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11.22.102. 

 

 י רישום לגני יולאמדהצעה לסדר 

 

א שנגבו ללא הסמכה ברורה ובסכום הגבוה מכל הנהוג בערי "השבת דמי רישום לגני יול הנושא:

  האזור.

 

 הרקע: 

א ולא מחזירה אותו להורים כפי שנהוג "עירית כ״ס גובה מההורים דמי רישום גבוהים לגני יול

  בערים השכנות.

  הסכום גבוה פי כמה מכל הנהוג בערי האזור שאף מחזירות את רובו הגדול להורים.

  הסמכות לגביית מס זה איננה ברורה.

 

 הצעת החלטה :

  א."יולעיריית כ״ס לא תגבה דמי רישום לגני  .א

, העירייה תבסס בחוק ותפרסם את מקור במידה והעירייה תרצה לגבות דמי רישום .ב

  הסמכות החוקי שמתיר לה גביית מס זה.

 

 

 ,רב בכבוד

 הדנה אתי ' וגב צוייג קלומל ענת ר"וד לוי יובל ד"עו

 ח"תפו סיעת מטעם העיר מועצת חברי
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321.2.21. 

 נקיטה בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת באישור מועצת העיר בלבד -הצעה לסדר היום 

 

 דברי הסבר

ביום שישי פורסמה בעיתון "הארץ" ידיעה שאמורה להדאיג את כל תושבי כפר סבא אשר 

הביטוי הם נר לרגליהם2 לפי הדיווח, שכרה עיריית כפר סבא את משרד עורכי הדמוקרטיה וחופש 

הדין "נקדימון קיסר" על מנת לפתוח בהליכים נגד עיתון הארץ בעקבות ביקורת שהובאה מפי 

 יו"ר סיעת מרצ עילאי הרסגור הנדין, לפיה העירייה מזניחה את העסקים הקטנים במרכז העיר2

ו מהקופה הציבורית, הכחישו את הטענה שישנה הזנחה במרכז העיר, לא רק שעורכי הדין, שמומנ

אלא שהם הוסיפו וטענו במכתב שנשלח למערכת "הארץ" כי הפרסום פגע בשמה הטוב של 

 העירייה2

אמר את המשפט המפורסם "המדינה זה אני"2 זהו היה שיאו של השלטון האבסולוטי  11-לואי ה

ת המדינה והוא היה הריבון2 בכפר סבא, לפחות מבחינה באירופה, בו אדם אחד גילם בדמותו א

חוקית, לא שורר שלטון אבסולוטי2 ישנה מועצת עיר נבחרת2 גם אם אדם מסויים נעלב מאמירה 

 זו או אחרת, אין בכך פגיעה בשמה של העיר2

כל בר דעת מבין שהניסיון להלך אימים על עיתון "הארץ" בגלל ביקורת לגיטימית שהביא מפי 

מועצה הוא זה ששם ללעג ולקלס את כפר סבא ולא להיפך2 צוחקים על העירייה בכל הארץ2  חבר

 הגיע הזמן לרדת מהעץ ולתקן את הטעם הרע שהשאירה ההחלטה לשלוח את המכתב לעיתון2

 הצעת החלטה

עיריית כפר סבא תחזור בה מכל טענה משפטית נגד עיתון הארץ בעקבות הכתבה  12

 121.2.21.2שפורסמה בתאריך 

בי התרעה, עיריית כפר סבא לא תפתח בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת, לרבות מכת 2.

 ללא אישור מועצת העיר2

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ -הנדין, פליאה קטנר -עילאי הרסגור

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח -עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל, אתי הדנה 
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6..2.21.4 

 

עקרון חופש העיתונות וחיוב אישי בגין שימוש במשאבי העירייה לצורך : הצעה לסדר היום

 השתקת ביקורת ציבורית

 
 דברי הסבר

הארץ והכתבת עיריית כפר סבא שלחה באמצעות עורך דין חיצוני מכתב איום משפטי כנגד עיתון 

 לי ירון, לאחר פרסום ביקורת על הזנחה במרכז העיר.

העירייה דורשת פיצוי בסך חמישים אלף ש״ח עקב ציטוט של האופוזיציה, ציטוט המביע דעה 

 וביקורת ציבורית לגיטימית.

השמעת ביקורת ציבורית חופשית היא עקרון מקודש בפעילות חוקית שנהוגה במדינה דמוקרטית 

   ר סבא בפרט.בכלל ובכפ

ניסיון ההשתקה והשימוש בכוחות המשפטיים על ידי משרד עו״ד נקדימון קיסר הם שפל חדש 

 בלחץ הפוליטי, לחץ שאינו שייך לתרבות הדמוקרטית במדינת ישראל.

השימוש בכספי העירייה לתשלום ההוצאות המשפטיות לעורך הדין איננו בתחום הפעילות 

י ששכר את עורכי הדין להחזיר לקופה הציבורית את הכסף שנלקח הלגיטימי, ולכן חובה על מ

 ממנה כשכר טרחה לפעולה בזויה זו.

 הצעת החלטה

עיריית כפר סבא תחשוף את הסכם שכר הטרחה ואת עלות הכנת מכתב ההתרעה לעיתון  .1

 וכל סכום נוסף שהוציאה סביב הנושא. 2.21.4..."הארץ" מיום 

ום זה מכיסו לקופת העירייה עקב חיוב קופת הציבור בפעילות ראש עיריית כפר סבא ישיב סכ .2

 פסולה מעיקרה.

 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ -הנדין, פליאה קטנר -עילאי הרסגור

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח -עו"ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל, אתי הדנה 

 


	הצעה לסדר דמי רישום לגני יולא
	הצעה לסדר היום - נקיטה בהליכים משפטיים נגד כלי תקשורת באישור מועצת העיר בלבד
	הצעה לסדר היום - עקרון חופש העיתונות וחיוב אישי בגין שימוש במשאבי העירייה לצורך השתקת ביקורת ציבורית

