן הלימודים יש הרבה יותר שימוש 

חד  זו לא פעולהושימוש רב יותר גם בחשמל4  בסלולר

כל הזמן להפעיל את הבדיקות הללו פעמית4 העירייה צריכה 

חוששים4 כל ולהציג את זה גם בפני ההורים, כי ההורים 

 הזמן פונים אלינו הורים עם בעיות כאלה4

 כך שהעירייה צריכה ליצור פה נהלים, 

שעות4 אני אסביר עוד  00לא, שנייה מתי, יש מערכת ניטור  :צביקה צרפתי

 פעם4 

יותר את סף החרדה, עוד אם פונים אליכם אז אל תעלו  :בורה שניר ד"ד

תתנו את התשובה ששמעתם מצביקה כדי להרגיע את אלא 

 הרוחות4 

 התופעה הזאת של קרינה היא רק הולכת ומתרחבת,  :ענת קלומל

 צביקה אמר דבר אחד אמת,  :לוי אהוד יובל

 מבחינת הבעיות4 :ענת קלומל

 נו אנטנות ויש אנטנות שמותקנות מעל בתי ספר, שלא עצר :לוי אהוד יובל
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 בבקשה, ענת4  :צביקה צרפתי

שעבור בצע כסף, עבור בצע  תורמת גם לבעל הבית אשמהיש  :עמירם מילר

 כסף אני אומר את זה, עשה אנטנה ליד בית ספר4 

 ביצחק שדה יש להורים אשמה תורמת?  :לוי אהוד יובל

 ודע את זה4 , אתה ימוזזת האנטנה :עמירם מילר

 אמר הרגע שלא עצרנו כלום4  :לוי אהוד יובל

 תפרש איך שאתה רוצה4 אני אמרתי אתה,  :צביקה צרפתי

 באורט שפירא אמר שלא עצרנו כלום4  :לוי אהוד יובל

 חבר'ה, קדימה4 :צביקה צרפתי

4 קהל: 4 4  444 במשה דיין 

 הם מסתדרים לבד, תודה, תודה, סליחה, סליחה,  :צביקה צרפתי

 נשים שפותחות את הפה?  מה אתה תוקף :לוי אהוד יובל

אז כמובן שאחת התופעות  לגבי מחסור בדיור בר השגה, :ענת קלומל

בכפר סבא שבונים בניינים לגובה, יש לזה גם כמובן חילוקי 

כמה קומות, אבל אנחנו האינטרס שלנו זה לדאוג  דעות,

 חדרים4  2שיהיו דירות דיור בר השגה עם 

חדרים למכירה, זה  2מפנים מספיק דירות של  רק שלא 

זה האינטרס  בעייתי, כי אנחנו רוצים לדאוג גם לצעירים4

של סיעת תפו"ח ועל זה אנחנו פועלים4 אלי במיוחד פועל 

 בנושא הזה4 תוסיף מה דעתך בנושא4 

 רעות, ברחובראינו פה, יש פה תוספת דירות אנחנו  

יחידות  .2של דבר יחידות דיור בנו בסופו  .1שבמקום 

יש פה  בתכנית המקורית4 5קומות במקום  8, סך הכל דיור

גדילה4 עכשיו השאלה היא, אם מוסיפים עוד קומות איזה 

חדרים? האם זה  5גודל של דירות מוסיפים4 איזה דירות? 

 , פנטהאוזים? אין לנו אינטרס מבחינת העירייה
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 ם, חדרי 2אבל בתכנית שהגישו יש דירות של  :מתי פז

 ?-למה אתה :עמירם מילר

השאלה מה האינטרס של העירייה, האם אנחנו מתווים פה  :ענת קלומל

 מדיניות, 

מתי, בוא אני חוזר לנוהל מקדנציה קודמת4 אתם תפריעו,  :לוי אהוד יובל

, עד שחברי הקואליציה יפריעו להפריע4 ענת לא אני עוצר

  צריכה לצעוק ואנחנו לא צריכים לאמץ את הגרון4

 מה, נהיית מודד זמן?  :צביקה צרפתי

שלנו שאנחנו השאלה היא מה האינטרס של העירייה  :ענת קלומל

 , אנחנו צריכים למצוא את האיזון, צריכים

 444 אף אחד לא מפריע4  :מתי פז

שניות4 אני עוצר4 אני אמשיך כשאתה תפסיק  52דקות,  0 :לוי אהוד יובל

להפריע4 אדוני, לקואליציה אין פריבילגיה שמותר לכם 

 להתפרץ4 

 בבקשה ענת4  :עמירם מילר

אנחנו צריכים למצוא בעירייה את האיזון בין האינטרס של  :ענת קלומל

הם אם הקבלנים שהם ירוויחו, והם צריכים להרוויח כי 

ושטוב  ,הם צריכים להרוויח כסף מצד אחד םבונים בנייני

אינטרס לבנות, ואנחנו  שירוויחו כי אחרת לא יהיה להם

 צריכים להתחדש4 

מצד שני, יש לנו את האינטרס הציבורי שאנחנו צריכים  

חדרים4 אם אנחנו מאפשרים לקבלן  2לדאוג לדירות 

מיליון שקל בלי לדאוג לאינטרס הציבורי,  15להרוויח עוד 

 זו הדעה שלי4 עושים פה עוול מבחינת העירייה4 נו אנח

 מי אמר שלא דאגו לאינטרס הזה?  :ר דבורה שני"ד

יש לי  דקות שלנו4 .1-רבותיי, ברשותכם אני אשלים את ה :לוי אהוד יובל
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דקות4 יש דבר פשוט מאוד4 למתחם ברחוב הרעות  0עוד 

4 יחידות דיור .1, השאירו .2יחידות דיור, בנו  .0הקצו 

זכויות בנייה4 פי  2פי זה אומר  .2-יחידות דיור ל .1להפוך 

מיליון שקל שעברה פה  15זכויות בנייה זה מתנה בשווי  2

 בהצבעה4

מן את הנושא הזה למליאה, שכל חברי המועצה זאנחנו נ 

הנושא הזה לא יכול לעבור, מכיוון שהוא  יתייחסו אליו4

 2מעוף,  עבר לכאורה כשיקול ציבורי, אבל חצי סיעת

חצי החליפו אותם, לאחר ההצבעה חברים יצאו מהחדר, 

 חזרו הראשונים4

לתת מיליון שקל קשה לי בעברית, זה אומר שאתה יכול  15 

ליזם להרוויח וזה מכובד וראוי כשזה עולה בקנה אחד עם 

לא יכול להיות שיגידו לנו שיש בבניין  האינטרס הציבורי4

ינו עוד טיפה מאמץ4 חדרים, בתוספת עש 2ההוא דירות 

, 2אמרנו שנצביע בעד4 תתנו דירות  -אתם רוצים להוסיף 

 חדרים,  6-ו 5תתנו דירות של חדרים4  245

 אני חושבת שיש4  :ר דבורה שני"ד

יחידות,  .0-יחידות תוספת מ .0יש, אבל זה לא התוספת4  :לוי אהוד יובל

 חדרים4 היו אמורות להיות4  2שליש ממילא הן דירות של 

 ממש לא4  :???

 לא היה4 :מתי פז

 סליחה, אמורים להיות4 :לוי אהוד יובל

4 :צביקה צרפתי  עזוב, מתי

מלכתחילה  05%4יש תב"ע באזור מתי, התב"ע מדברת על  :לוי אהוד יובל

יחידות, תוסיף משהו שתואם  .0היה שם יותר4 הוספת 

חדרים4  245-אז אמרו לנו הפכנו עוד דירה אחת ל לציבור4
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'ה, סליחה4 סיעת מעוף לא יכולה לאשר למקורבים חבר

הצבעה שהיא ממילא נשענת על מעוף, חודה של לסיעה על 

מיליון שקל  15שחצי מעוף יוצאת בניגוד עניינים מהחדר, 

מתנה4 זה דבר אחד ראשון שכל חברי מעוף שהצביעו בעד, 

 צריכים לעשות את חשבון הנפש שלהם, עכשיו ביאור חמץ4 

נגד אני מציע שתחזור בך, כי אתה פה  :יצביקה צרפת אומר דברים חמורים 

 מאוד כבדים,-אנשים נקיים4 אז הרמזים שלך מאוד

,  :לוי אהוד יובל  אתה מאיים עליי

 אני לא מאיים, אני מבקש, זה הכל4 :צביקה צרפתי

 444 האיומים שלך נרשמים4  :לוי אהוד יובל

 חס וחלילה לא מאיים4אני  :צביקה צרפתי

 יש לנו כאן יועץ משפטי והוא ודאי יגיד מה שיש לו להגיד4  :דבורה שני ר"ד

אני ברשותכם אפעיל את השעון4 עכשיו, זה שאמרנו שלכל  :לוי אהוד יובל

להצבעה הזאת, זה היה דבר סיעת מעוף אין מקום להיכנס 

שרוצה להגיד שהוא נוהג בשקיפות בניקיון כפיים,  שמי

 של סגן ראש העיר4  ואני כיבדתי מאוד את העמדה

חבר סיעת מרצ שהלך נגד הדבר הזה4 הוא גם יצא  

לא הפריע לו להגיד רבותיי,  בעיתונות, הוא חבר קואליציה4

וצריך להעלות  אני שותף לראש העיר לא שותף בדבר הזה4

 על נס שחבר קואליציה אומר זה לא יעבור4

ואני אמרתי כחבר אופוזיציה, כמי שבנה בשכונה, כמי  

חדרים,  2כיר את הנושא, תהפכו את התוספת לדירות שמ

תראו הצבעה פה אחד4 והיו לא תצטרכו לצאת מהחדר4 

הרבה הצבעות שעברו פה אחד4 כשהאינטרס הציבורי תואם 

 של היזם, למה לא4 לאינטרס 

היו ההצעה לפניכם היא לחייב את הדבר הזה לעבור לפי  
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חת בהחלטת אינטרס ציבורי4 אנחנו יודעים שבעוד דקה א

תורידו את ההצעה אפילו למליאה4 תחליטו קואליציה 

 או לגנוז או להתנגד4 כל הכבוד לכם4להעביר לוועדה 

לא אלא מה, תצאו לציבור, תסבירו להם למה בני כפר סבא  

למה  יכולים לקנות דירות במחיר שהוא בר השגה עבורם4

רעננה4 למה רוב בני כפר מי שקונה דירות היום הם בני 

יודע איפה להגיד ס בא יוצאים היום מראש העין ועד אני לא 

 לכם, וזה על מצפונכם4 

בישיבות מצפה שטוב, קודם כל כהערת אגב יובל, אני  אורן כהן:

לא תשתלח בפקידי עירייה ללא היכולת לתת מועצת עיר 

הם לא אמורים להגיב4 אני חושב שמה להם להגיב, כי 

 שעשית זה דבר פסול, 

 השתלחתי בפקיד עירייה?  :לוי אהוד יובל

 כן4  אורן כהן:

 איפה?  :לוי אהוד יובל

 , זה כהערת אגב4ברון קוגמן4 אני לא חושב שזה היה במקום אורן כהן:

4 :לוי אהוד יובל  הוא התערב בדיון? הוא לא זומן לדיון

אמרתי לך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה4 אני מרגיש יובל,  אורן כהן:

 4 צורך להגיד את זה

 זכות דיבור? הוא דיבר ב :לוי אהוד יובל

 אתה בסדר גמור,  אורן כהן:

 שאלתי, הוא דיבר בזכות דיבור? :לוי אהוד יובל

 בוא נתקדם אבל4  אורן כהן:

 לא, לא, שאלתי אותך, :לוי אהוד יובל

בואו נתקדם4 אני חושב שעשית מעשה שלא צריך להיעשות  אורן כהן:

תעשה אותו כל ישיבה, כל  ואם אתה חושב שצריך לעשות,
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 בוא נתקדם4  פעם4 הרי להשתלט עליך אני לא יכול4

 להציג לנו אותו, את המינוי שלו? 444אתה  :לוי אהוד יובל

 היה מכרז4 אתה מטעה4 היה מכרז, כן,  אורן כהן:

 4 כשהוא מפריע לך אורן, תעצור את הזמן ותתחיל מחדש :רויטל לן כהן

מפריע לי4 אפילו למדתי לאהוב את העניין  אני רגיל שיובל אורן כהן:

לגבי העניין, אני רוצה להגיד לך שעצם הזה עם הזמן4 

לסדר היום דיור בר השגה, באמת אני אומר העלאת הנושא 

שהוא ראוי 4 כי אני חושב שזה נושא תח-תלך מגיע לכם ח

 והוא נושא שהוא חשוב4 

אני , חלק מהדברים ענת, אמרת דברי טעם בחלק מהדברים 

ובהחלט הנושא שווה יכול להסכים, אני יכול לא להסכים4 

המקצוע4 גם דיון שהוא דיון יותר מקצועי וגם אם אנשי 

מאוד כללית: בעד -ההצעה לסדר שהבאתם אותה היא מאוד

נגד דיור בר השגה?  לא דיור בר השגה4 יש פה מישהו שהוא 

, וצריך חושב4 רק מה, צריך לשאול מה זה דיור בר השגה

 הרחיב את הנושא הזה4ל

, הצעה חליפית למה שאתם ולכן כהצעה חליפית או משלימה 

במליאה ולנתח את  מציעים, אני מציע להעביר את זה לדיון

מצפה שנתכנס פה הדברים קצת יותר בצורה מסודרת, ואני 

  אחד, כי זה בסך הכל,

תודה4 מי בעד להעביר את ההצעה לדיון במליאת תכנון  :צביקה צרפתי

 בנייה? פה אחד? ו

 תודה4  :צביקה צרפתי

מחליטים להעביר הנושא בדבר מחסור בדיור בר השגה  :14 מס' החלטה

 לישיבת המליאה לתכנון ובניה.
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  . 18122אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה ביום  .1

 

סעיף הבא4 בבקשה, ועדת כספים4 אפשר להתאחד ולאשר  :צביקה צרפתי

 ? -את הפרוטוקול

 פה אחד4 פה אחד4  :פרץ שמעון

 בלי ליצנות, אדוני4סליחה, סליחה, לא, לא, לא4  :לוי אהוד יובל

אני שאלתי שאלה, למה המילה ליצנות? אתה מתנגד, תגיד  :צביקה צרפתי

אני  ?למה ליצנות, לא ליצנות4 למה המילים האלהמתנגד4 

 לא מבין4

  אתה יכול לפנות גם לחברי הסיעה שלך4  :לוי אהוד יובל

 ליצנות, זה4 להיות קצת יותר תרבותי, עדין4  :צביקה צרפתי

שמתי ראי מולך, והתחייבתי לנהוג לפיו4 אבל שברתי את  :לוי אהוד יובל

 הראי4 

 הראי שמולי לא עומד בפני אף אחד4  :צביקה צרפתי

 הראי שמולך נשבר4  :לוי אהוד יובל

 שנה בבית4  .5יש לי ראי  :צביקה צרפתי

 בואו נעבור לדברים קצת יותר מהותיים4  הנדין:-רעילאי הרסגו

 העברות, שגיא בבקשה4  -סעיף ראשון  :צביקה צרפתי

חברי כל מעבר לסדר היום בהסכמה של  הוספנואנחנו  שגיא רוכל:

שעבוד של מענק , וההחלטה הראשונה היתה לאשר הוועדה

מפעל הפיס לטובת, זה נוהל של פתיחת חשבון עזר לטובת 

מענקים, יפוצים ובנייה של מפעל הפיס4 שני ש פרויקט

ביקשנו לאשר את הנוהל של מפעל הפיס על מנת שנוכל 

זה הדרישות של להתקדם בפרויקטים4 המענקים פורטו4 

 הפיס, וזה אושר פה אחד בוועדה4 

יש שאלות לסעיף  העברות מסעיף לסעיף, יש שאלות? :צביקה צרפתי
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 הראשון? אז תשאל, בבקשה4

לצערי אני פונה שוב לחברי הקואליציה, לאחר שהנושא  :לוי אהוד יובל

העברות מסעיף עלה, ד"ר גבע יסלח לי, אתה אדם תרבותי4 

שבו עלתה השאלה מדוע עיריית כפר כללו דיון  6לסעיף מס' 

 סבא מגדילה את התקציב שלה לשכר דירה4 

בנושא שכר דירה עיריית כפר סבא שכרה מבנה, ושאלתי  

יבה אם המבנה של הסוכנות נשכר במכרז, את הגזבר ביש

אם יש חוזה, אנחנו רוצים את החוזה4 אמר שגיא רוכל יש 

חוות הדעת4 ביקשתי לראות אותה, הסתבר שאין4 אמרה 

שרון, שהיא לא מכירה חוות דעת  נציגת היועץ המשפטי

 188כזאת ותיקנה אחר כך וזה מופיע בפרוטוקול, שסעיף 

 ממכרז4 לפקודת העיריות מתיר פטור

מטר  ..6לצערי, מדובר במצב שבו עיריית כפר סבא שכרה  

 משרדים, 

פטור ממכרז כששוכרים ולא כשמשכירים, נכון? זה מה  ד"ר אמיר גבע:

 שנאמר4 

 זה מה ששרון הסבירה4  :ר דבורה שני"ד

שמח על התיקון שלך, טוב להביא קודם כל אני אמיר,  :לוי אהוד יובל

 דברים בדיון4 

 זה מה שנאמר4   ר גבע:ד"ר אמי

 זה מה שהיא אמרה בישיבה4  :צביקה צרפתי

בוא נדקדק4 עיריית כפר סבא היתה השוכרת, היא שכרה  :לוי אהוד יובל

משרדים4 אמר לנו הגזבר לפני שהוא הושתק בקול  מטר ..6

הוא חלק שקל פלוס מע"מ4 המע"מ  ...,08-רם, שמדובר ב

המחיר המלא הוא  מהמחיר כי העירייה לא מזדכה בו, אז

 בשנה₪4 אלף  ..0-כ4₪ ומשהו אלף  .2
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האם בשנה זו הוצאה ניכרת4 השאלה שלי היתה ₪ אלף  ..0 

הצעתם למציעים אחרים, הזמנתם מציעים אחרים? יש חוק 

4 כשאתם אומרים פטור אני צריך 190חובת מכרזים סעיף 

המשפטי4 האם בשכירת שירותים ונכסים להבין את המצב 

ציע לאחרים, זאת אומרת לפנות ולבקש הצעות4 חייבים לה

 מטר,  ..6בטח במבנה של 

העירייה שוכרת מקרקעין, יש פטור ממכרז4 אומרים לך את  עו"ד אלון בן זקן:

לתקנות העיריות מכרזים4 פשוט  21זה מפורשות4 תקנה 

 וברור4 

תודה, ואני אמשיך בכל זאת4 אני מבין שאתה לא יכול  :לוי אהוד יובל

 פק שאני אסיים4 להתא

 שאני אקריא לך מהחוק?  עו"ד אלון בן זקן:

4 :לוי אהוד יובל כל פעם שאתה תתחיל לדבר אני  אלון, חבל, היית חסר לנו

 אמתין4 אני רוצה לשמוע את התשובה שלך מסודרת4 

 4 בשביל לענות הנה עניתי4 לא צריך יותר משורה אחת עו"ד אלון בן זקן:

ן בנתניה העלה את הנושא שבו עירייה שוכרת הרצל קר :לוי אהוד יובל

אין פטור מבנה והתשובה היא חד משמעית, אני אקצר לכם4 

, והסימוכין המשפטיממכרז מלהזמין  44 עם חוק חובת  4

מכרזים נהירים לכל מי שמכיר את ההתנהלות הציבורית4 

רמזור שחייבים לשבת אך ורק פה לא מדובר במבנה מעל 

 שקל כספי ציבור שיצאו בלי מכרז4אלף  ..0-מדובר בשם4 

קפץ גם אז סגן ראש העיר ו444 את הגזבר והמנכ"ל4 לדעתי  

 חובת מכרזים, 190זו התנהלות פסולה4 סעיף 

 יש לך תיעוד? צילום?  :צביקה צרפתי

נגיע להוכחות, אל תדאג4  :לוי אהוד יובל  סליחה, בוא 

דוחה אותם כל  אני כבר מחכה להוכחות4 מחכה, אבל אתה :צביקה צרפתי
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 הזמן4 לא יודע למה אבל אתה כל הזמן דוחה אותם4

אני פונה לחברי הקואליציה4 לא שאלתי אם זה חלק  :לוי אהוד יובל

וני נסתר שבאמצעותו מחזיק התיק הולך קואליצימהסכם 

ידוע לי שהמשרדים ברחוב או יותר משרדים4  ..6-ליהנות מ

היו מועקה הרצל בשוק לא היו תפארת למדינת ישראל, 

 לעובדים4

מטר  .1-כמטר משרדים זה מבנה עצום4 אם ייצא שם  ..6 

 לא נמצאים,  רוב העובדיםמרובע לעובד זאת רווחה4 

מאוד חמורה, -אני רוצה להגיב4 הושמעה כאן האשמה מאוד הנדין:-עילאי הרסגור

של השכירות של המשרדים עוד חוזה השכירות וכל הנושא 

שאם אתה מתכוון להאשים אותי  כך נחתם לפני הבחירות,

מאוד -אז תבוא ותאשים אותי4 ואני אוכיח לך בצורה מאוד

 ברורה שאלה שקרים, פשוט שקרים4 

 אבל אמרתי שאני לא,  :לוי אהוד יובל

אבל אתה ניסית לרמוז כאילו כן, אחרת לא היית אומר את  הנדין:-עילאי הרסגור

, זה דבר זה4 ואתה מנסה כאן לזרוע חול בעיני הציבור

אתה יכול להסתכל על המסמכים, על מאוד חמור4 -מאוד

4 כל הנושא של השכירות והתכנון היה לפני כיםיהתאר

 הבחירות4

כמו שאמרו לי ביקשתי את החוזה, ביקשתי את חוות הדעת  :לוי אהוד יובל

 שאת חוות הדעת אי אפשר למסור, 

 יש לך שאלות נוספות לגבי זה?  :צביקה צרפתי

 אני מבקש את החוזה4 :לוי בלאהוד יו

 יש שאלות נוספות? :צביקה צרפתי

 כן, כן4  :לוי אהוד יובל

 אז בבקשה, שאלות נוספות4 :צביקה צרפתי



   04.040.10. 05 מועצה מן המניין   

 

ביקשתי את חוות דקות ליהנות מזיו פניי בנושא הזה4 אני  5 :לוי אהוד יובל

ואני חושב שכששוכרים מבנה הדעת, ביקשתי את החוזה, 

קלים, המינימום המתבקש בהוצאה של מאות אלפי ש

אם  תשכרו, תעשו מכרז, תנהגו לפי מנהג של שלטון מתוקן4

ניצולי שואה או זקנים אחרים  שהם לא פחות יש שם 

נזקקים לחנויות שיש שם, זה עצוב לראות שם תמונות של 

 אל תחנו באזור הזה, תמצאו מקום אחר4 שלטים שאומרים

נע אותן מראש4 מכרז היה מרפא את כל הטענות ומועכשיו,  

אז אני מבקש א' את חוות הדעת שלך בכתב4 ב' את החוזה4 

 ואני ממשיך, אני רוצה לשמוע את התשובה שלך4

אני רוצה לענות בקשר לנושא של ניצולי השואה4 עובדי  הנדין:-עילאי הרסגור

ניצולי שואה, ו ניתנה גם עירייה לא חונים בחניות של 

אף חנייה שהעירייה לא בהנחיה לעובדי העירייה לא לחנות 

  שכרה, ועובדי העירייה ממלאים אחר ההוראה הזאת4

 על עובדי העירייה אני סומך4  :לוי אהוד יובל

חבלי הלידה של ממש שלושת הימים הראשונים ולכן  הנדין:-עילאי הרסגור

 הסתיימו, ודאגתי שיסתיימו4 

בת אני תודה, אני מודה לך על ההערה הזאת4 ואם נעל :לוי אהוד יובל

 מצטער4 

קודם כל, אין צורך בחוות דעת בעסקה מהסוג הזה, כיוון  עו"ד אלון בן זקן:

החלפה או משכון  שהיא לא עסקה של מכירת מקרקעין או

פה  188או שהעירייה משכירה מקרקעין שלה, ולכן סעיף 

  לא חל, ואין צורך בחוות דעת משפטית4

 זה לא עסקה במקרקעין?  :לוי אהוד יובל

 לא4  "ד אלון בן זקן:עו

 ? -לחוק 0תיקון מספר  :לוי אהוד יובל
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 סליחה, אל תפריע4 היועץ המשפטי עונה לך4  :צביקה צרפתי

היא לא, היא פשוט מאוד לא עסקה במקרקעין, לא עשייה  עו"ד אלון בן זקן:

 חל עליה4  188, שסעיף 188במקרקעין לפי סעיף 

 1904אני אומר  עירייה4חל בקרקעות ה 188סעיף  :לוי אהוד יובל

 הוא לא חל עליה4 הסעיף הזה לא חל על העסקה הזאת4  עו"ד אלון בן זקן:

 מוסכם, אני טענתי את זה4  :לוי אהוד יובל

 שקובע,  190סעיף  עו"ד אלון בן זקן:

 אני התפלאתי ששרון אמרה את זה4  :לוי אהוד יובל

 די! תן לו לענות4  :רויטל לן כהן

 שקובע חובת מכרזים,  ן:עו"ד אלון בן זק

 סליחה, אל תצעקי4  :לוי אהוד יובל

תקשיב, אי אפשר ככה4 לכולם יש אותו אינטרס, האינטרס  :רויטל לן כהן

מרגישה שבמקום שנהיה פה כולנו שלנו הוא העיר ואני 

גן  סביב האינטרס של העיר, אנחנו פה באיזו התקוטטות של 

 מספיק עם זה כבר4  ילדים4

 ה לצעוק? אבל למ קהל:

לי שני ילדים קטנים בבית ומאוד הייתי שמחה להגיע כי יש  :רויטל לן כהן

 ואני לא יכולה כי הוא נואם4  אליהם444

 הוא לא סותם את הפה, מה זאת אומרת4 :???

 )מדברים ביחד( 

 תכבדו את חברי המועצה, בבקשה4 אני מבקש מהקהל,  :צביקה צרפתי

444  אני מודה ליועץ :לוי אהוד יובל המשפטי שאמר מה שאני אמרתי, סעיף 

 לא חל פה4 

 אבל הוא עונה עכשיו4 אתה כבר נאמת4  :רויטל לן כהן

קובע את חובת  190סעיף אתה מדבר על פטור ממכרז4  עו"ד אלון בן זקן:

44 הוא קבע תקנות, יש רשימת  198בסעיף המכרזים קובע  4
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ירייה הפטור הראשון ביחס למקרקעין קובע: "העפטורים4 

אם החוזה הוא מסוגי  רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז

 חוזה להעברת מקרקעין לרשות העירייה"4 חוזים אלה: 

, הוא מסביר לך מה זה 188אם אתה מסתכל על סעיף  עו"ד אלון בן זקן:

4  ,444העברה  אבל לא כשהמקרקעין מכירה, השכרה וכו'

 העירייה4 מועברים לראשות

, העברות 1תודה רבה4 אפשר להעמיד את סעיף ודה4 אלון, ת :צביקה צרפתי

? אפשר להעמיד פה אחד? 0.12תקציב  6מסעיף לסעיף מס' 

, צביקה, עילאי, לא4 מי בעד? ממה, אורן, עמירם, שמעון

ה, רויטל, רביטל, דבי, מתי, אמיר, איתן, פליאה, יהוד

 אמיר4 תודה4 מי נגד? יובל, ענת ואלי4 תודה4 

 

תקציב רגיל לשנת  4העברות מסעיף לסעיף מס' שרים מא :18 מס' החלטה

 המצורף לפרוטוקול. 12/2
 

תקציב רגיל  0הסעיף השני, העברות מסעיף לסעיף מס'  :צביקה צרפתי

 אפשר לאשר?  4 יש הערות או שאלות?0.10

 פה אחד, תודה4  :צביקה צרפתי

תקציב  1פה אחד העברות מסעיף לסעיף מספר  מאשרים :17מס'  החלטה

  המצורף לפרוטוקול. 12/1רגיל לשנת 
 

4 יש הערות? 0.12תב"רים  6העברות מסעיף לסעיף מס'  :צביקה צרפתי

 שאלות? אפשר פה אחד? תודה4

תברי"ם  4פה אחד העברות מסעיף לסעיף מספר מאשרים  :14 מס' החלטה

 המצורף לפרוטוקול. 12/2לשנת 
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, אפשר לאשר 0.10 תב"רים 0העברות מסעיף לסעיף מס'  :צביקה צרפתי

 פה אחד? תודה4 

תברי"ם לשנת  1פה אחד העברות מסעיף לסעיף מאשרים  :42 מס' החלטה

 המצורף לפרוטוקול. 12/1
 

 העברת זכות חכירה ראשית באזור התעשיה.  .2

 

הסעיף הבא, נורמן בוא תצטרף4 נורמן פלאט היועץ  :צביקה צרפתי

ת חכירה הסעיף העברת זכויו החברה הכלכלית4 המשפטי

יועץ משפטי של  ראשית באזור התעשייה, נורמן פלאט 

 החברה הכלכלית, בבקשה4 

יודעים, אני מקווה שאתם יודעים, שהחברה כ :נורמן פלאטעו"ד  ן, ככל שאתם 

העירייה4 העירייה מנהלת אזור התעשייה בשם הכלכלית 

היא חוכרת ראשית4 בין החלקות השונות היא החכירה 

המועצה הזאת  .4-0.1 ב5..0-ב 00חלקה בחכירת משנה 

לרכוש מהעירייה את החליטה לאפשר לחוכרי המשנה 

הדלתא, את זכות החכירה הראשית4 מפני שעד אז חוכר 

 שנים4  05פלוס עוד שנים  05משנה חוכר לתקופה של 

התנאי להעברת זכות החכירה הראשית, הדלתא בין זכות  

ום מסוים לחכירה ראשית, תנאי התשלום סכחכירת משנה 

פלוס בנייה של מבנה חדש על החלקה על מנת שאזור 

 התעשייה יתפתח4 

מילאו את כל התנאים4 הם בנו  00חוכרי משנה של חלקה  

בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהחלטת את הבניין החדש 

מועצת העירייה4 נעשתה חוות דעת שמאית לגבי מה השווי 

חכירה דלתא, דהיינו העברה מחכירת משנה לשל אותו 
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 ראשית4 

ומה שנותר כאן זה שהמועצה הם שילמו את הכסף לעירייה,  

תשלים את מה שהיא כבר התחייבה הלכה למעשה לעשות 

העברת זכות החכירה הראשית 4 דהיינו, לאשר .0.1-ב

שנקבעו ע"י מועצה לאותו חוכר משנה שמילא את התנאים 

 אם יש שאלות,  0.1.4זאת בקדנציה קודמת 

 יש שאלות לנורמן? יש שאלות? אפשר לאשר פה אחד?  :צביקה צרפתי

 לא, אנחנו נמנעים4  :לוי אהוד יובל

,  :צביקה צרפתי עמירם, צביקה, עילאי, פליאה, אז מי בעד? ממה, אורן

דבי, מתי, אמיר, איתן, אמיר4 מי  יהודה, רויטל, רביטל,

 נגד? אין4 מי נמנע? יובל, ענת ואלי4

חלקה  8428הראשית בגוש  רת זכות החכירההעב מאשרים :/4 מס' החלטה

ע.א.  סבא לחברות כוח-מ"ר, מעיריית כפר 1,178בשטח של  11

 נכסים בע"מ ומיכסום השקעות ונכסים בע"מ.
 

 תודה4 הישיבה נעולה4  :צביקה צרפתי

  4  םרגע, אני מבקש לאחל חג שמח לכול :עמירם מילר

ש לאחל לכל חברי אני מבק 4נכוןזו ישיבה אחרונה,  :צביקה צרפתי

  חג שמח, כשר4 המועצה 

 

 

 

                                                                                  

 צביקה צרפתי 
 ראש העיר מ"מ וס1

 


