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 עיריית כפר סבא
 21/18-13/20פרוטוקול מס' 

 ( 05/02/20)  ף"תש'י' בשבט ה, רביעי מיום, מישיבת מועצה מן המניין

 

 ראש העיר רפי סער   :(לפי א"ב) משתתפים

 , משנה לראש העירחבר המועצה אורן כהן 

 מ ראש העיר"סגן ומ, חבר המועצה ד איתן צנעני "עו 

  המועצהחבר  אמיר סילבר 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 , סגן ראש העירחבר המועצה דני הרוש 

  חברת המועצה  הדר לביא 

 חבר המועצה ד יוסי סדבון "עו 

    חברת המועצה  לירית שפיר שמש  

  חבר המועצה ' מנדלוביץמאיר  

 חבר המועצה ממה שיינפיין 

  חברת המועצה  ד עדי לוי סקופ "עו 

 סגן ראש העיר, המועצה חבר הנדין -עילאי הרסגור 

 חבר המועצה פינחס כהנא 

  חברת המועצה  פליאה קטנר 

  חבר המועצה צביקה צרפתי 

  חברת המועצה  ד קרן גרשון חגואל "עו 

  חבר המועצה ר רפאל קובי "ד 

 חברת המועצה  ח תהילה מימון "רו 

 חבר המועצה אהוד יובל לוי עו"ד  :חסרים

  המועצה חברת  ד"ר אסנת ספורטה  

   מנכ"ל העירייה  איתי צחר    :נוכחים

 יועמ"ש העירייה   עו"ד אלון בן זקן     

 עוזר מנכ"ל  בן צ'רטוף דאר     

 יועמ"ש עו"ד בתיה בראף     

   מבקר העירייה  דוד ציון תורג'מן     

  גזבר העירייה  רו"ח שגיא רוכל 
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, איתן צנעני .אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה ראש העיר:

ו , טוב .ממלא מקום ראש העיר, ערב טוב אנחנ

קודם כל אני רוצה לברך את כל מי שנמצא  .נתחיל

אני רוצה גם לברך  .כאן מהתושבות ותושבי כפר סבא

כמו  .את כל מי שרואה אותנו בשידור ישיר בפייסבוק

כל ישיבות המועצה , שאמרתי מתחילת הקדנציה

, משודרות לכל תושבות ותושבי כפר סבא בשידור חי

כך שיכולים לראות את ישיבת המועצה ואת כל 

ההתנהלות של העיר בצורה הכי טובה ושקופה 

ואנחנו נמצאים כאן היום בספרייה  .ונכונה

הספרייה העירונית של , למי שלא מכיר, העירונית

נמצאת במתחם המדהים הזה של היכל  .כפר סבא

עם כל , הקונסרבטוריון העירוני, יד לבנים, התרבות

אני תמיד אומר  .הרצף שמחבר פה את קריית ספיר

 50-י שצריך לברך את כל מי שהגה למעלה מלעצמ

שנים את הרעיון הזה להקים פה קריה כזאת שתשרת 

, אתם רואים, הרבה מאוד שנים .את תושבי כפר סבא

שנים לאחר הקמתה ועדיין היא  50אנחנו כבר 

 .משרתת ונותנת תוצר שאין אותו באף עיר אחרת

אנחנו  .הקריה הזאת אין כדוגמתה במדינת ישראל

וכשנכנסתי לפה , ים פה בספריה העירוניתנמצא

הייתי , הייתי תולעת ספרים, נזכרתי שהייתי ילד

, אז כל מי שרואה אותנו, מגיע לפה מדי יום ביומו

אם יש ילדים שצופים , אבות, אימהות, ההורים

מוזמן לבוא , מה שאני לא מאמין, בישיבת מועצה

ני לא להיות רק גיימר או להיות בכל מי .לפה לספריה

תהנו מהספרים וממה שאפשר , תבואו, משחקי רשת
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אנחנו את חודש פברואר אני פותח בשתי  .לחוות כאן

אנחנו אישרנו את תוכנית  .בשורות מכובדות מאוד

המתאר הכוללנית של כפר סבא המחודשת לאחר 

עבודת מטה רצינית מאוד ומשמעותית שהתבצעה על 

וכמובן בשיתוף ציבור  .ידי הצוות המקצועי שלנו

 .כפי שהתחייבתי, מלא לאורך כל השנה האחרונה

קיבלנו אורכה מהוועדה המחוזית למצות את 

התהליך כאן בעיר והמליאה אישרה את תוכנית 

אני  .שיש בה לא מעט בשורות, המתאר הכוללנית

למהנדסת , רוצה להודות לכל הצוות שעמל

ה על תודה רב, ולאדריכלית העיר ולכל היועצים

אתה מפריע  .זאת הבשורה, וכמו שאמרתי .העבודה

לי באמצע. שיהיה לך... צביקה לא להפריע. צביקה 

תודה  רבה, אני בדברים. הדפוס הזה מתאים 

  תודה. לקדנציה הקודמת, לא לקדנציה הנוכחית.

אני רוצה , התוכנית הזאת הופקדה לפני כשנתיים

על זה להודות לתנועת התפוזים ולמירית שקד ברק 

שהם עשו פה מחאה ציבורית ורתמו את כל נבחרי 

אנחנו  .תודה רבה לכולם .וזאת התוצאה, הציבור

. צביקה, אני מציע לא.. האמת תמיד פה. נמשיך

תודה רבה צביקה צרפתי. תודה. אני לא מצטער, 

תכבד את מי שרואה אותך בבית. עד עכשיו הישיבות 

ום ואת אחרת. הגעת לכאן, תכבד את המק התנהלו 

ראש העיר שמדבר. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו 

ממשיכים. את התרבות הקלוקלת הזאת תשאיר 

בישיבות הקודמות. את התרבות הזאת תשאיר 

בישיבות הקודמות. בקדנציה הקודמת זה התרבות 
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הזאת, לא בקדנציה הזאת. אל תפריעו., תודה 

כי יש שיח , כמיטב המסורת של הקדנציה הנוכחית

אם  תפריעו אני  .ז אנחנו פותחים את ישיבהא, אחר

הפעם אנחנו רוצים  אאלץ להוציא אתכם החוצה.

להציג את רומי ביטון שמלווה אותה נגן הגיטרה 

של , שתשיר את השיר מילים יפות מאלה, אביתר שגב

  .בבקשה .בן העיר שלנו עידן רייכל

 )הפסקה בהקלטה(

אנחנו אישרנו את , אז כמו שאמרתי .אנחנו נמשיך ראש העיר:

ובמקביל , תוכנית המתאר הכוללנית המחודשת

ישיבה גם מאוד , בישיבה שהתקיימה השבוע

אישרנו , לאחר עבודת מטה גדולה מאוד, מכובדת

שזה גם  .השבוע את מדיניות ההתחדשות העירונית

, מאוד חשוב ליצור ודאות תכנונית בעיר .בשורה

מאוד חשוב  .רך שנים רבותכשמסתכלים על עיר לאו

, גם להגדיר את איך יראו המתחמים החדשים

הייתה כאן  .המתחמים הוותיקים לאחר שיתחדשו

מסודרת שבסופו של דבר , עבודת מטה טובה מאוד

מגדירה את הנושאים , מגדירה את המתחמים

ונותנת פתרונות , התחבורתיים את התשתיות 

 .רוניתהולמים לפני התהליכים של ההתחדשות העי

המדיניות של ההתחדשות העירונית היא חזון עירוני 

והיא מאפשרת קידום של פרויקטים , לפיתוח העיר

תוך מתן תמורות ושדרוג איכות , במתחמים ישנים

, סיוע ליזמים, חיי התושבים והעלאת ערך הנכסים

אני עוד פעם  .שמירה על המרחב הציבורי ושיפורו

אגף ההנדסה  רוצה להודות לכל עובדות ועובדי
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לכל הצוות המקצועי שעשו לילות כימים , העירוני

תוכניות מצוינות הרואות את  2והוציאו תחת ידיהם 

במקביל  .העתיד ואת טובת תושבי כפר סבא כולה

היום תוכלו לראות  .אנחנו ממשיכים בשדרוג רחובות

, תיקונים של כל הרחוב, עבודות ברחבי רחוב ויצמן

יש עבודות תשתית שמתבצעות  .מתפרקכי הוא פשוט 

גם פה ברחוב , מלכיםהגיע ל, בשלמה המלך, בשכונות

כחלק , הרבה מאוד פרויקטים של תשתיות, הארבל

עוד בשורה שאנחנו  .מהמדיניות של שדרוג התשתיות

ס "השבוע התבשרנו כי על פי נתוני הלמ, מקבלים

שיעור האבטלה בכפר סבא הוא הנמוך ביותר בקרב 

ונתון זה מצטרף לעוד , הגדולות בישראל הערים

 5הרבה מאוד נתונים שממצבים את כפר סבא בין 

 .הערים הטובות בישראל ואפילו יותר גבוה מכך

גם , העיר מושכת היום הרבה מאוד חברות הייטק

, השבוע נחתמה עוד עסקה גדולה נוספת של חברה

אבל היא גם עוברת , אני לא יכול עוד לבשר על כך

 .מקדמת פתרונות תחבורה ציבורית ושיתופית .לעיר

זאת עיר ששמה את ילדי העיר בראש , אבל הכי חשוב

ורואה אך ורק את טובת , סדר העדיפויות העירוני

אנחנו בשבועות האחרונים רואים את מה  .תושביה

הקורונה ויש לא  מגפתשמתחולל בסין עם התפשטות 

 ואני שלחתי השבוע מכתב לראש, מעט נדבקים שם

הצעתי את , שבסין אןהעיר התאומה שלנו בג'ינ

ממה שאנחנו יכולים , תמיכתנו ועזרתנו ככל שניתן

כחלק מקשרי החברות האמיצים והחזקים , לסייע

בג'ינה סיפרו לנו שכל מוסדות הציבור נסגרו  .בינינו
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פתיחת שנת הלימודים בכל מוסדות החינוך , שם

וזה חלק , כמו כן פתיחת מקומות עבודה, נדחתה

מהמאמץ הסיני למנוע את התפשטות המגיפה ואנחנו 

מכאן שולחים להם באמת חיזוק וכל מה שאנחנו 

אני מאוד  .נסייע ככל שביכולתנו, אם נדרש, נדרש

ובסין כולה יצליחו לעצור  אןמקווה שהתושבים בג'ינ

ואני רוצה להודות למנהלת  .את התפשטות המגיפה

שהיא באה לכאן  מוכשרת שעבדה בעיריית כפר סבא

עדי הייתה  .עדי אבירם, עם הילדים המקסימים שלה

ביצעה את תפקידה , אחראית על הנגישות בעירייה

תוך מתן שירות מצוין לכל , במסירות, במקצועיות

אני רוצה למסור לך , עדי .תושבות ותושבי העיר

תודה רבה בשמי ובשמם של כל תושבי כפר סבא 

אני מאחל לך , ערכיתועובדי העירייה על העבודה ה

הצלחה רבה בהמשך הדרך ובטוח כי כוכבך יזרח בכל 

והיא הביאה איתה גם שני שחקני כדורגל , אשר תפני

 .ר ירושלים"ששמעתי שהם אוהדים את? את בית

אני רוצה גם להודות לעוד דמות יקרה  .תודה עדי

יושבת ראש , לסיגל קוצ'מן, דמות אהובה, בעיר שלנו

שסיימה לאחרונה , ירונית לשעברהנהגת ההורים הע

הנהגת הורים וסיגל קוצ'מן זה  .אך היא את תפקידה

סיגל פעלה  .לאורך כל כך הרבה שנים הולך ביחד

שנים רבות בהתנדבות למען תלמידות ותלמידי העיר 

והיא השאירה פה חותם חזק , למען רווחתם, שלנו

, מכל הנשמה, עבודה ערכית מכל הלב, מאוד

כל דבר , אין שעות, ימים, לילות .קץ באכפתיות אין

ו  .שהגיע אליה תמיד טופל בצורה הכי טובה ישבנ
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עוד בתפקיד הקודם , ביחד גם בגלגול הקודם שלי

וגם עכשיו בלא מעט פגישות קיימנו שיחות , שלי

ואלו תמיד  .רבות שנוגעות לחינוך ילדינו בעיר

, תוך שיח נעים ומכבד, ביושר, התנהלו במקצועיות

 סיגל בבקשה. .ואני ממש מודה לסיגל על פועלה הרב

,  סיגל קוצ'מן: ראשית אני רוצה לומר תודה על המחשבה להזמין

להוקיר למרות שאודה ולא אבוש זה מביך אותי. ט"ו 

בשבט בפתח ולכן בחרתי לבר דבריי לחג שהוא חג 

, נאמר "כי האדם הוא 19האילנות. בספר דברים כ', 

וה את האדם לעץ, שורשים עץ השדה". התורה משו

ענפים ועלים. על מנת שיתקים ,זקוק העץ לארבעה 

יסודות: אדמה מים אוויר ואש. כמו העץ גם האדם 

זקוק לארבע יסודות. האדם זקוק לשורשים חזקים 

שיאפשרו לו להתמודד עם סופות רעמים וגשמים 

חזקים שהחיים מזמנים לו. השורשים הם המשפחה, 

ות אליהם. האדם כמו העץ הקהילה ותחושת שייכ

זקוק למים כדי להתקיים. ללא מים, הוא יתייבש 

כמו העץ. המים הם מקור החיים של הגוף הגשמי 

והנפשי. המים משולים לרגש וללא הרגש הנשמה 

נובלת. רגשות של אהבה, שמחה ואושר מצמיחים את 

האדם ואילו רגשות של כעס עצב ותסכול מייבשים 

לדו תחמוצת הפחמן בשביל אותו. כפי שהעץ זקוק 

הפוטו סינתזה כך האדם זקוק לאוויר כדי שיוכל 

לנשום ולהכניס חמצן לגוף. כאשר האדם נושם 

באופן טוב, כל מערכות גופו מתפקדות ברגיעה 

וביעילות. בשעת קושי כשנשימה נעתקת, נשימה 

עמוקה ומלה מרגיעה ומסדרת. העץ זקוק לחום 
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זקוק לחום, ם השמש כדי שיוכל לצמוח. כך האד

מילה טובה, חיבוק מנחם. לא בכדי אנחנו נמשכים 

לאנשים חמים. על האדם תמיד לזכור אתה הזולת, 

להעניק לתת לתרום ולחזק. הפירות שאתה מעניק 

היום יהפכו מחר לעצים גבוהים שיתנו צל נעים 

ויניבו פירות טעימים. ואם בחינוך עסקינן, הגידול 

של האדם. שתיל קטן והטיפוח מתחילים עם לידתו 

ועדין ועלינו לדאוג לעשות את המיטב על מנת 

שיצמח זקוף, יגדל ענפים ועלים ירוקים ויניב פירות 

טעימים. לבסוף, אני רוצה לומר לכם תודה על 

שיתוף הפעולה, כל אחד מהמקום שלו ובתחומו. אני 

רוצה לומר תודה גם על האירועים הפחות נעימים 

הקשר זה אני רוצה להביע את שהיו. מכולם למדתי. ב

הערכתי אל איתי שלמרות אירוע לא נעים שהיה, 

 . חריג מבחינתי, ידע להמשיך להתנהל באופן ענייני

ולמרות שלא אתם בחרתם בי לתפקיד, אני רוצה 

להודות על הזכות לתרום, לעשות, לקדם ולתת למען 

הילדים שלנו והוריהם. אני אמשיך לתת ולתרום 

. אני מאחלת ליובל קדוש היו"ר בשבילים נוספים

 שנבחר ולכם שיתוף פעולה פורה ומקדם.

, וכמו שהיא אמרה בסוף דבריה סיגל רבה תודה, א' ראש העיר:

תושב העיר שאנחנו , את סיגל מחליף יובל קדוש

אני רוצה לאחל ליובל הצלחה  .מכירים אותו כולנו

בתפקידו כיושב ראש הנהגת ההורים העירונית ואני 

, בטוח שהוא יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר

נכונה ודלתי פתוחה גם , אמיתי, בצורה אחראית

יש לנו שיח לאחרונה שעלה על סדר  .בפניו כמו כולם
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שהוא נושא התחבורה הציבורית , היום הציבורי

אנחנו ערים ושומעים את הקולות  .בסופי  השבוע

ני הרוש ד, לאור זאת הטלתי על סגני, והשיח בעניים

לגבש צוות שהחל כבר בעבודתו על , ועילאי הרסגור

 .מנת לגבש המלצות בעניין השאטלים בסופי השבוע

הצוות החל בעבודתו ויציג את המלצותיו בהקדם 

אני רוצה גם לעדכן אתכם כי במסגרת  .האפשרי

הפעילות הרבה שאנחנו מקיימים למען בני גיל הזהב 

להתקנת גלאי אש בעירנו התחלנו לאחרונה בפרויקט 

מדובר  .פרויקט מדהים .בבתיהם של קשישים בעיר

הבטיחות , בפרויקט משותף של אגף הביטחון

אגף שירותים חברתיים קהילתיים , ושירותי חירום

כאשר כבר בשלב , כבאות והצלה, של העירייה

גלאים שמחציתם כבר הותקנו  100הראשון נרכשו 

הגמלאים מגיעים כל הצוות לבית  .בבתי הגמלאים

מאוד , ומתקינים להם גלאי עשן בבתי הקשישים

אני רוצה גם להודות  .מאוד מרגש וגם מציל חיים

 .שי פה? תודה שי .לשי זייד שמרכז פה את הפעילות

אסטרטגי בשנה האחרונה התקיים תהליך , בנוסף

נרחב מאוד בעירייה בתחום ניהול הקהילה העירונית 

במסגרת זה  .הובלת המחלקה לתכנון האסטרטגיב

ביצעו מיפוי של כלל השירותים הניתנים על ידי כל 

המרכזיים הקהילתיים של החוגים ושל הפעילויות 

זאת במקביל לפילוח התושבים , הקהילתיות השונות

יינים החברתיים במרחב פילוח גיל התושבים המאפ

במטרה לייעל ולשפר את השירות הניתן לכלל תושבי 

אנחנו בשלבים של הגדרה של  .ותושבות כפר סבא
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ואנחנו נעדכן , אגף חדש שנקרא אגף קהילה וחברה

העיר כפר סבא נמצאת  .את כולכם במודל החדש

בתהליך צמיחה משמעותי בשנה האחרונה והעשייה 

ימוש תפיסה של העירונית רחבת ההיקף מחייבת מ

לאור זאת אנחנו גם ממשיכים  .תכנון אסטרטגי

בתכנון ארוך טווח וגם פה אנחנו מתכננים להקים 

, אגף שהוא יהיה אגף לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

יטמיע תפיסת , שיוביל תהליכי תכנון ארוכי טווח

תוך שיתוף , עולם רוחבית של כלל יחידות העירייה

דש אנחנו חוגגים את חג החו .פעולה של כל הגורמים

, רעננות, חג שמסמל יותר מכל התחדשות, ו בשבט"ט

אנחנו מקיימים עשרות אירועים  .התחלות חדשות

שתילת , ביניהם נטיעות עצים, ברחבי העיר כולה

אני מזמין את כל תושבות ותושבי העיר  .שתילים

להתעדכן באירועים הרבים באתר העירוני 

בקידומה של העיר ובפייסבוק ולבוא לקחת חלק 

שלנו כעיר ירוקה ובת קיימה המקדמת את שימור 

בהמשך החודש נחגוג גם את אירועי  .והגנת הסביבה

יש פה לא מעט אירועים קהילתיים , יום המשפחה

ו  .בתחום המשפחה וכל אחד ממי שרואה אותנ

 .לבסוף אנחנו נעבור לסדר היום הרגיל, טוב .מוזמן

 .בבקשה .ם של הישיבהאנחנו נכנסים לסדר היו, טוב

 שאילתות:  .1

 

 מתקדמת". סבא סיעת "כפר מטעם הציבוריים בשטחים פיסול א. 

שאילתה ראשונה על סדר היום  .ערב טוב לכולם איתי צחר:

מטעם סייעת כפר סבא מתקדמת בנושא פיסול 
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כאשר השאילתה עוסקת בעצם  .בשטחים הציבוריים

ו ושם , במעקב אחר שאילתה שהוגשה במאי ענינ

שנבצע מיפוי ותוכנית עבודה לכלל השילוט והפסלים 

מבקשים , ובעצם שואלים שואלי השאילתה .בעיר

 8לדעת האם שלב בדיקת מצב הפסלים לאחר 

והאם יש תוכנית לתחזוקת , חודשים הסתיים

, אז התשובה היא כן .הפסלים ואנדרטאות בעיר

הוא נמצא גם באתר , גם המיפוי, שניהם הושלמו

וגם תוכנית עבודה עם , ני בזירת השקיפותהעירו

תאריכי יעד לטיפול בכל מה שדרוש טיפול בהתאם 

בכל  .יכול להציג את צורת המיפוי האת .למיפוי

שני הדברים נמצאים גם , התשובה היא כן, מקרה

כל  .באתר ואנחנו עובדים לפי תוכנית העבודה

 .השלטים וכל הפיסול מופה ככל שלא פספסנו משהו

  .תודה .עיקרון עברנו את כל העיר ומיפינואבל ב

 

 והתיכונים החטיבות, הספר בבתי" מגדר" בנושא הסברתית פעילות .ב

 ."בראש סבא כפר" סיעת מטעם

שאילתה הבאה בנושא פעילות הסברתית בנושא  איתי צחר:

מטעם , מגדר בבתי הספר החטיבות והתיכונים

כאשר כותבי השאילתה  .סייעת כפר סבא בראש

ברוך ", מתייחסים לאמירה האומללה של שר החינוך

מה , "השם הילדים שלי גדלו בצורה טבעית ובריאה

 .היה עושה אם הוא היה מגלה שאחד מילדיו נטייה

כאשר נשאל מה היה עושה אם היה מגלה שלאחד 

ושואלים שואלי  .מילדיו נטייה מינית שונה

באיזה בתי ספר על יסודיים מתקיימת , השאילתה
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כמה , השנה פעילות של חושן או חברותא או בת קול

ב המשמשים כתובת לתלמידיהם "מורים נאמני להט

בנושא זהות מינית קיימים בבתי הספר העל יסודיים 

והאם בכוונת העירייה לתגבר את המערך שעוסק 

פר סבא כעיר עיריית כ, כמענה נשיב .בכך

מחויבת לקהילה , פלורליסטית מכילה וסובלנית

הגאה ככל הקהילות המרכיבות את הפסיפס האנושי 

ורואה בה חלק חשוב ובלתי נפרד ממרקם , בעיר

עיריית כפר סבא וראש העיר מביעים  .החיים בעיר

את הסתייגותם המוחלטת מהאמירות השנויות 

הקהילה במחלוקת של שר החינוך הרב רפי פרץ נגד 

בעקבות דברים אלו הנחה ראש העיר  .בית"הלהט

לקיים פעילויות ברחבי מוסדות החינוך בעיר בנושא 

כבוד האדם וחירותו וסובלנות כלפי הקהילה  שוויון

, פעילות אלו כללו שיעורי חינוך בנושא .בית"הלהט

נשלחו , בחלק מבתי הספר נתלו דגלים ושלטים

 .מורים ועוד, יםלתלמיד, מכתבים למנהלי בית הספר

בתי הספר בהם פועל ארגון חושן הם התיכונים 

 .אורט שפירא ורבין, גלילי, כצנלסון, הרצוג

אלון ורמון נמצא , ר"שז, ובחטיבות הביניים שרת

מעבר  .בתהליך אישור לתחילת פעילות של העמותה

עמותת איגי פועלת , לכל מה שצויין לעיל, לכך

בתיכונים , ני חושןבאשר לנוכחות נאמ .בתיכון רבין

וגלילי אך , מונו נאמני חושן מקרב אנשי הצוות, רבין 

חשוב להדגיש שמדובר ביוזמה מקומית של הנהלות 

הצוות , ובבתי הספר בהם אין נאמן חושן, בתי הספר

החינוכי והטיפולי בבית הספר מהווים כתובת ואוזן 
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עיריית כפר  .קשבת לתלמידים בנושא זהות מינית

סבא פועלת באופן יזום בהפעלת תוכניות הדרכה 

יחד "כגון תוכנית , לצוותים חינוכיים בבתי הספר

תלמידות , הכוללת הדרכה לצוותים, "בהסכמה

ותלמידים בנושא מגדר ומיניות בריאה פועלת בכל 

 האם יש שאלת המשך? .חטיבות הביניים בעיר

שוב באמת להדגיש שזו צריכה להיות ח, אז אחד .כן :עו"ד קרן גרשון חגואל

ואני , הנחיה לא רק בגלל שיש איזושהי אמירה

שמחה שראש העיר הוציא את ההנחיה הזאת 

אני יודעת שיש בתי , ועדיין .בעקבות האמירה הזו

שלא נכנסים אליהם ארגוני , כי בדקנו את זה, ספר

למה  .נראה שזה מאוד מצומצם, וגם לגבי איגי .חושן

אני חושבת שיש כאן מקום שלנו , רביןרק בתיכון 

כהנהגת העיר לבוא ולנסות לקדם את הנושאים 

 .האלה בצורה יותר מאסיבית

 

 מתקדמת". סבא סיעת "כפר מטעם בעיר תנועה ועדת . ג

בעצם  .ועדת תנועה בעיר .נעבור לשאילתה הבאה איתי צחר:

אודות חניה  YNET-מתייחסת השאילתה לפרסום ב

פרטית שוועדת תנועה עירונית אישרה לבכיר 

ובעצם מה שהופיע גם , ולתגובת העירייה .במשטרה

באתר האינטרנט של העירייה בזירת השקיפות בנוגע 

ושואלים מי הם חברי ועדת  .לכך שההחלטה אושרה

, זה מטעם סייעת כפר סבא מתקדמת, התנועה

מי , תנועהמי הם חברי ועדת ה, לא ציינתי, סליחה

בה  26/11/2019-נכח בישיבת ועדת התנועה מיום ה
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מדוע מועלים  .אושרה החניה לבכיר במשטרה

הפרוטוקולים לאתר ללא רשימת הנוכחים וללא 

אז קודם כל צריך לעשות סדר להבנתנו  .אישורם

ראש רשות תמרור מקומית הוא מי שמונה  .בנושא

א במקרה של כפר סב .על ידי המפקח על התעבורה

ראש העיר מכהן כראש רשות תמרור  .ראש העיר

להוראות תקנות  18וזאת מתוקף סעיף , מקומית

שמגדירות את סמכויות ראש , א"תשכ, התעבורה

יש כאן גם קישור  .העיר כראש רשות תמרור מקומית

חשוב לציין כי יש הפרדה עקרונית  .למובאה מהחוק

נה ועדת תחבורה הי .בין ועדת תחבורה וועדת תנועה

ועדת רשות ובה מכהנים נציגי ציבור שמונו על ידי 

מועצת העיר ומטרתה קידום מדיניות והמלצות 

לראש העיר ולמועצת העיר בעוד שוועדת תנועה 

בשונה , מקומית מורכבת מאנשי מקצוע בלבד

ובה מתקיימים דיונים והתייעצויות , מהעבר

מקצועיות בנושאים שעניינם הצעות לשינויים 

המלצות הוועדה מובאות  .ועה למשלבהסדרי תנ

לאישור ראש רשות תמרור מקומית הלוא הוא ראש 

חברי ועדת , בנוגע לשאלות הקונקרטיות .העיר

, זירת השקיפות, גם זה מופיע באתר העירייה, תנועה

ומי שנכח  .ומי הם חברי הוועדה, יש את ההפנייה

, דהרי הילןזה יושבת ראש הוועדה  26/11/2019ביום 

מיכל בן הרוש נציגת עירייה , בועז גרוס יועץ תנועה

עודד דמרי , איציק שי נציג עירייה מקצועי, מקצועית

 .נציג עירייה מקצועי ואפרת כהן מזכירת הוועדה

המסמכים המועלים לאתר העירייה הינם למעשה 
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תמצית החלטות ישיבת ועדת התנועה המועלים ללא 

להפר את פרטים מזהים של הפונים על מנת שלא 

באשר לציון הנוכחים  .פרטיותם ברבים מהמקרים

, בישיבות הוועדה והמסמכים המפורטים לציבור

ל תוקנו רטרואקטיבית ומפורסמים באתר "הנ

הפרוטוקולים  .יש שוב את הקישור .העירייה

מאושרים , המלאים נמצאים ברשות העירייה

ונחתמים כחוק על ידי ראש העיר כראש רשות 

יושב ראש הוועדה ונציג משטרת , ניתהתמרור העירו

  .ישראל

תודה רבה על התשובה וגם על התיקון של העלאה של  הדר לביא:

מה שאמרתם לא  .הפרוטוקולים עם רשימת הנוכחים

, קודם כל .מסתדר לי מבחינת ראשי ועדת התנועה

חתום עליו  19במסמך של ועדת התנועה מינואר 

וכמו  .העילאי הרסגור כיושב ראש ועדת התנוע

רשום שבקשת , שאנחנו רואים בפרוטוקול עצמו

המשטרה לאשר חניה מומלצת בהתאם להחלטת 

מתי הוא החליט את זה אם לא בוועדה?  .ראש העיר

, מה הקשר בין הוא החליט לפני הוועדה שמאשרת

 מה הקשר בין ועדת התנועה ובין הפוליטיקה?

ינואר  עילאי הרסגור הנדין: י שהקמנו את ועדת זה היה לפנ, 19לגבי 

עד אז  .לפני שעשינו את ההפרדה הזאת .התחבורה

היה נוהג שמחזיק תיק התחבורה יושב ועדת 

אנחנו הוצאנו את  .אנחנו שינינו את זה, התנועה

ועדת התחבורה  .הפוליטיקה מתוך הוועדה הזאת

 היא ועדה שמדברת על מדיניות כללית,
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ועדת תנועה מוגדרת גם  .אני יודעת מה ההבדל הדר לביא:

אתה אומר שבינואר אתה היית ראש ועדת  .בחוק

  .תנועה ועכשיו אתה לא ראש ועדת תנועה

בינואר אני ישבתי בוועדה לפי הנוהג שהיה קיים עד  עילאי הרסגור הנדין:

 .אז ומיד שינינו אותו

אתה אישרת , אתה לא היית ספציפית בוועדה הזאת הדר לביא:

אז איך ראש העיר  .הפרוטוקולאת זה אחרת לפי 

 מחליט ההחלטות אם ועדת תנועה,

תקבלי , מה השאלה .תשובה, יש שאלה, שנייה ראש העיר:

 .תשובה

השאלה היא איך אתה מחליט החלטות לגבי התנועה  הדר לביא:

אם אתה לא חבר ועדת תנועה ספציפית פה לאשר 

 רכב?

 .התשובה התקבלה בשאילתה ראש העיר:

אתה חבר ועדה  .רשום שקיבלת החלטה .היא לא, לא הדר לביא:

 או לא חבר ועדה?

ראש העיר הוא יושב ראש , כיושב ראש ועדת תנועה ראש העיר:

לא צריך  .הוא ראש רשות תמרור, ועדת התנועה

 .ועדת תנועה לצורך קבלת החלטה להציב תמרורים

 .תודה .כראש רשות

 .בוועדת תנועהאז פעם הבאה אל תקבלו את זה  הדר לביא:

 

 סיעת "כפר מטעם עירוניות בחברות הציבור מטעם דירקטורים מינוי . ד

 סבא בראש".

שאילתה הבאה מטעם סייעת כפר סבא בראש עוסקת  איתי צחר:

במינוי דירקטורים מטעם הציבור בחברות 

מתי מסתיים מינויים של כל אחד מנציגי  .העירוניות
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כיצד בכוונת , הציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית

 .ראש העיר לאתר מועמדים לכהונת נציגי ציבור

האם יש כוונה לאמץ את ההמלצות המובאות בפתיח 

ועדת סינון והצגת קורות , קול קורא, לשאילתה

ומתי צפויים מינויים אלו לבוא , חיים למועצה

על המסך מוקרנים שמות חברי  .ור מועצת העירלאיש

הדירקטוריון של החברה הכלכלית ותאריך סיום 

 .כהונתם שאושר כפי שאושר על ידי משרד הפנים

אופן האיתור והמינוי של יתר , לגבי יתר המועמדים

המועמדים וכן המועד למינויים יקבע בהמשך 

  .ויתבצע כמובן על פי כל דין

אז באמת אני שמחה שכאילו אתם במעקב אחרי , טוב :לעו"ד קרן גרשון חגוא

שאם אתם תחליטו , מציעה את עצמי .הדבר הזה

 .להיות חלק מהצוות, באמת לעשות ועדות איתור

 

 בראש". סבא סיעת "כפר מטעם מידע חופש לבקשות תשובות פרסום . ה

, שאילתה מטעם סייעת כפר סבא בראש, נושא שני איתי צחר:

, התייחסות לשאילתה שהוגשה בעברגם כאן יש 

בנושא פרסום של בקשות מידע על פי , 2019בנובמבר 

ובזמנו , בקשות מעיריית כפר סבא, חוק חופש מידע

ציינו אז כמענה  .הציעו שנעלה את זה לאתר העירוני

שמרכז לשלטון מקומי מתנהל בנושא הזה מול 

המדינה ולאור כך ירדה הצעה לסדר בזמנו ובהמשך 

ת פה הבהרה של מרכז השלטון המקומי מצוטט

שבעצם אומר שהוא לא מתכוון להגביל את חופש 

אלא רק רוצה להסדיר את כוח האדם שנדרש , המידע

והשאלה היא האם לאור  .לכך בשלטון המקומי
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הבהרת מרכז השלטון המקומי ניתן לשוב ולבקש כי 

הנהלת העיר תדאג לפרסם מדי רבעון את המענים 

 .בקשות חופש מידע באתר העירוני שניתנו במסגרת

, וגם העלינו לאתר, אז קודם כל בקצרה נגיד שכן

התחלנו להעלות לאתר גם את רשימת הבקשות וגם 

זה תהליך שלוקח זמן כי צריך , התחלנו כבר להזין

אבל זה , להשחיר פרטים ויש דברים של צנעת הפרט

ובאופן  .לזירת השקיפות .כבר מתגלגל ומועלה לאתר

, גם מבירורים, ני עמדת השלטון המקומי אגבעקרו

היא לא סבורה עד הסוף שבאמת הם רוצים שיועלה 

אנחנו החלטנו להיות ראשונים בארץ שעושים  .לאתר

פשוט , את זה ואנחנו מעלים את זה בצורה הדרגתית

אבל כל ריכוז הבקשות כבר , בגלל קצב העבודה

י , ראשונים בארץ, ככל שאנחנו יודעים .מועלה אנ

  .אסייג

ן  .אני שמחה, אז אחד .מעולה :עו"ד קרן גרשון חגואל היה ביני לבין אלו

אז אני מניחה שזה גובר , איזושהי תחלופת דברים

אני שמחה לשמוע שאתם מפרסמים את  .על מה שהיה

זה , ואני אדגיש רגע משהו אחד קטן .הנושאים

הן פניות שלא , אני בדקתי אותן, שבעצם רוב הפניות

אלא עניינים במדיניות ציבורית , נוגעות בענייני פרט

ולכן אני חושבת , או ארגונים שפונים לקבל מידע

שאין סיבה שהמידע הזה לא יובא לידיעת כל 

 .הציבור

 

 מתקדמת". סבא סיעת "כפר מטעם לחינוך אסטרטגית תכנית . ו
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, שאילתה הבאה מטעם סייעת כפר סבא מתקדמת איתי צחר:

 .התוכנית האסטרטגית לוועדת החינוךבנושא 

מובאים ציטוטים על כך מישיבות העבר על הכוונה 

ושואלים מגישי  .להביא את התוכנית לדיון במועצה

השאילתה מה סטטוס הצגת התוכנית האסטרטגית 

מה  .הנהגת ההורים ומועצת העיר, לוועדת החינוך

סדר העבודה המתוכנן לדיונים בנושא התוכנית 

האם התוכנית תמומש ללא  .לחינוך האסטרטגית

אישור מועצת העיר ומה תאריך היעד לדיון במקרה 

אז כמענה נאמר  .שכן יוחלט על אישור מועצת העיר

טיוטת התוכנית הוצגה לראשונה למועצת העיר , כך

המניין  מןבקדנציה הקודמת בישיבת מועצה ש

עם כניסת המועצה הנוכחית  .18לחודש מאי 

סת מנהל אגף החינוך בחודש לתפקידה ועם כני

אפריל נדרש זמן ללימוד התוכנית והתוכנית הובאה 

והוצגה בפני חברי  2019לדיון בוועדת חינוך ביולי 

ונציגי הנהגת ההורים , הוועדה בהם חברי מועצה 

במהלך הדיון בוועדה סקר מנהל אגף  .העירונית דאז

אורי ארבל גנץ את ההתקדמות שנעשתה ד"ר החינוך 

סעיפי התוכנית תוך כדי ציון ההתקדמות  במרבית

  .כחלק מהתהליכים מול משרד החינוך

 .אני ישבתי שם וזה לא מייצג את המציאות, סליחה הדר לביא:

 .דיון בטוח לא היה

כל הציבור יכול להיכנס , גם יש, עוד שנייה אחת איתי צחר:

ולקרוא גם את התוכנית וגם את פרוטוקול הדיון 

יש את הקישורים , השקיפות העירוניתשהיה בזירת 

גם לפרוטוקול הדיון שיוכל הציבור לקרוא 
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כפי שצוין  .ולהתרשם וגם לתוכנית האסטרטגית

, 6/11/2019במענה לשאילתה בישיבת המועצה מיום 

בה הוצגה  28/7/2019מאז ישיבת ועדת החינוך מיום 

דנה הוועדה במדיניות , התוכנית האסטרטגית

ביניים ובמדיניות האינטגרציה הרישום לחטיבות 

בעצם שני נדבכים משמעותיים וסלעי מחלוקת , בעיר

בימים  .אפשר לומר גם מתוך התוכנית האסטרטגית

אלה משלים הצוות המקצועי את המלצותיו כפי 

שהונחה על ידי ועדת החינוך ולאחר מכן יוגשו 

בהמשך ידונו נושאים נוספים  .המלצות אלה לוועדה

ית האסטרטגית לחינוך הן בוועדת הקשורים לתוכנ

מועצת העיר , ככלל .החינוך והן במועצת העיר

תעודכן לגבי התקדמות שלבי התוכנית האסטרטגית 

והתוכנית תוצג למועצת העיר בישיבה עד חודש 

  .2020אפריל 

, אז כפי שאני מציג פה בשאלות .תודה על המענה אמיר סילבר:

ף מועצת בעצם התוכנית יוצאת לפועל בלי שיתו

את "אני מצטט פה: , אתם כותבים את זה גם .העיר

ההתקדמות שנעשתה במרבית סעיפי התוכנית תוך 

זה בעצם מה " כדי ציון התקדמות כחלק מהתהליכים

מדוע התוכנית יוצאת לפועל לפני , שאני שואל פה

לפני שאנחנו קיבלנו את , שזה הגיע למועצת העיר

התוכנית הזו  ההחלטות האם אנחנו רוצים לממש את

ועל זה אני לא קיבלתי  .ולפני שהתקיים דיון במועצה

התוכנית יוצאת לפועל לפני שמועצת העיר  .תשובה

  .מקיימת על כך דיון
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בתוך התוכנית האסטרטגית יש שני נושאים שגם  איתי צחר:

 .לטעמי בישיבות מועצה נקבע סדר הטיפול בהן

לחטיבות וגם הקמת ועדה גם לנושא רישום , כלומר

ולאחר מכן הדיונים האלה  .לנושאים אחרים

מתבצעים בוועדת החינוך מתוך מטרה והחלטה 

והגדרה להביא אותם לאחר הדיון בצוותים 

אבל אכן הזמן  .וכך יהיה .המקצועיים למועצת העיר

לא עוצר מלכת ויש דברים שהמציאות מחייבת 

ואנחנו באמת ממשיכים לפעול ומיישמים המשך 

  .מקצועית בעיר פעולה

כמה ישיבות בוועדת חינוך היו עד עכשיו? לדעתי לא  אמיר סילבר:

ולכן התוכנית באמת מתממשת , ישיבות 4-יותר מ

אותם חברי  .בלי שמועצת העיר מקבלת עליה החלטה

מועצה שהיו כאן במועצה הקודמת לא היו מוכנים 

לקבל את התוכנית הזו אבל היום מממשים אותה 

יש לי עוד שאילתה בנושא וגם שם  .הלכה למעשה

 .אנחנו נדון על זה

 

 רו"ח המועצה חברת מטעם הירוקות בשכונות הנוער תנועות פעילות . ז

 תהילה מימון.

שאילתה הבאה בנושא פעילות תנועות הנוער  .תודה איתי צחר:

בשכונה הירוקה מטעם חברת מועצת העיר תהילה 

בעצם מצוין המחסור במקום פיזי ראוי  .מימון

מה , ומספר שאלות .לפעילות בשכונה הירוקה

מדיניות העיירה בנוגע לפתיחת שערי בית הספר 

באיזה , אילו בתי ספר, למשתתפי תנועות הנוער

, יר ואיזה מרחבים עומדים לרשותםתנאי מזג אוו
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מה הסטטוס המעודכן בנוגע להקמת מבני קבע 

והאם קיימת מצוקה , לתנועות נוער בשכונה הירוקה

זהה במוקדי פעילות אחרים בעיר ואם כן כיצד 

אז קודם כל כמענה נאמר שעיריית כפר  .מטופלים

סבא רואה בתנועות הנוער גורם משמעותי בנושא 

כפי שפורט בישיבות , ברה בעירחינוך ותרומה לח

המועצה האחרונות העירייה מתקצבת את תנועות 

הנוער בצורה משמעותית ופועלת בשיתוף פעולה מלא 

נכסי , לגבי השימוש במבנים .איתן בתחומים שונים

אנו פועלים לשימוש , העירייה שייכים לציבור

מקסימלי בנכסים אלו תוך עירוב שימושים לכל 

הדבר מעלה לא  .וימות השבוע אורך שעות היממה

פעם קשיים בין הגורמים השונים העושים בהם 

שימוש ואנו מטפלים בנושאים אלו כאשר מתעוררים 

, בלאי, למשל בגין ניקיון, חילוקי דעות ומחלוקות

 .ונדליזם ודברים אחרים שקורים תוך כדי פעילות

הנוער בבתי הספר  לשם הסדרת השימוש של תנועות

באשר לנושא  .אף נחתם הסכם בין העירייה לבינן

מבנה הקבע עבור תנועות הנוער בשכונה הירוקה אנו 

שמחים לבשר כי נמצא שטח פוטנציאלי לנושא זה 

, 80להקמת מבנה קבע עבור תנועות הנוער בשכונה 

שטח זה מחייב הליך תכנוני וזה יתבצע לאחר הליך 

עד שיוקם מבנה  .ע להתאמתושל שיתוף ציבור בנוג

הקבע עיריית כפר סבא מאפשרת לתנועות הנוער 

בשכונה הירוקה לפעול בימי החורף בתוך מרחבים 

שבט  .סגורים בבתי הספר לרבות הכיתות על פי צורך

שבט שליט פועל , 60הצופים בשכונת זמר העברי 
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בבית הספר על שם רחל המשוררת ובבית הספר 

השבט פועל , בנוסף .סהירוק על שם שמעון פר

 .המוצבים ליד הספורטק בשכונה יביליםבשלושה 

תנועת הנוער העובד והלומד פועלים בשכונה הירוקה 

 .י עגנון במהלך כל השנה"בבית הספר על שם ש 80

 .כיום לכל תנועות הנוער בעיר יש מבנים לפעילותן

שבט רכס של תנועת הצופים הפועל ברחוב החיש 

ה את הכמות הגדולה ביותר של פינת בן יהודה מונ

פ "ולכן הוסכם על שת, חניכים 800-חניכים למעלה מ

בין השבט לבין תיכון על שם רבין לגבי שימוש של 

 .חניכי התנועה בבית הספר בעת הצורך ובתיאום

חשוב לציין עוד כי תנועת הנוער כנפיים של קרמבו 

אשר בשלב , מקיימת את פעילותה בבית הספר שרת

כל זאת בתיאום והסכם מול  .אחר צרכיהםזה ממלא 

  .העירייה ובית הספר

קודם כל תודה רבה ואני שמחה לשמוע שיש  תהילה מימון:רו"ח 

דבר קטן שאני  .התקדמות עם הנושא של המבנה קבע

רוצה לציין זה שבאמת הובא לידיעתי שבימים 

קיצוניים בקור וימים שיגיעו אלינו בחום הכבד אין 

שווה לבדוק , יש פתרון לימים גשומים, פתרוןבאמת 

ולראות איך לסייע להם גם במזג אוויר שהוא שונה 

 .מימים גשומים

, בכל מצב שבו יהיה צורך בזה זה יהיה בכל פעילות איתי צחר:

ושוב אני , כולל בהכול, כולל בכיתות, בכל חלל

ויש מחלוקות ויש עניינים , יש מתיחויות, אומר

מדיניות ראש העיר ברורה מאוד אבל , נקודתיים

  .בנושא הזה ואנחנו נפעל לממש אותה
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 .תודה, כן .זאת הנחיה גורפת ראש העיר:

 

 סבא סיעת "כפר מטעם לרישום היסודיים ספר בתי פתיחת . ח

 מתקדמת".

שאילתה הבאה מטעם סייעת כפר סבא מתקדמת  איתי צחר:

בחודש ינואר נערך כנס  .בנושא ייחודיות בתי ספר

בנושא פתיחת , מקצועי כותבים שואלי השאילתה

התוכנית הזו  .אזורי הרישום לבתי הספר היסודיים

וחלק , לא הוצגה מעולם בפרטיה לנבחרי הציבור

מאותן השאלות שעולות זה כל מיני שאלות 

האם הייחודיות , שהתוכנית הזאת מתייחסת אליהן

 .שיטות לימוד שונותתהיה בתחומי תוכן שונים או 

ויש  .מה לגבי הסעות וכולי, האם תהיה סגירת כיתות

מספר שאלות מפורטות מתי תוצג התוכנית לחברי 

היכן התושבים יוכלו לקרוא על  .מועצת העיר

מה מדיניות , התוכנית המלאה עם שאלות ותשובות

מתקשרת  ההסעות הציבוריות בהקשר זה ואיך

, אז שוב .למדיניות לחסוך נסיעות בחטיבות הביניים

גם זה קשור באמת לנושא , כמו שציין אמיר קודם

וכחלק מקידומה של  .של התוכנית האסטרטגית

אותה תוכנית וכפי שנאמר גם במענה לשאילתה 

עיריית כפר סבא תבצע שינוי מרחיק לכת , הקודמת

הספר  בחינוך בדגש פתיחת אזורי הרישום לבתי

הליך  .והגדלת הייחודיות של בתי הספר ברחבי העיר

מקצועי זה מחייב תכנון ועבודה מקצועית של גורמי 

ן , שיתוף הציבור, המקצוע יחד עם בעלי העניין תיקו

הצגה לוועדת החינוך ואז לאישור , התוכניות
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נכון להיום אנו נמצאים בשלבי תכנון  .המועצה

ודה גדול לצוותי ראשוניים ובמסגרתם בוצע כנס עב

, בנוכחות ראש העיר, 13/1/2020החינוך בעיר ביום 

שכמובן  .הנהלת אגף חינוך ונציגי משרד החינוך

מדובר על תוכנית  .שותפים איתנו לגיבוש התוכנית

רב שלבית אשר נמצאת כאמור בשלב גיבוש די 

, ב"צפויה להתחיל בשנת הלימודים התשפ, ראשוני

לכשתתגבש טיוטת  .2021שתחל בחודש ספטמבר 

התוכנית היא תידון בוועדת החינוך ולאחר אישורה 

הוועדה תוצג בצורה מפורטת במועצת העיר ולציבור 

נכון לעכשיו על פי , באשר לסוגיית ההסעות .הרחב

טיוטת התוכנית הבחירה היא תהיה בחירה מבוקרת 

ואזורי הבחירה יהיו ברדיוס המוגדר על פי חוזר 

  .ריך הסעותל ככזה שאינו מצ"מנכ

, רק שיהיה ברור .ראשית תודה על המענה, אז שוב אמיר סילבר:

אני פשוט חושב , אני לא נגד התוכנית האסטרטגית

שבלי תוכנית אסטרטגית העיר לא יכולה לפעול 

אנחנו כמועצת עיר אמורים לקבל , ולתכנן קדימה

לאור כל , את ההחלטה הזו ובעצם לנהל את העיר

 .והתוכניות שאנחנו חושבים לנכון לבצעהשינויים 

, הייתי שמח שהתוכנית הזו תוצג, יחד עם זאת

יציגו למועצת העיר כדי , לפחות הטיוטה שלה

שאנחנו נוכל לקבל לפחות מושג כששואלים אותנו 

, כי הציבור כבר מכיר את התוכנית הזו, מה קורה

ואני , הציבור מעלה שאלות ואין לנו תשובות לזה

ח שלפחות את הטיוטה הראשונית יציגו הייתי שמ

 .לנו במועצת העיר
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התוכנית , קודם כל .נחלק את התשובה לשניים איתי צחר:

תוצג עד אפריל , כפי שנאמר קודם לכן, האסטרטגית

החלק השני של התשובה  .זה למועצת העיר .הקרוב

, מצד אחד .מתייחס לסדר הנכון לבצע את הדברים

למועצת , כנית לכאןאילו היינו מביאים את התו

איך מביאים , ובצדק, הייתה עולה השאלה, העיר

כחלק מהעבודה , מצד שני .תוכנית שהציבור לא ראה

, המקצועית שכוללת בין השאר שיתוף בעלי עניין

ומשרד החינוך וצוותי ההוראה , לרבות הציבור

אין מנוס מלחשוף  .התוכנית היא לא סודית, וכולי

עולה השאלה מדוע  ואז .אותה לאותם גורמים

אנחנו מנסים למצוא  .המועצה עוד לא ראתה אותה

להבנתנו מה , את האיזון בין שני הצרכים האלו

 .שצוין קודם במענה לשאילתה זה הסדר הנכון

כולל , עבודת מטה מקצועית, כלומר עבודה מקצועית

הצגה לוועדת , שיתוף בעלי עניין, שיתוף ציבור

  .למועצת העירהחינוך ואז הצגה 

 

 לעיר מהיר עבודות ביצוע בזמן ויצמן ברחוב קטנים לעסקים סיוע ט.

 בראש". סבא סיעת "כפר מטעם

שאילתה הבאה בנושא סיוע לעסקים קטנים ברחוב  איתי צחר:

מציינים  .ויצמן בזמן ביצוע עבודות מהיר לעיר

את , כותבי השאילתה סייעת כפר סבא בראש

ההפרעות והחששות של הסוחרים לאור העבודות של 

רעש ואי נוחות שעלולים להיגרם מן , מהיר לעיר

להקשות על גישת הלקוחות ועל אספקה , הסתם

ושואלים שואלי  .סדירה של סחורה לחנויות
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השאילתה אילו פעולות בכוונת העירייה לבצע על 

לתמוך בעסקים ברחוב ויצמן לקראת ובמהלך מנת 

פרויקט מהיר , כמענה נאמר כך .עבודות מהיר לעיר

לעיר הינו פרויקט אסטרטגי להתפתחותה של העיר 

לצד שיפור מערך , בכלל ושל מרכז העיר בפרט

שיקום , התחבורה הפרויקט יביא לחידוש מרכז העיר

, התת קרקעיות והעיליות, התשתיות הרעועות

 .חסרת תקדים של מאות מיליוני שקלים והשקעה

בסיומו של הפרויקט רחוב ויצמן צפוי להפוך לשדרת 

מדרכות , מסחר תוססת שלאורכה שבילי אופניים

מטבעו של כל  .תאורה וריהוט רחוב חדשים, רחבות

שיפוץ בתקופת העבודה נגרמות הפרעות ואנו עושים 

וזאת באמצעות תכנון  .הכול על מנת לצמצמן אותן

הפרויקט  .דויק וניהול צמוד וקפדני של העבודותמ

חולק למקטעים על מנת לצמצם את הפגיעה 

בתושבים ובבעלי העסקים בשל עבודות אלו ובעצם 

סגירה של כל מקטע לזמן המינימלי ולא לפתוח 

על מנת  .מקטע רחב מאוד ולגרום הפרעה מתמשכת

לסייע לעסקים ברחוב זה ובסביבתו העירייה ממקדת 

מאמצים רבים בקיום אירועים באזור וכן נבחנות 

מספר תוכניות אשר יאפשרו תמריצים לטובת חידוש 

ל נמצא בשלבי "הנ .שילוט וחידוש חזיתות לחנויות

פעילות הניקיון  .כלכלית וחוקית, בחינה מקצועית

וכנסו רכבי שטיפה והתחזוקה של הרחוב שופרה וה

העירייה התקינה כפי , בנוסף .ותוגבר מערך הניקיון

שהתחייבה חניות אקספרס אשר מטרתן להועיל 

ולהקל על מצוקת החניה במקום ולאפשר תחלופת 
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אנו מודעים היטב  .לקוחות מהירה באזורי הביקוש

לחששות הסוחרים ונעשה כל שניתן על מנת להקל 

חה שיביאו עבודות במהלך תקופה זו ולקראת הרוו

  .שדרוג הרחוב

אני חושבת שזה נכון יהיה לבצע  .תודה, אז אוקי :עו"ד קרן גרשון חגואל

איזשהו שיתוף ציבור יחד עם הסוחרים שבעצם 

רואים שיש בהם איזשהם דאגה אמיתית לפרנסה 

ובין היתר כשאני קצת ניסיתי  .לא נעשה .שלהם

, חריםהסו, לבחון ולשאול מה הדברים שאנשים שם

הם הביאו כל מיני , היו רוצים לראות בתקופה הזאת

שאני חושבת שיש מקום , רעיונות מאוד יצירתיים

 .לבוא ולשמוע אותם

אבל שמעתי את , אז אני לא יודע מי שאל אותך איתי צחר:

, אז אני אחדש לך .שלא בוצע שיתוף ציבור, התשובה

אבל בוצעו הרבה מאוד שיתופי ציבור עם , או לא

עד כדי כך שעבר צוות מקצועי בצורה , סוחרי העיר

בעל עסק בעל , חנות חנות, סוחר סוחר, מתועדת

, רשם אותם, שמע את כל הרעיונות היצירתיים, עסק

למשל מפרצי פריקה , יישם את מה שניתן ליישום

למשל שינוי התכנון של , למשל הסדרי חניה, וטעינה

הציג , ריםחזר לסוח, רחובות ונקודות כאלה ואחרים

להם את מה שבוצע ואנחנו עובדים בצורה מתגלגלת 

הפרויקט הזה מחולק לשני מקטעים  .ממזרח למערב

ושיתוף , כרגע אנחנו בביצוע של המקטע המזרחי

גם בפרטני , ציבור מול סוחרים בוצע מספר פעמים

גם אליו , ולגבי רחוב טשרניחובסקי .וגם ברחוב

תוך ציפייה כבר מ, אנחנו כבר נערכים להיכנס
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וגם שם יתחיל בקרוב  .כי גם שם יש מסחר .לעתיד

 .שיתוף ציבור פרטני בדיוק באותה מתכונת שבוצעה

וכבר אנשים שפנו אלינו מרחוב טשרניחובסקי קיבלו  עילאי הרסגור הנדין:

 .וכבר נעשו פתרונות שם, מענה

האם , שואלתאני , אז השאלה היא בכל זאת, אוקי :עו"ד קרן גרשון חגואל

ניסיון לבוא ולבחון את ההקלות כי , נעשה איזשהו 

  .הדאגה האמיתית שלהם היא הפרנסה שלהם

 

 אחת". סבא סיעת "כפר מטעת תקציב ללא עיר י.

שאילתה הבאה מטעם  .במפורט, נענה בהרחבה איתי צחר:

מדוע לא מאושר  .חבר מועצת העיר, צביקה צרפתי

, ראש העיר לשעבר, מציין צביקה .תקציב העירייה

אושר תקציב עיריית כפר סבא מדי  2005מאז שנת 

כך היה , שנה בחודש דצמבר לפני שנת התקציב הבאה

שנה אחר שנה למעט מקרה יחיד בו משא ומתן 

ובעצם שנת  .קואליציוני עיכב את אישור התקציב

פתחו של חודש תהיה השנה הראשונה בה ב 2020

פקודת העיריות קובעת כי  .פברואר אין תקציב

הגזבר הכין הצעת תקציב לעירייה על פי הנחיות 

ראש העירייה וראש העיר יגיש לאישור המועצה לא 

, יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים

מדוע לא , ושואל צביקה .שאליה מתייחסת ההצעה

רייה לעיון חברי הוכן ולא הועברה טיוטת תקציב העי

המועצה בוועדת הכספים? מדוע בוטלו שלושת 

ישיבות ועדת תקציב שתוכננו ונדחו כבר יותר מפעם 

מה הם הקשיים איתם מתמודד הגזבר וראש  .אחת

כמענה נאמר שתקציב  .העיר בהכנת התקציב לאישור
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העירייה טרם הובא לאישור עקב קשיים רבים 

כלכלית  באיזון התקציב ובהתוויית מדיניות

 .אחראית ומאוזנת על רקע מצבה הכספי של העירייה

במהלך עשר השנים האחרונות הוגדל עומס המלוות 

מיליון  300של העירייה בצורה דרמטית וחצה את רף 

חשוב לדעת כי עומס זה מטיל צל כבד כל יכולות  .שח

העירייה לממש עבודות פיתוח כגון אלו שיפורטו 

אחוז  35.5מס המלוות על נכון להיום עומד עו .להלן

התנהלות בהתאם למדיניות , מסך התקציב השוטף

שהייתה נהוגה בעבר תביא לכך שעומס המלוות 

שלוש ואז , האחוז בתוך שנתיים 50יחצה את קו 

תעמוד בסכנה עמידת העירייה בהגדרה של רשות 

נהיה מצויים , בנוסף .איתנה  על כל המשתמע מכך

ניכר  מהתקציב יידרש לשם כיסוי במצב בו חלק 

 20במקביל במהלך  .ההלוואות ולא לפיתוח חדש

עות מרכזיות "השנים האחרונות לא אושרו בעיר תב

/א המשולש באזור 21/11ע כס/"לעסקים למעט תב

על פי נתונים  .2014הכניסה הדרומית לעיר בשנת 

יחס ההכנסות מארנונה עסקית ביחס , השוואתיים

-יותר מבין רשויות פורום הלמגורים הינו הנמוך ב

 .אחוז פחות מהממוצע של רשויות אלו 50-והינו כ 15

 .פערים רבים קיימים בכל תחומי הפיתוח, יתר על כן

הגנים , המדרכות, הכבישים, מוסדות החינוך

די בסיור קצר בגני המשחקים  .הציבוריים ועוד

בגני , במעבדות, במוסדות החינוך, במזרח העיר

למשל תאורת  .ין את עומק הפעריםהילדים כדי להב

כמו שגם עלה  .רחוב מיושנת שאינה חסכונית ועוד
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המציאות הנוכחית מחייבת התנהלות  .פה במועצה

לאור המצב הכלכלי  .כלכלית אחרת וזאת ייעשה

אחראי ושקול , ולאור הרצון להביא תקציב מאוזן

התקציב , עורכת מלאכת הרכבת התקציב זמן רב

  .םיובא לאישור בהקד

אני מתפלא על  .לא חשבתי שתהיה תשובה אחרת צביקה צרפתי:

אני יודע איך , אני הייתי פעם, התשובות האלה

לפחות להכין את התשובות , מכינים את התשובות

, לפחות לאחד שקצת מכיר את הנתונים, כמו שצריך

ולא צריך להסביר לו שגני המשחקים וראשי הערים 

האחרונות עמדו באותן דילמות אבל שעמדו בשנים 

ידעו לאשר ולקבל אומץ לאשר תקציב עם כל 

אני מצפה שעיר כמו כפר סבא תאשר את  .המגבלות

יש פה אנשי  .עם כל המגבלות .התקציב שלה בזמן

ואתם , להתכנס, מקצוע טובים שידעו כל שנה להביא

  .תודה .הם לא התחלפו, אותם אנשי מקצוע

 70לא נלקחו הלוואות של , חד לדייקרק דבר א איתי צחר:

 50גם לא , מיליון בדיוק לאור המצב שצוין כאן לעיל

וצמצמנו  .מיליון 34.5 .אם אני לא טועה 34 .מיליון

במהלך השנה האחרונה בדיוק מהסיבות שפורטו 

  .להלן את היקף המלוות

  .כל ההלוואות נלקחו לטובת החינוך בכפר סבא ראש העיר:

 

 אחת". סבא סיעת "כפר מטעת אקדמית עיר יא.

  

שאילתה הבאה מטעם חבר המועצה ראש העיר  איתי צחר:

 .בנושא כפר סבא עיר אקדמית, לשעבר צביקה צרפתי
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להפוך , ראש העיר, במהלך מערכת הבחירות הבטחת

את כפר סבא לעיר אקדמית במסגרת הקמפיין הצגת 

שצעד כזה ימשוך לעיר אלפי סטודנטים והוקמה 

ומספר שאלות  .ה להקמת מכללה אקדמית בנושאועד

הבהרה לציבור בכפר סבא שמצפה לראות את אלפי 

האם נעשתה פנייה , השאלות הן .הסטודנטים

למוסדות אקדמיים לבדיקת ייתכנות הקמת מכללה 

האם התגבשה התוכנית להבאת מרכז אקדמי , בעיר

מה היו תחומי  .אם כן באיזה מכללה מדובר, לעיר

מדוע לא התכנסה  .הלימוד בה והיכן תמוקם בעיר

 .עד היום הוועדה להקמת מכללה אקדמית בעיר

עיריית כפר סבא בשנה האחרונה , כמענה נציין כך

יזמה מספר פעילויות מול מוסדות אקדמאים 

, במגוון נושאים כגון חינוך .לשיתופי פעולה בעיר

שיתופי הפעולה  להלן פירוט .חדשנות ועוד, קיימות

אוניברסיטת , 1 :של עיריות עם מוסדות אקדמאיים

במהלך השנה האחרונה  .בית ספר פורטר, תל אביב

רקמנו שיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב בשני 

האחד זה הקמת מעבדה אורבנית , תחומים עיקריים

אתר הדגמה , טאשר תהפוך את כפר סבא לבטא סיי

יוזמות סביב במסגרת זה יגיעו  .תיותלמחקר וליווי 

דוקטורנטים וצוותי מחקר ללוות פרויקטים 

, מים, פסולת, עירוניים או עצמאיים בתחומי סביבה

עד כה נערכו  .תחבורה ועוד, אנרגיות מתחדשות

מספר פגישות בנושא לאפיון והגדרה משותפת ונבחן 

כבר  .המיקום האידיאלי לשילוב מערך מסוג זה

בקרוב נסגור את הפרטים אנחנו , נמצא מיקום כזה
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עיריית כפר סבא והאוניברסיטה , בנוסף .האחרונים

שותפות בקונסורציום של שותפים מספר מדינות 

במסגרת קול קורא ערים חכמות של האיחוד 

במסגרת הפרויקט אוניברסיטת תל אביב  .האירופי

היא הגורם המחקרי המלווה את העשייה שלנו 

מורכב מאיסוף השלב הנוכחי בפרויקט  .בפרויקט

מידע על ידי ראיונות ומחקר כמותי שישמשו בסיס 

נרקם , בנוסף .לתוכנית הפעולה שתוקם בהמשך

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן כולל 

 .ל האוניברסיטה"ביקורים הדדים ושיחות עם מנכ

שיתוף הפעולה הינו לקידום ליווי אקדמי לאתגרים 

לאחר מספר פגישות וקבלת החלטות , מרכזיים בעיר

משותפת הוחלט להתמקד בליווי פרויקט אפס 

המשמעות עבור העירייה כוללת ליווי , פסולת בעיר

, פסיכולוגיה, של צוות מחקר מתחומים מגוונים

בנות בכדי ל, משפט ועוד, סביבה, כלכלה התנהגותית

לבנות מדדים ולבחון אותם , תוכנית פעולה מקיפה

יחד עם אוניברסיטת בר אילן , בנוסף .ביחס להטמעה

הוגשה מועמדות לקול הקורא המרכזי של האיחוד 

 .בתחום תחבורה חכמה, 2020הוריזון , האירופי

מול מכללת בית ברל יש לנו צוות שנקבע , נוסף על כך

אנחנו , צוות שלול בית ברל וה"וגובש יחד עם מנכ

מקיימים פגישות שוטפות ובונים תוכניות ושיתופי 

לרבות תוכנית עירונית , פעולה במספר נושאים

 .מכללת אפקה .להכשרת מורים על פי צרכי העיר

עיריית כפר סבא נמצאת גם בקשר אקדמאי עם 

מכללת אפקה בתחום התייעלות אנרגטית ובקשר 
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פרופסור  מתמיד עם הראש המכון לכלכלה מעגלית

נערכה , בשבוע שעבר הם היו כאן אצלנו, אבי בלאו

, לדעתי לפני שבועיים, הכשרה מרובת משתתפים

הכשרה מרובת משתפים לגורמי מפתח בארגון 

ואנו בוחנים , בנושא בנייה מאופסת אנרגיה ברשות

ליווי של בנייה ושיפוץ מבנים בעיר באופן קרוב יותר 

בית הספר  .ושאעל ידי המומחים מטעם המכללה לנ

אבל זה גם , זה לא חדש, מאיר, האקדמאי לסיעוד

באשר להבאת מרכז  .ופה כסוג של גוף אקדמי, קיים

העירייה נמצאת בקשר עם מרכז  .אקדמי לעיר

, התקיימו מספר פגישות בנושא הזה, אקדמי מסוים

כרגע מטעמים כלכליים או ניהול משא ומתן לא ניתן 

אבל באופן עקרוני נבחן , לחשוף כרגע פרטים נוספים

הבאה של מרכז אקדמאי לעיר ולגבי הוועדה להקמת 

  .מכללה אקדמאית היא טרם התכנסה

היו ויהיו ורק צריך , שיתופי פעולה אני מברך צביקה צרפתי:

אף אחד לא המציא את  .להעמיק אותם וזה מבורך

, נשאל במפורש על מכללה .הגלגל של שיתופי הפעולה

כנראה , הבנתי שיש סודיות .האקדמיתעל המכללה 

לא נראה לי , שהסודיות הזאת תישמר עוד זמן רב

אני , אבל בוא .שתהיה פה מכללה כמו שהצהירו

אבל בעזרת השם אולי , מכבד את הסודיות כרגע

 .אבל אולי נזכה, אני לא מאמין, נזכה למכללה פה

יודע משיחות שהיו ופגישות שהיו שמכללה  ומי כמוני 

  .לא תהיה בכפר סבאכנראה 

 

 מתקדמת". סבא סיעת "כפר מטעם סבא בכפר הצתות יב. 
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שאילתה הבאה מטעם סייעת כפר סבא מתקדמת  איתי צחר:

מציינים כותבי השאילתה  .בנושא הצתות בכפר סבא

כלי רכב שהוצתו בעיר כפר סבא בחצי השנה  15

בנוסף חנות ירקות  .אירועים שונים 11-ב, האחרונה

חנות סנדוויצ'ים של סעדיה ועוד מקרי , בשוק

נוסף על ניסיון הצתה לשכת ראש העיר  .הצתות

חקירת האירועים מוטלת על  .בחודש אוקטובר

והשאלות הן מה  .משטרת ישראל והתושבים חוששים

עושה עיריית כפר סבא כדי להתמודד עם ההצתות 

ר להוביל כדי אילו מהלכים מתכוון ראש העי, בעיר

כמענה נציין את  .להחזיר את הביטחון לתושבים

וכמו שנאמר גם על ידי כותבי , הפעולות שמתבצעות

שהאחריות לנושא לחקירה ולמעצרים , השאילתה

ולכל פעילות אחרת היא מוטלת על משטרת ישראל 

, כאשר העירייה פועלת לסייע בכל מה שנדרש, בלבד

ירייה פועלת הע .לרבות בהקצאת משאבים שונים

במספר מישורים על פי תפיסת הפעלה סדורה 

להגברת תחושת הביטחון ברחבי העיר בהובלת מנהל 

, מופעלות יחידות ביטחון ואכיפה .האגף שי זייד

הפעלת , מותקנים אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיים

הכשרה ורגש ציוד עבור יחידות , גיוס, מוקד ביטחון

במהלך היממה פועלות בעיר מספר  .המתנדבים

היחידה מורכבת , השיטור העירוני .יחידות עירוניות

, סיור עירוני, פקחים עירוניים 14-שוטרים ו 14-מ

סיירים המצוידים במכוניות  20היחידה מונה 

בנוגע ליחידת  .ובקטנועים ויחידת פיקוח כללי

פועלת אך ורק בשטח העיר כפר , השיטור העירוני
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שוטרי ופקחי היחידה , מההסכם סבא כחלק

מעורבים באופן אישי בסיכול אירועי עבריינות 

תוך הפגנת , כולל ביצוע מעצרים, בשטח העיר

על חלק מפעולות  .נחישות וחתירה למגע, מקצועיות

אלו אף זכו לתעודות הוקרה מטעם מפקד תחנת כפר 

במהלך השנה האחרונה הותקנו  .סבא ומפקד המרחב

מצורף קישור עם , אתרים חדשים 9-מצלמות ב 52

, בזירת השקיפות באתר העירייה, הפירוט שלהם

מוקד  .ביחידות העירייה אגף ביטחון, סליחה

הביטחון העירוני מרכז אליו את כל תמונת החוזי 

גם כאן בוצעה  .ממצלמות המוצבות ברחבי העיר

הרבה מאוד עבודה בשנה האחרונה ואינטגרציה של 

ן של מוקד ביטחון שיושב מול כל המצלמות ויש מוקד

קיר מסכים ויכול לעקוב באופן אקטיבי ופאסיבי 

מפעיל אגף , בנוסף .אחר שידורי מצלמות הביטחון

המותקנות בהתאם , הביטחון מספר מצלמות ניידות

לצרכים כולל הקצאה למבצעים משותפים עם 

אגף הביטחון פועל בשיתוף פעולה  .משטרת ישראל

ויש עוד , וגית בנושא זהמלא עם הזירה הטכנול

מצלמות נוספות שהמשטרה מתקינה ברחבי העיר 

 .בימים אלו להגברת פעילות הסיקול והמודיעין

י , בנוסף עיריית כפר סבא פועלת יחד עם נציג

אימון וציוד יחידות מתנדבים , השכונות להקמה

סיירת השכונות , במסגרות של סיירות שכונתיות

וסיירת שכונת אליעזר , מתנדבים 80המערביות מונה 

המתנדבים פועלים בשטח  .מתנדבים 40מונה 

, לסיכום .השכונות בהפגנת נוכחות ובולטות
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העירייה פועלת ותמשיך לפעול במסגרת גבולות 

אחריותה כגוף שאינו ביטחוני ואינו משטרתי 

יש שאלת  .להגברת הביטחון בקרב תושבי העיר

  .המשך? תודה

 

 : לסדר הצעות .2

 

 סיעת "כפר מטעם העיר בתחומי עץ לכריתת בקשה בדבר בכתב הודעה א.

 סבא מתקדמת".

  

ההצעה לסדר הבאה היא  .נעבור להצעות לסדר איתי צחר:

מטעם  .בנושא בקשה לכריתת עץ בתחומי העיר

  .סייעת כפר סבא מתקדמת

 רבים .לאחרונה נכרת עץ רב שנים בכניסה לשוק פינחס כהנא:

מתושבי העיר היו קשורים לעץ והיו המומים 

, ככלל .הדבר נודע להם רק לאחר הכריתה .מהכריתה

הודעות על בקשות לכריתת עצים בוגרים ניתן לראות 

פקיד היערות , באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רובם , תושבי כפר סבא .ובאתר העירייה, הארצי

אינם מודעים לאפשרות הבדיקה באתר , ככולם

וכך  .בוודאי שאינם מקפידים להתעדכן באופן יומיו

לא יכולים לממש את האפשרות לערור על ההחלטה 

בנושא תכנון ובנייה יש דרכים מספר ליידע  .הזאת

, בין השאר .את הציבור על תוכנית שבתהליכי אישור

וכן על ידי פרסום , על ידי פרסום מודעה בעיתונות

בכפר סבא  .מודעה צמוד לאתר התוכנית ובסביבתו
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, אין פקיד יערות מקומי שמקבל החלטה על הכריתה

ולמעשה עיריית כפר סבא מעבירה את המלצתה 

לבקשות הכריתה בצירוף התייחסותה להחלטת פקיד 

בדרך זו אין אפשרות לתושבים להביע את  .היערות

זאת , הן בפני העירייה שכותבת את המלצתה, דעתם

והן , ההמלצהאומרת שיהיה לפני שהיא כותבת את 

יש לציין שלאחרונה  .לפקיד היערות שצריך להחליט

עיריית נהריה אימצה נוהל לפרסום הודעה בכתב 

בדבר בקשת כריתת עצים ובכך הייתה לרשות 

כל עץ בוגר הוא , כידוע .הראשונה שמאמצת נוהל זה

נושא  .הן בשטח פרטי והן בשטח ציבורי .מוגן בחוק

י עצים בשטחים הסמכות לכלול נוהל זה גם לגב

הצעתנו מתייחסת  .פרטיים ייבדק על ידי העירייה

כמובן שבמקרה חירום  .לכלל העצים המוגנים בחוק

לכן  .בטיחותי לא מוצע לשנות את הנוהל הקיים

, מוצע להחליט שבקשה לכריתת עץ או העתקתו

תפורסם במודעה בצמוד לעץ או קבוצת עצים אליו 

חס לגודל יוכן נוהל המתיי .מתייחסת הבקשה

  .אחריות לפרסומה וכולי, תוכנה, המודעה

 אני חושב, קודם כל לגבי הערך של העצים בעיר, טוב איתי צחר:

שכל מילה שאמרת מקובלת וככה האמונה של כל 

עובדי העירייה וככה המדיניות שאנחנו פועלים 

זה יכול להמחיש , בנוגע לעץ הספציפי בשוק .לאורה

כי העץ הזה הורעל ככל הנראה , בדיוק את הערך הזה

בעקבות הרבה מאוד מאמצים , לפני מספר שנים

מה ומלחמה על עתידו הצלחנו להחיות אותו לעוד כ

ולצערנו הרב לאחרונה הוא שוב אובחן על ידי , שנים
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אגרונום כמסוכן ומהווה סכנה לציבור ונאלצנו 

כל הפעולות בוצעו בתיאום מלא מול  .לכרות אותו

 .בליווי מלא שלהן, ביידוען מראש, משמר האילנות

 .אין לי טענות על הכריתה של העץ הזה פינחס כהנא:

בתיאום מלא מולן  .אין בעיה .רבסד, שנייה, לא, לא איתי צחר:

וגם כמו שהיה לנו הרבה שיחות על זה  .םובאישור

המשימה של כריתת העץ הושלמה רק כאשר , בעבר

הוקמה ערוגה מסביב למקום שבו עמד הפיקוס הענק 

לגבי מה  .וניטע עץ חדש תחתיו ממש באופן מידי

אנחנו בעצם ביצענו היוועצות לפני מספר , שהצעת

, למדנו את הנוהל שלהם, שבועות מול עיריית נהריה

 .אנחנו פועלים בנושא הזה גם מול משמר האילנות

הוכן נוהל בנושא הזה ובעצם על כל עץ שעתיד 

עם , מאיר עיניים, להיכרת בעיר יוצב שלט בולט

ויש כבר  .הודעה לציבור על הכוונה לכרות אותו

בות מסי .טיוטות אחרונות לפני הדפסה של הנוהל

אבל , טכניות כרגע לא ניתן להציג אותן על המסך

והדבר הזה מממומש  .בעיקרון אם תרצה נעביר לך

 .גם הנוהל כבר קיים וגם ההחלטה כבר ניתנה, בעצם

וזה המצב ובהחלט אנחנו רואים את הנושא הזה 

  .כנושא חשוב וככה מטפלים בו

דע את צריך ליי .אני כמובן שמח מאוד שזה יתבצע פינחס כהנא:

  .הציבור

אז לאור כך אנחנו ממליצים להסיר את , תודה .נכון ראש העיר:

 .ההצעה מסדר היום

  .בוא נקבל החלטה ברוח מה שאמרתם אמיר סילבר:

  .זה מתבצע, לא צריך החלטה .זה מתבצע ראש העיר:
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 .יש משמעות להחלטות מועצה הדר לביא:

יוכן נוהל והנוהל כבר קיים אז יש , הדר איתי צחר: כשכתוב 

כתוב יוכן נוהל  .בעיה לקבל את זה אפילו טכנית

 .המודעה כבר מעוצבת, המתייחס לגודל המודעה

 אז מה הבעיה? יוסי סדבון:עו"ד 

 .זה חסר משמעות, אין בעיה איתי צחר:

אז  .אני מסכים איתך, נכון, אז בוא נקבל החלטה :יוסי סדבוןעו"ד 

  .מה

.  אמיר סילבר:  מועצת העיר מאשררת את.

מי  .תודה .אנחנו מסירים את ההצעה מסדר היום ראש העיר:

בעד להסיר את ההצעה מסדר היום לאור כך שהנוהל 

 ?כבר קיים בעיריית כפר סבא

ראש , אורן, עדי, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, ממה איתי צחר:

 .העיר

זה  .ממש לא בסדר .בסדראני חושב שזה ממש לא  פינחס כהנא:

אז  .זה לא פורסם לאנשים, זה לא נכון, לא מדויק

להסיר , אני חושב שזה נכון, תגיד כל הכבוד, תקבל

  .זו לא פעם ראשונה, באמת, הצעה כזאת מסדר היום

היית , ל"היית מרים טלפון למנכ .בשיח אתה מפריע ראש העיר:

, אבל בחרת .מקבל הסבר מפורט לפני ההצעה לסדר

 .אנחנו בהצבעה .כן .החלטת לשאול שאילתה

 .זו זכותו של חבר המועצה להציע הצעות לסדר הדר לביא:

אני מבקש  .אנחנו בהצבעה, אני מבקש .לא להפריע ראש העיר:

 .תודה, לא להפריע בהצבעה

מה זה תפנה למנכ"ל? למה? זה לא נכון. אני  פנחס כהנא:

התייעצתי להכנת הנוהל הזה עם פקיד היערות. 
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אמרו לי אתה צודק ובוא נעשה את זה. רק לני שבוע. 

 זה לא בסדר. 

 טוב. תודה. תודה רבה. כן. לא להפריע להצבעה. ראש העיר:

מי  .רפי ותהילה, אמיר, איתן, דני, ראש העיר איתי צחר:

 .ואמיר פינחס, הדר, צביקה, יוסי, מתנגד? קרן

 

לסדר  הצעהמסדר היום את  להסיראושר ברוב קולות  :158מס'  החלטה

מטעם  העיר בתחומי עץ לכריתת בקשה בדבר בכתב הודעה בנושא

 .סיעת "כפר סבא מתקדמת"

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

 .ותהילה רפי, קולמן אמיר, איתן

 .סילבר ואמיר פינחסקרן, יוסי, צביקה, הדר,  -נגד 

 

 מטעם עירוניות תשתיות פיתוח בנושא שנתית עבודה תוכנית פרסום ב.

 בראש". סיעת "כפר סבא

הצעה לסדר הבאה בנושא פרסום תוכנית עבודה  איתי צחר:

מטעם  .שנתית בנושא הפיתוח תשתיות עירוניות

  .בבקשה .סייעת כפר סבא בראש

אז עיירת כפר סבא באמת הכריזה על הכוונה , אוקי :עו"ד קרן גרשון חגואל

במרחבים , שלה להשקיע בפיתוח ובתשתיות

שיפור , גני משחקים, הציבוריים, העירוניים

כמות המשימות  .באמת המלאכה מרובה, תשתיות

ותושבים רבים מחכים בכיליון עיניים , גדולה

 .לשדרוגים שצפויים ליד מקום המגורים שלהם

על  לדוגמה יש שלט שמוצב בכיכר נעמי שמר שמעדכן 

הוא נמצא שם בערך כחצי , הוספה של נתיב חדש
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והעבודות שמפורסמות שם  .אולי פחות טיפה, שנה

אבל עדיין , להסתיים בעצם בחודש מרץ אמורות

ן  .אנחנו יודעים שהם בכלל לא התחילו מכיוו

שתוכניות עבודה נסמכות על תקציבים שמאושרים 

מראש על ידי העירייה אין סיבה שלא נפרסם את 

כדי שכולם , תוכניות העבודה מראש לכל הציבור

בהצעה אנחנו בעצם  .ידעו מה צפוי ובאיזה שלב

יה תפעל לפרסם תוכניות עבודה מבקשים שהעירי

 .לפי נושאים, שנתיות באתר העירייה באופן גלוי

הצעת  .באופן שישקף את העבודה של העירייה

 2020במהלך שנת , ההחלטה שלנו אומרת ככה

ו/או תוכנית ביצוע , תפרסם העירייה תוכנית עבודה

אשר יכללו את העבודות , עבודות פיתוח שנתית

, ום שיפוץ כבישים ומדרכותשבוצעו או יבוצעו בתח

 .הנגשת המרחב הציבורי ופיתוח גינות ציבוריות

הנהלת העיר תפרסם את התוכניות חודשיים לאחר 

אישור התקציב העירוני השנתי ולתוכנית תצורף 

  .טבלת מעקב אחר ביצוע

ו , קודם כל נתחיל עם כיכר נעמי שמר .תודה איתי צחר: עמדנ

עם , אחרי מכרז, סליחה, לביצוע, לצאת עם מכרז

 .מסיבות מקצועיות החלטנו להחליף קבלן, קבלן

הוועד מעודכן על , יושבת ראש הוועד מעודכנת על כך

ועם בחירת קבלן אחר מסיבות , דרכה, כך אני מעריך

מקצועיות אנחנו נצא לביצוע ואכן יש עיכוב בנושא 

כמו  .זה קורה, קודם כל .לגבי ההצעה עצמה .הזה

, גם בישיבות המועצה, מספר פעמים שאמרנו כבר

גם , מפורטת, בזירת השקיפות יש תוכנית עבודה
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גם בפורמט של אקסל שמאפשר , PDFבפורמט של 

כל תוכניות עבודה יש על המסך , לבצע חתכים

מוצגות דוגמאות למשל מרשימת כבישים לקרצוף 

סימנו  .כולל תאריכים, או מגינות ציבוריות, וריבוד

יש שם את כל  .יות גם לנוחיותךאת זה עם סימנ

המידע שאת שואלת עליו ועוד מידע שאפשר לחתוך 

אם זה אוכלוסיות , אם זה מגדר, לפי קהל יעד

אם זה גימלאים למשל או כל אוכלוסייה , מסוימות

, אם זה בשכונה כזו, לפי המיקום של זה בעיר, אחרת

והכול מפורט עם  .פעילות בפארק .בשכונה אחרת

יש שם , תפתחי ותראי .תאריכי מעקב תקציביים

מתבצע באופן שוטף  .כולל תאריכי מעקב .סימנייה

יש סטטוס שוטף , עם היחידות, מעקב ביצוע אצלי

  .ומקבלים על זה בעצם חיווי שוטף על הביצוע של זה

 .כמו לדוגמה כיכר נעמי שמר, עדכונים ושינויים :עו"ד קרן גרשון חגואל

ההצעה שלך הייתה  .אבל זו לא ההצעה שלך, כן איתי צחר:

אז , אז אם כיכר .שנפרסם את זה וזה מפורסם

 .ויש שינויים .עודכנה יושבת ראש הוועד בנושא הזה

כשמבצעים הרבה עבודות בעשרות מיליונים אז יש 

, וכיכר אחת בעיר אכן כך, דחיות של כמה חודשים

החלפת קבלן ברגע הסיבות לכך הן , זה לא תקין

אבל ספר תוכניות  .האחרון מסיבות מקצועיות

, או אלפי שורות, העבודה עם עשרות אלפי שורות

, מפורסם באתר העירוני לטובת השקיפות, ומשימות

 .לכל תושבי העיר, בזירת השקיפות

י , אני חיפשתי את זה ופספסתי, אני איתכם :עו"ד קרן גרשון חגואל אז אנ

 .מגיע לכם .איתכם
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אני רוצה להראות את זה , תחזירי שנייה את הספר ראש העיר:

 .לציבור גם שיראו איזה עבודה נעשית בעיר כפר סבא

, בפייסבוק, לכל מי שרואה אותנו גם בשידור ישיר

זה ספר תוכנית העבודה של העיר כפר סבא לשנת 

ספר עב כרס שבו  .2020אותו ספר יהיה לשנת , 2019

ות של עיריית כפר סבא לפי ממש מתוכננות כל הפעול

ומה  .לפי כל הפילוחים ממש בצורה מסודרת, אגפים

זאת אומרת  .שחשוב זה פעולות שמתואמות תקציב

אפשר לעבור , זה ספר עבודה מתואם תקציב, הכול

הכול אגב נמצא באתר השקיפות , פה סעיף סעיף

אפשר לראות את כל תוכנית העבודה  .העירוני

השנתית של העיר כפר סבא באתר השקיפות 

, אין נושא שתבדקו שהוא לא קיים פה .העירונית

וכמובן , וכבר בוצע 2019בתוכנית העבודה של 

אני לא חושב שיש דברים כאלה באף  .2020בתוכנית 

 .עיר במדינת ישראל

הזכיר שאתה חייב זה זמן טוב ל, ושנית, קודם כל יש הדר לביא:

למועצה ולציבור דוח על הפעילות ועל התקציב שעל 

 .ועדיין לא עשית, פי חוק אתה מחויב עליו

  .תודה .אפשר גם להגיד מילה טובה ראש העיר:

אני רוצה להגיד מילה טובה לאחד , מילה טובה כן צביקה צרפתי:

ל העירייה "הוא היה מנכ, שהתחיל במסורת הזאת

ואני , אשל ארמוני, דה חדשים פהשהביא דפוסי עבו

 .כל הכבוד .שמח שממשיכים ליישם את זה

 אפשר להסיר את ההצעה הזאת פה אחד? איתי צחר:

 .תודה ראש העיר:
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מסדר היום את ההצעה לסדר  להסירמאשרים פה אחד  :159מס'  החלטה

 תשתיות פיתוח בנושא שנתית עבודה תוכנית פרסוםבנושא 

 .בראש" סיעת "כפר סבא מטעם עירוניות

 

 סבא סיעת "כפר מטעם ומבנים קרקע הקצאות בהארכת טיפול נוהל ג.

 בראש".

הצעה הבאה לסדר בנושא נוהל טיפול בהארכת  איתי צחר:

מטעם סייעת כפר סבא , הקצאות קרקע ומבנים

  .בבקשה, בראש

מאוד אז קרקעות עירוניות הינן משאב יקר , אוקי :עו"ד קרן גרשון חגואל

אחרונה  .שמיועד לרווחת ושימוש כל תושבי העיר

נתקלנו במספר מקרים שההקצאות של הקרקע 

העירונית הסתיימו והארכתן לא הובאה לאישור 

רק לאחרונה בעצם  .המועצה חודשים לאחר מכן

ראינו את הארכת ההקצאה של עטרת חיים ומלבי 

 .שנתקלנו בכל מיני אירועים כאלה ואחרים

וצגה וקיימת בעיר לפיה ההקצאות המדיניות שה

לפי , בתוקף כל עוד לא התקיים דיון בוועדה בעניינם

ל משרד הפנים וקריטריונים ותבחינים "חוזר מנכ

גורם לכך כי , 2008שיאושרו במועצת העיר בשנת 

הוועדה המקצועית למעשה נוטלת על עצמה הלכה 

למעשה סמכות להחליט ולהאריך על ההקצאה 

לפעמים זה באינטרוולים של  .ירבמקום מועצת הע

אני מבינה שהנוהל היום בא להגן על  .חצי שנה ויותר

אבל צריך לנהל את הדיון הזה בזמן כדי  .העמותות

לכן הצעת  .שהעירייה תקפיד לעמוד בזמנים



 05.02.2020 48 מועצה מן המניין   

 

עיריית כפר סבא מכירה " :ההחלטה שלנו היא

בחשיבותם של המשאבים העירוניים ובהתאם ועדת 

ל קיום דיון בהארכת הקצאה לכל ההקצאות תקפיד ע

 .חודשים לפני תום מועד ההקצאה 4המאוחר עד 

לראש העיר תינתן הסמכות להאריך את ההקצאה 

ולתקופה שלא , בכפוף להודעה מראש למועצת העיר

ככל שלא תתקבל החלטה אחרת  .יום 90תעלה על 

במהלך תקופה זו תהיה הקצאה מבוטלת ללא כל דיון 

ת תעדכן את המועצה חודשיים ועדת ההקצאו .נוסף

 ".לפני ביחס לכל הקצאה שעתידה להסתיים

הדיון הזה עלה לדיון בהצעה לסדר , קודם כל .תודה איתי צחר:

ושם גם נענה שאנחנו פועלים על פי , 2019באוקטובר 

משרד הפנים שעוסקים בנוהל הקצאת  ל"חוזרי מנכ

שאלו  .קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית

מגדירים את המסגרת החוקית של נוהל הקצאת 

כל שינוי של הנוהל וסטייה ממנו  .קרקע ומבנים

בזמנו , ל משרד הפנים"מחייבת אישור מראש של מנכ

של , ה שהעלית עכשיו שובגם התייחסנו לסוגי

שהסתיימה הקצאה ומה הדין , קרקעות ומבנים

מועצת , בנוסף .לגביהם עד לקבלת החלטה אחרת

והיא , העיר קיבלה החלטה באותה ישיבה שהזכרתי

טיוטת פרוגרמה , שהדרג המקצועי יכין מסמך

ותבחינים שיובא לאישור מועצת העיר במהלך 

, אנחנו עובדים עליו .2020הרבעון השני של שנת 

התחייבנו ושהחליטה ואנחנו נביא אותו במועד ש

מומלץ לדבוק , לאור זה .עליו מועצת העיר למעשה

בנוסף אני אציין שכל מי  .בהחלטה שהתקבלה כבר
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שרוצה לעקוב אחר מימוש שלנו את החלטות מועצת 

כל ההחלטות , גם זה נמצא בזירת השקיפות, העיר

שמתקבלות כאן מרוכזות בטבלה עם סימון של מה 

 ,באיחור ומה לא באיחורמבוצע ומה לא מבוצע ומה 

 .וזו התשובה למעשה .והכול נמצא בזירת השקיפות

האם  .ולפיכך מוצע להוריד את ההצעה מסדר היום

 אפשר פה אחד?

 באיזה ישיבה זה היה?, פעם עוד :עו"ד קרן גרשון חגואל

והחלטה שקיבלתם הייתה שזה  2019באוקטובר  איתי צחר:

יובא אחרי עבודת מטה מקצועית במהלך הרבעון 

 .תודהאז אפשר פה אחד?  .2020השני של 

את ההצעה לסדר  היום מסדרמאשרים פה אחד להסיר   :160החלטה מס' 

סיעת  מטעם ומבנים קרקע הקצאות בהארכת טיפול נוהלבנושא 

 .בראש" סבא "כפר

 

 מימון. תהילה המועצה חברת מטעם ציבוריים שטחים ניצול מדיניות ד.

בנושא מדיניות ניצול שטחים , הצעה לסדר נוספת איתי צחר:

 .ציבוריים מטעם חברת מועצת העיר תהילה מימון

 .בבקשה

, דואר, גני משחקים, מרכזים לשימוש הקהילה, טוב תהילה מימון:רו"ח 

גנים , מבנים לתנועות נוער, בתי קפה, פאבים, מכולת

 .גינות כלבים ועוד, מרכז לקהילה הגאה, לפעוטות

זה מה שתושבים ממרבית האזורים בעיר אמרו 

סך הכול  .וזה לא מדגם מייצג בכלל, שחסר להם

, לא את הכול אנחנו יכולים לפתור גם .מהפייסבוק

 .ממה שהזכרתי פה, חלק זה לא שטחים ציבוריים
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, ל מדיניות שטחים ציבורייםההצעה לסדר מדברת ע

מדיניות שתיקבע בהתאם לצרכים של התושבים 

אנחנו נמצאים במצב  .ובהתאם למגבלות הקרקע

וכמו שעושים התחדשות עירונית , שהקרקע אוזלת

ו  וחושבים מחוץ לקופסה כשמקימים מבנים אנחנ

חייבים לעשות חשיבה משמעותית ולצאת מחוץ 

של קרקע  המצב .לקופסה גם בשימושי הקרקע

בחוסר ילך ויחמיר ככל שנתקדם בתוספת 

ובטח ובטח באזורי , אוכלוסייה משמעותית

עיריית  .שגם ככה עמוסים היום, התחדשות עירונית

כפר סבא כבר היום משלבת שימושים כאשר מפעילה 

אנחנו  .חלק מבתי הספר ברוב שעות היום וזה מבורך

צריכים לעשות את זה יותר ויותר ובשילוב צרכים 

כדי לעשות את זה אנחנו  .שונים שעולים מהציבור

לציבור שהיום נמצא  .צריכים לדעת מה הציבור צריך

מהמקרים השטחים בכפר סבא יש חוסרים ובחלק 

לא מנוצלים בהתאם לצרכים שתואמים את הצרכים 

יש שטחים שמוקצים ואנחנו צריכים לעשות  .היום

עליהם חשיבה מחדש כפי שנעשית היום מבחינת 

עמותות שישתמשו באותו  3או  2 .עירוב שימושים

, יש שטחים פנויים .ולא עמותה לכל שטח, שטח

בתי קפה עם  .אנחנו צריכים לבחון שילוב משולב

מבנים לתנועות הנוער על הקרקע  .מועדוני תושבים

 .או פעוטונים למעלה, ומרכז לקהילה הגאה למעלה

אין ספק שזה נושא שדורש בדיקה מעמיקה ולמידה 

אבל , של מודלים אחרים פחות נפוצים בארץ

ההצעה  .מתבקשים לאור הגידול באוכלוסייה
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י אקריא הנוגעת הן לצד הביקוש והן צד ההיצע ואנ

י  .את הצעת ההחלטה עיריית כפר סבא תבצע מיפו

, ככל שלא קיים, מלא של השטחים הציבוריים

התפוסים והפנויים תוך הצגת השימושים הקיימים 

 .ותוצג מפה ידידותית למשתמש באתר העירוני

עיריית כפר סבא תבחן את הצרכים של תושבי העיר 

סבא  עירית כפר .לפי אזורים ובשיתוף עם התושבים

, תבחן חלופות לשימוש מיטבי בשטחים הציבוריים

והנתונים שיאספו יובאו לדיון במליאה לתכנון 

ובנייה על מנת לגבש מדיניות שימוש בשטחים 

  .תודה, הציבוריים

כמו שנאמר על ידי  :כמענה להצעה לסדר נאמר כך איתי צחר:

 .הם משאב קרקע יקר ערך אכן שטחי הציבור, תהילה

היעד שלנו כעיר בת קיימה ירוקה ומתחדשת עומד 

, בבסיס החזון העירוני של התוכנית הכוללנית

עולה ומתחדד הצורך לייעול משאב , תוכנית המתאר

התאמתם לניצול , הקרקעות העירוניים הציבוריים

, מיטבי של הקרקע בצפיפויות בניה הולכות וגוברות

כחלק מהדיון  .עירונית מושכלתולעידוד התחדשות 

במליאת  26/1/2020בתוכנית המתאר שנערך ביום 

הוועדה לתכנון ובנייה עלו מספר עדכונים מוצעים 

במסגרת הוראות  .לתוכנית המתאר הכוללנית

התוכנית מבוקש להדגיש מספר עקרונות שעוסקות 

הקצאות קרקע ברישום תלת , קודם כל .בהצעה לסדר

בשפה המקצועית הקצאה מה שמכונה , מימדי

מתן מענה לצורכי ציבור לא רק בקרקע , ורטיקלית

ייעודי קרקע מעורבי  אלא גם בשטח מבונה באמצעות 
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, שימושים המספקים שטח רצפות לצורכי ציבור לצד

הוועדה  .מעל ומתחת שטחים סחירים אחרים

המקומית רשאית לקבוע הוראות לאופן שילוב 

, נושא שלישי .םהשימושים במבנה מעורב שימושי

הוועדה המקומית רשאית לקבוע בתוכנית הוראות 

בנוגע לשלביות הביצוע של ההקצאות לצורכי ציבור 

בד בבד עם מימוש , באופן שיבטיח את ביצועה

בכל מקרה בו פותרת הוועדה תוכנית , ד' .התוכנית

מהקצאה לצורכי ציבור הדבר ייעשה מטעמים 

מית רשאית הוועדה המקו, ה' .שיפורטו בהחלטה

להוסיף שטח ושימושים שאינם לצורכי ציבור במגרש 

אחוז  25המיועד לצורכי ציבור בהיקף שלא יעלה על 

מסך השטח הכולל המותר לבנייה למבני ציבור 

הוספת שימושים אלו והגדלת השטח במגרש  .במגרש

, ו' .מותנה במימוש יחסי של השטח לצורכי ציבור

הוראות עירוב כמוצע בתוכנית המופקדת יקבעו 

ניצול אינטנסיבי ורב  שימושים ציבוריים לטובת 

כאמור בתוכנית  .שימושי של הקרקע לצורכי ציבור

כלומר רצפה , ק"שטחי הבנייה יהיו ברח, המופקדת

הוועדה המקומית רשאית לקבוע   .3של , חלקי קרקע

ק ולגובה "ק קטן או גדול יותר בהתאמה לרח"רח

ותר במבנה הציבור גובה המ .בסביבה הסמוכה לו

או עד לגובה המוצע באותו , קומות כמוצע 6יהיה עד 

מאחר וצורכי החינוך , ח' .אזור על פי תוכנית הבנייה

העל יסודיים בעיר משרתים את העיר בכללותה 

מתחמי תכנון , ואינם מוגבלים על פי אזורי רישום

עוטף שכונת יוספטל וקפלן , צפון בן יהודה, חדשים
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לכלול עתודות קרקע ציבוריות לאיזון מערב צריכים 

כמו לדוגמה , הקרקעות הציבוריות בעיר מתחדשת

לצורכי חינוך כלל עירוניים בעיר כדוגמת חטיבות 

על התחשיב לעתודות אלו להתבסס בבדיקה  .עליונות

של כלל מוסדות התכנון בעיר ויעדי  הפרוגרמטית

הנספחים הפרוגרמטים , ט' .ההתחדשות העירונית

לתוכניות גדולות יכללו בחינת צרכי קרקע או שטח 

מבונה לצרכים עירוניים נוספים על אלו המופיעים 

בתדריכים להקצאות לצרכי ציבור מתוך מטרה 

להמשיך ולחזק את רמת השירותים העירוניים 

, לדוגמה שטחים לתנועות נוער ,הניתנים בעיר

כדוגמת , מוסדות חינוך ייחודיים בעיר, סים"מתנ

באשר לנושא  .מונטסורי ועוד, בית הספר הדמוקרטי

-במערכת ה, המידע והידידותיות של המידע לציבור

GS  העירונית יש כיום אפשרות תצוגה ידידותית

למשתמש שבה ניתן להציג את כלל השטחים החומים 

ת באילו גושים וחלקות בייעוד ציבורי בעיר ולראו

צרכי הציבור נבחנים בכל  .ישנו כבר מבנה קיים

תוכנית של התחדשות עירונית ו/או בנייה חדשה 

בימים אלו  .והכול בהליכים של שיתוף ציבור

 10-נמצאים בו זמנים על שולחן המנהל להנדסה כ

וזאת מלבד , מתחמים של התחדשות עירונית

כל  .חדשות במגרשים בודדיםהבקשות הרבות להת

בקשה ותוכנית למגרש או מתחם נבדקת לנוכח שטחי 

הציבור הקיימים והנדרשים כתוצאה מקידום בקשה 

במסגרת הבדיקה הפרוגרמטית המבוצעת  .או תוכנית

במסגרת מסמכי המדיניות לכלל העיר בנושא 
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ההתחדשות העירונית יבחנו גם השטחים הציבוריים 

כפי שנאמר  .בשטחים קיימים לרבות ייעול השימוש

באשר לעדכון נוהל הקצאת , בהצעה לסדר הקודמת

 2020במהלך הרבעון השני של שנת , מבנים וקרקעות

תובא טיוטת פרוגרמה ותבחינים לאישור מועצת 

חשוב לציין כי כל בקשה להיתר תוכנית בניין  .העיר

עיר ומדיניות בכל תחום מובאת באופן קבוע לאישור 

וככל שחברי ועדת המשנה ירצו , קומיתהוועדה המ

בכך הם יעבירו את הדיון גם למליאת הוועדה 

ו  .המקומית בנוסף כמובן יש גם סקר נכסים שאנחנ

והוא גם ממפה את הנכסים , פועלים גם לעדכן אותו

לאור כל מה שנאמר  .והקרקעות שבבעלות העירייה

לאור הכנסת הסעיפים הרלוונטיים לתיקוני , לעיל

מוצע , המתאר ומה שנאמר על הנגשת המידע תוכנית

 האם אפשר פה אחד? .להסיר מסדר היום את ההצעה

אני יודעת מה זה בדיקה  .אני רוצה שנייה להתייחס תהילה מימון:רו"ח 

המינימום שנדרש כדי שיהיה  וזה, פרוגרמטית

כבר  .לפי הכללים, לציבור מה שצריך לפי התקנות

גם אם אנחנו  .היום יש פערים בצרכים של תושבים

כי הצרכים , לא מכניסים תושב אחד לעיר יש פערים

נקבעו לאורך שנים ארוכות בעבר והם לא בהכרח 

מתאימים להיום וגם אם כן אנחנו צריכים לעשות 

ולבדוק מה באמת  .ולוודא את זהבדיקה חוזרת 

אז זה בעניין של הצרכים  .הצרכים בכל אזור ואזור

 .ושל הצורך לבדוק

בכל אזור ואזור מתבצעת  .תהילה, וזה גם מה שנאמר איתי צחר:

של תוכנית המתאר  מהזום, כולל בכל שכונה, בדיקה
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שכרגע על  10ודרך מתחמים כמו , דרך שכונה

 .השולחן

נבדקים הצרכים? בצורה פרוגרמטית של תכנון  איך תהילה מימון:

 או בצורה,

 .פורט בהרחבה איך איתי צחר:

  .אני אשמח לשמוע .פספסתי, אז סליחה תהילה מימון:

בעצם , כמו שציינתי בהרחבה, תיקון תוכנית המתאר איתי צחר:

גם שהוכנסו בתוכנית  מתייחס לאור התיקונים

כמו הקצאה , המתאר מאפשרים גם דברים שלא היו

כמו אישור ודיון בכל מתחם בוועדת , ורטיקלית

כמו דיון במליאה אם יש צורך , המשנה לתכנון ובנייה

גם זה  .וגם חישובים שהם צופי פני העיר כולה, בכך

, זאת אומרת שאם יש שכונה מסוימת .צוין בהרחבה

ות עירונית ויש מחסור במשאב מתוכננת התחדש

עירוני והתוכנית מאפשרת הכנסה של מבנה ציבור אז 

כל מתחם נטחן עד דק  .זה יהיה גם במתחמים האלו

באגף ההנדסה על ידי אדריכלית העיר ומהנדסת 

מתוך מטרה לוודא שיש , העיר והצוותים והעובדים

כמו למשל אם אני , לגבי נושאים .מספיק צרכי ציבור

יש תוכנית , הסגמנט של מוסדות חינוך לוקח את

גם הטיוטה שלה בזירת , אגב, דמוגרפית מפורטת

ויש שם הרבה מאוד עבודה שנעשית על , השקיפות

מה היו צרכי , מנת לחזות בטווח ארוך טווח קדימה

וכל הזמן עושים התאמות בין הדברים , החינוך

, אם עכשיו יש צורך למשל במבנה קהילה .האלה

כמו שפורט גם פה במענה לאחת , יעשינו מיפו

מבני , מיפוי של כל מבני הציבור בעיר, השאילתות
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באיזה שעות , עד לרמה של כל חדר בעיר, הקהילה

עולים , אגב .הוא תפוס ובאיזה שעות הוא לא תפוס

עולים גם עודפים כשאנחנו עושים , לא רק חוסרים

, בגלל העבודה הסדורה הזאת .את המיפויים האלה

בגלל שזה היום מתבצע באגף הנדסה על ידי הצוות 

גם ברמת המתחם וגם , גם ברמת המתאר, המקצועי

מוצע להסיר את ההצעה מסדר , ברמת המבנה הבודד

 .היום

 איך אפשר לראות את המיפוי המלא הזה? תהילה מימון:רו"ח 

  .העירוני GIS-באתר ה איתי צחר:

כי אני , וגם לא עד הסוף .זה אפשר לראות אולי, לא מימון:תהילה רו"ח 

, לא יכולה לראות איזה עמותה למשל בכל מקום

אבל אני יכולה לראות אולי את  .לצורך העניין

, איך אפשר לראות ראייה כוללת של היום .הצרכים

של הצרכים של התושבים לעומת , של המצב היום

המבנים שלנו ואיך אנחנו באמת מטייבים את  מצאי

לוקחים מודלים , גם מעבר לזה .השטחים האלה

בעתיד שיבנה , זה בסדר גמור, וזה הסברת, אחרים

איך אנחנו , גם היום .ויהיה התחדשות עירונית

 משתמשים בקרקע בצורה טובה יותר?

אנחנו דנים בהצעה לסדר או לא דנים בהצעה , סליחה הדר לביא:

 ר?לסד

על מנת , ולגבי שאלתך .אנחנו לא דנים בהצעה לסדר איתי צחר:

, להביא את זה להצבעה ולהסיר את זה מסדר היום

עם , אז קודם כל מוצע לשבת עם הצוות המקצועי

לגבי  .ואם תרצי פרטים נוספים, מהנדסת העיר

אין לי  .הדברים האחרים אני מעריך שעניתי בהרחבה
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מה שקיים , שואלת גם דרך לענות יותר למה שאת

מוצע להסיר את זה , ולפיכך .ופורט בהרחבה, קיים

 האם אפשר פה אחד? , מסדר היום

  .תודה איתי צחר:

 .תודה רבה ראש העיר:

את ההצעה לסדר  היום מסדרמאשרים פה אחד להסיר  :161החלטה מס' 

 המועצה חברת מטעם ציבוריים שטחים ניצול מדיניותבנושא 

 .מימון תהילה

 

 עירייה. ועדות הרכב עדכון .3

הצעת  .אנחנו עוברים לעדכון הרכב ועדות העירייה איתי צחר:

מאשרים למנות את חלי סממה פדידה . 1" :החלטה

 .לה וקסמן גונןאח במקומה של צ"כחברה בוועדת מל

מאשרים למנות את אורית אוזן כרמי כחברה . 2

מאשרים . 3 .במקומו של צפריר רוזן מל"חבוועדת 

למנות את צחי בן אדרת כחבר בוועדת הנחות 

. 4 .בארנונה במקומה של גלית שניידר מימרן

מאשרים למנות את אסף גולן כחבר בוועדת תחבורה 

מאשרים למנות את אסף . 5 .במקומה של נועה קשת

ר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של גולן כחב

אושר  .תודה האם אפשר לאשר פה אחד? ".נועה קשת

 .פה אחד
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 מאשרים פה אחד :162החלטה מס' 

 של במקומה ח"מל בוועדת כחברה פדידה סממה חלי את למנות. 1  

 .גונן וקסמן צאלה

 של במקומו ח"מל בוועדת כחברה כרמי אוזן אורית את למנות. 2 

 .רוזן צפריר

 במקומה בארנונה הנחות בוועדת כחבר אדרת בן צחי את למנות. 3 

 .מימרן שניידר גלית של

 נועה של במקומה תחבורה בוועדת כחבר גולן אסף את למנות. 4 

 .קשת

 במקומה בדרכים לבטיחות בוועדה כחבר גולן אסף את למנות. 5 

 קשת. נועה של

 

 חשמליים. רכבים עבור עירוני כלל חנייה הסדר אישור .4

אישור הסדר חנייה כלל עירוני עבור , הנושא הבא איתי צחר:

כחלק מהמאמץ  .דברי הסבר .רכבים חשמליים

העירוני להפחתת פליטות במרחב העירוני לפני 

כשלוש שנים החליטה עיריית כפר סבא לעודד שימוש 

ברכב היברדי באמצעות מתן פטור מתשלום עבור 

קרי מאז אותה החלטה , בכחול לבןאגרת חניה 

החניה הינה חינמית לרכב היברדי אשר אינו נדרש 

בהמשך למאמץ להפחית  .בהפעלת אמצעי תשלום כלל

ובהמשך לפעילות , את זיהום האוויר בעיר ככל הניתן

העירייה מבקשת לתקף , שלנו בתחומי הרכב החשמלי

פעולה זו , ל גם על רכבים חשמליים"את הפטור הנ

פת להיותה של עיריית כפר סבא חלוצה מצטר

בפריסת עמדות טעינה במרחב הציבורי על מנת 
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לעודד שימוש בסוג התחבורה הנקייה ביותר הנמצאת 

שגם היא , אני מקריא עמדה אחרת, מנגד .בהישג יד

במועצת העיר עתידה לעלות , כרקע וכדברי הסבר

או מישהו שפנה , ומבקש בעצם אורן, ההצעה הזו

להפנות את תשומת לב חברי המועצה למספר , לאורן

חניה ברחבי העיר הינה משאב ציבורי אשר  :נושאים

 .העיר יכולה להקצות או לגבות עליו סכום כסף

הועיל והעירייה מחליטה לא לגבות כסף מציבור על 

את הכסף הזה , פחות כסף יכנס לקופת העיר, החניות

ה או העירייה צריכה לגבות בצורה אחרת כגון ארנונ

להוריד את השירותים שהיא מספקת ועוד נטען 

שבעלי רכב חשמלי לרוב הינם ממעמד בינוני גבוה 

ולכן זה בעצם מעין סבסוד של אוכלוסייה חזקה על 

ובעצם זה  .חשבון אוכלוסייה אחרת חלשה יותר בעיר

ואנחנו מביאים , הרקע עם העמדות האלו ואחרות

ים מאשר" :להצבעה הצעת החלטה שאומרת כך

ה כלל עירוני עבור רכבים יקביעת הסדר חני

חשמליים שעניינו מתן פטור מתשלום אגרת הסדר 

 האם אפשר לאשר זאת פה אחד? ".חניה

אני יכול להתייחס? אנחנו בדרך לרכבים חשמליים  יוסי סדבון:עו"ד 

תוך כמה שנים , חשמלי, מתקדם, היברידי .בכל העיר

ההצעה הזאת תביא לכך  .זה יהיה כמעט הכול חשמלי

אני לא  .שלא נקבל בכלל אגרת חניה על שום רכב

אני מבין את , רואה למה לתעדף דווקא רכב חשמלי

אבל  .הרצון לשמור אקולוגית על איכות האוויר

מאחר וכל התחבורה הציבורית עוברת לרכבים 

היברידים וחשמליים אנחנו למעשה מאפסים את 
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ה ואנחנו מתעדפים היכולת שלנו לגבות אגרות חני

והייתי , את אלה שבאמת יש להם תקציב כמו שנאמר

רוצה לדעת האם מישהו בחן מה משמעות מבחינה 

תקציבית על העירייה מבחינת המשאבים שיגרעו 

 .ממנה כתוצאה מההחלטה הזאת

אני רק רוצה לציין שהדיון הזה נערך בוועדת  עילאי הרסגור הנדין:

ש בה נציגים של כל בוועדת התחבורה שי .התחבורה

סיעות המועצה נערך באמת דיון מקיף בנושא הזה 

ל הוא לעודד רכבים הרציונ .ושם גם דנו בזה לעומק

, במידה ונצליח .חשמליים שהם רכבים לא מזהמים

כפר , ואנחנו נצליח, כשנצליח, לא במידה ונצליח

סבא היא העיר המובילה בישראל ואנחנו נראה את 

 .זה גם ברחובות שלנו

. עו"ד קרן גרשון חגואל: .  האם כשבנאדם... אם כשאני אלך לקנות רכב.

. ראש העיר:  רגע רגע קרן

אנחנו העיר  .וזה יתייתר אני אענה לשאלה שלך עילאי הרסגור הנדין"

הראשונה בישראל שפרסה עמדות טעינה לרכבים 

חשמליים ברחובותיה ויהיו עוד הרבה מאוד עמדות 

המטרה שלנו , עכשיו .הקרוביםבמהלך החודשים 

, היא לעודד כמובן הכנסת רכבים לא מזהמים

כשנשיג את מטרתנו ויהיו הרבה רכבים חשמליים 

בכפר סבא אנחנו נתכנס שוב ובהחלט מאוד יכול 

, להיות ואפילו מתבקש שנשנה את ההחלטה שלנו

 .אבל כרגע המטרה היא לעודד

התשלום יעודד קניית  למה אתה חושב שלהוריד את הדר לביא:

 שקל? 100,000רכב חשמלי שהעלות שלו היא מעל 

 .אנחנו מגבשים חבילה .זה חלק מההטבות עילאי הרסגור הנדין:
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חבר'ה, אנחנו רוצים לשמוע מה ראש ועדת התחבורה  הדר לביא:

 אומר. זה סוגיה עמוקה ויש דעות שונות.

רעות בלי הפ, תדבר, אתה בזכות דיבור, עילאי ראש העיר:

 .תודה .בבקשה מאף אחד

הדיון הציבורי שהתקיים בוועדת התחבורה ושם  עילאי הרסגור הנדין:

, גם את ההיבט הזה, באמת שקלנו את כל ההיבטים

הנושא הזה של רכבים חשמליים שהם כיום יותר 

לדעתנו ולדעת חברי , ועדיין, יקרים מרכבים אחרים

ההחלטה הוועדה שאם אני לא טועה קיבלה את 

כיום האינטרס העירוני הוא להוריד , הזאת פה אחד

רכבים מזהמים ולעודד בכל האמצעים הכנסת רכבים 

, לא מזהמים ורכב חשמלי הוא רכב לא מזהם בכלל

אם נתעלם לרגע מייצור החשמל שאנחנו כמובן 

 .שואפים שהוא יהיה מאנרגיות מתחדשות

חנו שואלים אנ .אנחנו מסכימים עם הערך, עילאי הדר לביא:

למה האמצעי הזה יוביל להגשמת הערך הזה? על 

, למה האמצעי הזה זה חשוב .הערך אנחנו מסכימים

 .אנחנו אפילו לא יודעים כמה, כי זה עולה כסף

זה זה רק אמצעי אחד מתוך שורה של אמצעים.  עילאי הרסגור הנדין:

  .צ'ופר

  למי זה צ'ופר? עו"ד קרן גרשון חגואל:

 .לי יש רכב חשמלי אני לא צריכה את הצ'ופר הזה לביא:הדר 

 .תודה, ל יתייחס לצד המקצועי"המנכ ראש העיר:

תדונו ותקבלו מה  .לא להחלטות, הצד המקצועי איתי צחר:

העיר כפר סבא  ביחבצד המקצועי היום בר .שתחליטו

ניסינו לקבל נתונים על מה היקף הרכבים החשמליים 
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גם  .זה סדר גודל של אחוזים בודדים, שיש בעיר

 .אבל גם בכפר סבא, בישראל

יודעים בעלות פרטית? הדר לביא:  איך 

זה קצת קשה לקבל את המידע הזה בצורה בדוקה  איתי צחר:

אבל  .לפי רישיונות הרכב וכולי, ממשרד התחבורה

יש סדר גודל שאנחנו מעריכים אותו באחוזים 

 .אחוז 2-3, בודדים

תענה לזה , איתי אתם מפספסים, אבל אני שואלת :עו"ד קרן גרשון חגואל

האם באמת בן , אני רוצה לדעת .כשאתה מתייחס

אדם כשהולך לרכוש רכב הוא שוקל את המחשבה של 

  .החנייה בחינם בכפר סבא

התייחס לפי סדר הדברים שעלו גם על אני אמשיך ל איתי צחר:

וגם לנושא ששאלת בצד , ידי יוסי וגם לאחר מכן

, אז קודם כל האחוזים הם בודדים יוסי .המקצועי

, עוד חזון למועד, ועד שיהיה גל של רכבים חשמליים

במדינות  .ונקווה שנגיע ליום הזה כמה שיותר מהר

מתקדמות בעולם כבר יש אחוזים של עשרות 

 .הרבה פחות .אחוז 5-בישראל זה פחות מ .אחוזים

ומן הסתם אפשר לתקף ולשנות כל החלטה בהתאם 

בהחלט , לגבי סוגית החניה והתמריץ .לפי המדיניות

אני , גם מתוך סוג של, אנחנו מזהים גם מתוך שיחות

, שעשינו אבל שאלונים, לא רוצה להגיד סקרים

בדיקת צרכים שפרסמנו לאנשים ובדקנו מה 

הגורמים שמשפיעים על שיקולי דעת או מה התמריץ 

אם מחליטים שערך כזה הוא ערך נכון  .שיכול להיות

סוגיית החניה בעיר צפופה כמו כפר  .לעיר כפר סבא

ולפיכך גם יש , סבא מבחינת חניה זה בהחלט שיקול
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וען בזמן הטעינה מי שט .חניה בעמדות טעינה בעיר

גם בעצם עמדת הטעינה היא גם מהווה סוג של 

תמריץ או סוג של משהו שיכול אולי לתרום לשיקול 

דעת של תושב אם הוא בא לשקול האם לרכוש רכב 

, לגבי העלות הכספית של זה .חשמלי או רכב אחר

אם  .להבנתי אין דרך ממש אמיתית לכמת את זה

זה בטל לא  מדברים על מה שקיים כיום בפועל

אני מעריך שזה יהיה אלפי  .600-גם ב, בשישים

ואם שמים לב לכך שהרכבים האלה , שקלים בודדים

, שעות חניה חינם 3אם תושבי העיר יש להם , יש להם

סטטיסטית כמה זמן רכב כזה חונה באזורים של 

מי שזה תו אזורי אז ממילא הוא לא , כחול לבן

א נועד יותר מי שליד הבית זה משהו שהו, משלם

 קשה לאמוד את זה באמת כספית על סמך, .לתמרץ

 אז מה המשמעות של זה? למה זה מתמרץ? הדר לביא:

המשמעות של זה שאם  .המשמעות של זה היא ערכית ראש העיר:

מדברים על תחום הקיימות ועל כל מה שקורה בכדור 

הארץ ובעולם כולו אנחנו צריכים להבין שהעולם 

משתנה והרכבים שאנחנו רואים אותם היום 

כל  .ברחובות הולכים להיות רכבים אחרים לגמרי

הרכבים שממונעים על ידי דלק ובנזין ייעלמו 

פוך את זה למשהו וכדי לתמרץ את זה ולה .מהעולם

כי בכסף כמו שאומר , שיש בו גם הבנה מעבר לכסף

אין פה כל כך הרבה , ל זה בטל ביותר משישים"המנכ

של העיר כפר  אמירההיש לזה ערך בעניין , ערך כלכלי

  .סבא בתחום הקיימות
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אנחנו בספק , אנחנו מסכימים עם הערך, כאמור הדר לביא:

ואנחנו בספק  .שהאמצעי הזה מגשים את הערך הזה

  .בין השאר כי אין פה נתונים

כי יבואו  .האמצעי הזה גם יכול לעזור לסוחרי העיר ן:ייממה שיינפ

כרגע  .זה יכול לעזור, אנשים ויחנו פה ללא תשלום

 30אנחנו מקווים שזה יהיה , אחוז 3, 2זה , זה מעט

 .אחוז ואז תראו שזה יעזור לסוחרים

, נמצאים בעולם גווע מבחינת קיימותאנחנו , חבר'ה ראש העיר:

 .וכל פעולה שיש לה ערכים של קיימות היא שווה

  .תודה, אנחנו מעלים את זה להצבעה

לא ברור לי איך זה , ממה העלה נקודה חשובה אמיר סילבר:

מסתדר יחד עם ההחלטות שהתקבלו כאן על ידי 

ועדת התחבורה ומחזיק תיק התחבורה לחניות 

י אתם נותנים לבעלי רכבים כשמצד שנ, אקספרס

היברידים או רכבים חשמליים חניה חופשית בוויצמן 

ללא שום אמצעי , לאורך כל היום ללא תשלום

במקום לעזור  .שיגרום להם לצאת מאותה חניה

כשכולנו רק , לסוחרים אנחנו פוגעים בסוחרים

הדרך  .מחפשים את הדרך לעזור לאותם סוחרים

 לסוחרים חניה, לעזור לאותם סוחרים זה לתת

זה חלק , אנחנו משווים שורה של פעולות, אמיר ראש העיר:

 .מפעולות רבות שמתקיימות בעיר

 .זה שורה של פעולות שעולות לנו כסף אמיר סילבר:

כולל החניית , יש הרבה מאוד פעולות .שנייה ראש העיר:

היא , זו פעולה שבאה לטובת הסוחרים .אקספרס

וחלק , יש פה שורה של פעולות .עוזרת לסוחרים
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מהנושא של חניות לרכבים חשמליים עוזר לכדור 

  .תודה, אני מעלה את זה להצבעה .הארץ כולו

, מאיר, לאשר את הצעת ההחלטה? ממה מי בעד איתי צחר:

ראש , אורן, עדי, עילאי, פליאה לירית את בעד?

, מי נגד? קרן .תהילה, רפי, אמיר, איתן, דני, העיר

  .ואמיר סילבר פינחס, הדר, צביקה, יוסי

 

 עבור עירוני כלל חנייה הסדר קביעתברוב קולות   מאשרים :163מס'  החלטה

 .חניה אגרת הסדר מתשלום פטור מתן שעניינו חשמליים רכבים

פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, איתן,  ,ממה, מאיר, לירית -בעד

 , תהילה. קובי , רפיקולמן אמיר

 ואמיר סילבר. פינחסקרן, יוסי, צביקה, הדר,  -נגד 

 

 עלייה, כמפורט בשוק 15 בחנות מוגנת דיירות זכות להעברת בקשה .5

 והשמאית. הדעת המשפטית בחוות

 .הנושא הבא .תודה רבה ראש העיר:

 15אישור העברת זכויות דיירות מוגנת בחנות מספר  איתי צחר:

קיבלתם יחד עם החומרים חוות דעת  .בשוק עלייה

חוות דעת משפטית ותצהירי דייר יוצא , שמאית

אני לא אקריא את כל , כפי שמפורט .ודייר מוצע

הפנייה המשפטית של היועץ המשפטי עורך דין אלון 

שווי הנכס  .חלופות 4בעצם יש  .בנוגע לבקשה, בן זקן

חלופות  4יש כאשר , שקלים 416,500על פי שומה הוא 

אפשרות ראשונה , ובמסמך שאלון כתב מצוינות

להודיע שהעירייה מעוניינת להחזיר לעצמה את 

 .החזקה

 רגע רגע, שנייה. המנכ"ל בזכות דיבור. ראש העיר:
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 ליועץ המשפטי יש מנהלת נכסים. היא נמצאת? צביקה צרפתי:

 היועצים המשפטיים נמצאים פה. ראש העיר:

תחילת הקדנציה אף איש מקצוע לא מוזמן מאז  צביקה צרפתי:

לישיבות  המועצה. זה לא בסדר. כל עיר מזמינה 

שכשיש דיון במקצוע מסוים. זה בסדר איתי שאתה 

יודע הכל אבל אתה צריך גם את איש המקצוע. תודה 

 רבה.

תודה רבה לך יש פה שני יועצים משפטיים. זה  ראש העיר:

 מספיק.

 

 יצא מהישיבה. ** חבר המועצה צביקה צרפתי

 

יש ארבע חלופות ובמסמך שאלון כתב מצוינות.  איתי צחר:

אפשרות ראשונה להודיע שהעירייה מעוניינת 

במושכר והיא מסכימה  להחזיר לעצמה את החזקה

, ב' .לסכום דמי המפתח וחלוקתם כמפורט לעיל

להודיע שהעירייה מעוניינת להחזיר לעצמה את 

החזקה במושכר ושהיא חולקת על עצם זכותו של 

על סכום דמי המפתח או , הדייר היוצא לדמי מפתח

להודיע , ג' .על החלק שהדייר היוצא דורש לעצמו

שהעירייה מסכימה להשכיר את המושכר לדייר 

 .לסכום דמי המפתח ולאופן החלוקה המוצע, עהמוצ

להודיע שהעירייה מסכימה להשכיר את , ד'או 

על עצם זכותו , עהמושכר אך חולקת על הדייר המוצ

של הדייר היוצא לדמי מפתח או על סכום דמי 

 .ועל החלק שהדייר היוצא דורש לעצמוהמפתח 

באופן עקרוני מדובר בדייר יוצא שמבקש למכור את 
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זכות הדיירות המוגנת שלו למר אוסמן שבתאי 

שמעוניינים להשתמש במושכר , רף ענברוהגברת אס

לצורך הרחבת בית העסק הסמוך למושכר 

ובעצם , סבינו מי שמכיר, יהיסטיק, שבבעלותם

ההרחבה הקטנה הזו נדרשת להם לצורכי תפעול 

המסעדה ורישיון העסק ומועצת העיר נדרשת 

להחליט האם לאשר את העברת זכות הדיירות 

האם אפשר לאשר  .עהמוצ .המוגנת לדייר הנכנס

 פה אחד?, עלהעביר את זה לדייר המוצ

לגבי  40-60כתוב בהצעה , לבדוק אני שאלתי אותך ן:ייממה שיינפ

עד כמה שאני מכיר את חוק הגנת הדייר  .התשלום

  .שליש, זה שני שליש

לא חזרתי , לא שכחתי, אז הנושא נבדק כמו ששאלת איתי צחר:

והתשובה היא שאם אבל זה נבדק , אליך ואני מתנצל

הדייר היוצא החזיק בנכס יותר מחמש שנים אז 

זאת אומרת יש בחוק  .אחוז 60הדייר היוצא מקבל 

התייחסות למשך הזמן שהדייר היוצא מחזיק בנכס 

לחוק  75/4סעיף  .זה החוק .אלון נמצא כאן .המושכר

  .הגנת הדייר

של דיירים  כל הנושא .אני רוצה רגע להתייחס לזה תהילה מימון:רו"ח 

נולד בעבר בשביל מטרות סוציאליות כאלה  מוגנים 

זה לא , וכמובן שזה משרת את הצד שכנגד .ואחרות

ואנחנו בעצם  .משרת את הצד שנותן את הזכות הזאת

, בהזדמנות חגיגית זו שיכולים לא לעשות את זה שוב

אנחנו בוחרים לחדש את הדיירות המוגנת בשלושה 

זו לא , שזה הדבר הנכון אני לא בטוחה .נכסים פה

ויש פה בצד השני גם מדיניות , המטרה המקורית
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של , עירונית שלדעתי אנחנו צריכים לעודד אותה

וכלכלית מי שעשה את , לעיר, החזרת הנכסים אלינו

אנחנו פה בנכס שאחד מהם , הבדיקה ואת החישוב

שנים מחזיר את עצמו  8אחד מהם תוך , שנים 6תוך 

אז  .בסכום שהוא מאוד נמוך, נוואנחנו עם נכס של

נכון שזה נכסים קטנים ואני לא יודעת מה יכול 

להיות השימוש בהם וכן אפשר להשכיר אותם כבר 

אני חושבת שצריך לעשות על זה דיון , מחר בבוקר

אמיתי האם אנחנו מוותרים על נכס של דיירים 

כשיש לנו הזדמנות לצאת , מוגנים בצורה כזאת

יש לנו הזדמנות בשלושת הנכסים  .מהסכם כזה

  .זהו .האלה

מובא להחלטת המועצה הצעת החלטה אם היא  איתי צחר:

 .בעצם יש כמה חלופות .ואם לא הצעה אחרת, תעבור

מאשרים את העברת זכות הדיירות המוגנת בחנות "

מהגברת , 'המושכר'להלן , בשוק עלייה 15מספר 

אסרף  מר למר אוסמן שבתאי וגברתקציונה טוויל 

, לצורך הרחבת בית עסקם הסמוך למושכר, ענבר

אחוז מסכום דמי המפתח שהם  40-בתמורה ל

האם אפשר לאשר זאת פה אחד? אני  ".ח"ש 166,600

מי  .אז נעבור להצבעה שמית, מבין שתהילה מתנגדת

, עדי, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, ממה ?בעד לאשר

, יוסי, קרן .ורפי אמיר, איתן, דני, ראש העיר, אורן

ו, תהילהמי מתנגד?  .הדר  .פינחסאמיר סילבר 

 

 

 



 05.02.2020 69 מועצה מן המניין   

 

את העברת זכות הדיירות המוגנת ברוב קולות מאשרים  :164החלטה מס' 

, מהגברת ציונה 'המושכר'בשוק עלייה, להלן  15בחנות מספר 

לצורך הרחבת , מר למר אוסמן שבתאי וגברת אסרף ענברקטוויל 

מסכום דמי המפתח  40%-למושכר, בתמורה לבית עסקם הסמוך 

 ש"ח.  166,600שהם 

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, איתן,  -בעד

 , קרן, יוסי, הדר.קובי רפי ,קולמן אמיר

 נחס.יפ ,תהילה, אמיר סילבר -נגד 

 

עלייה,  בשוק 10-ו 8 בחניות מוגנת דיירות זכות להעברת בקשה .6

 והשמאית. הדעת המשפטית בחוות כמפורט

אישור העברת זכויות דיירות , שגם בשוק, הנכס השני איתי צחר:

בעצם , בשוק עלייה 10-ו 8מוגנת בחנויות מספר 

מצורפת גם כאן חוות דעת שמאית וחוות דעת 

אני מפנה את תשומת לב חברי המועצה  .משפטית

 .ן זקןלטעות סופר שנמצאת במכתבו של אלון ב

במקרה בו העירייה , 6בסעיף  .בסכום .שנייה אחת

לא תסכים לבקשה אזי יהיה עליה לשלם לדייר 

שח כפי שנכתב  120,000שח ולא  180,000היוצא 

מועלה באותן נסיבות שפורטו , מעבר לכך .בטעות

רק שנייה אחת , קודם הצעת החלטה שאומרת

מאשרים את העברת זכות הדיירות  .ברשותכם

להלן , בשוק עלייה 10-ו 8המוגנת בחנויות מספר 

, גחרודמהגברת יפה אבוסקול למר אברהם , המושכר

שהם , אחוז מסכום דמי המפתח 40-בתמורה ל

 האם אפשר לאשר פה אחד? .שח 180,000
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ל להסביר לי למה? מה למה? מישהו יכו, למה תהילה מימון:רו"ח 

  הרציונאל מאחורי ההחלטה הזאת?

ברמה המקצועית אני יכול להגיד את השיקולים  איתי צחר:

ההחלטה מונחת , ברמה המקצועית, שעמדו בפנינו

ברמה  .אפשרויות כמו שפירטתי 4יש  .לפתחכם

שזה נכסים , המקצועית הנכס הזה זה נכס בתוך שוק

צורך בהשקעה שדמי השכירות וה, קטנים יחסית

נכסים מאוד  .בשיפוץ המבנה גם קצת לוט בערפל

יש ככל הנראה צורך  .מאוד ישנים וותיקים

בהשקעות כאלה ואחרות טרם או  במהלך השכרתם 

והתמורה גם לא  .אם אנחנו ניכנס לנעלי בעל הבית

ן , והסכום .ברורה מה שוויה או מספר השנים שצוי

שהנכס יהיה פה על ידי תהילה זה בתרחיש אופטימי 

 .מושכר מהתחלה ובאופן מלא לאורך כל השנים

ובהחלט כפי שצוין יש פה מספר אפשרויות ומובא 

 .אני אעלה להצבעה את ההצעה הראשונה .לפתחכם

מאשרים את העברת " .אני אקריא אותה עוד פעם

בשוק  10-ו 8זכות הדיירות המוגנת בחנויות מספר 

מהגברת יפה אבוסקול למר , להלן המושכר, עלייה

אחוז מסכום דמי  40-בתמורה ל, ג'חרודאברהם 

האם אפשר לאשר פה  ".ח"ש 180,000שהם , המפתח

 ?בעד. מי נעבור להצבעה שמית .אני מבין שלא אחד?

ראש , אורן, עדי, עילאי, פליאה, לירית, אמיר, ממה

מי  .יוסי והדר, קרן, רפי, אמיר, איתן, דני, העיר

 מתנגד?

 אחוז מדמי המפתח. 60 אלון בן זקן:עו"ד 
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אמיר סילבר, מתנגדים:  "אחוז מדמי המפתח. 60" איתי צחר:

 פינחס כהנא ותהילה מימון.

את העברת זכות הדיירות המוגנת  ברוב קולות מאשרים :165החלטה מס' 

בשוק עלייה )להלן: "המושכר"(, מהגברת  10 -ו 8בחנויות מס. 

מסכום דמי  40% -יפה אבוסקול למר אברהם דחרוג, בתמורה ל

 .ש"ח 120,000המפתח, שהם 

, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, קולמן אמיר ממה, -בעד

 הדר. ,, קרן, יוסיקובי איתן, אמיר, רפי

 .תהילה ,אמיר סילבר, פינחס -נגד 

 

 בע"מ. סבא כפר לפיתוח הכלכלית בחברה דירקטור מינוי אישור .7

מאשרים למנות " :אישור הצעת החלטה, הנושא הבא איתי צחר:

את חבר המועצה צביקה צרפתי כדירקטור בחברה 

האם אפשר  ".מ"הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

לאשר פה אחד או שנעבור להצבעה שמית? האם 

מי בעד  .נעבור להצבעה שמית, אפשר לאשר פה אחד

, פליאה, לירית, מאיר, ממה לאשר את ההצעה?

 פינחס, הדר, יוסי, קרן, רפי, אמיר, אורן, עדי, עילאי

י  ?נמנעמי  .תהילה ?נגדמי  .ואמיר ראש העיר ודנ

  .הרוש

 כדירקטור צרפתי צביקה המועצה חבר את למנות מאשרים :166החלטה מס' 

 .מ"בע סבא כפר לפיתוח הכלכלית בחברה

, קובי , רפיקולמן ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, אמיר -בעד

 .סילבר קרן, יוסי, הדר, פינחס ואמיר

 תהילה.  -נגד 

 .דני הרוש ,ראש העיר -נמנעים 



 05.02.2020 72 מועצה מן המניין   

 

 

הוא בא בנוסף , שאלה, איתי .יש לי שאלה, סליחה יוסי סדבון:עו"ד 

 לשלושת הדירקטורים שנמצאים כיום?

 .כן איתי צחר:

ב יוסי סדבון:עו"ד  שאומר  3/א/249-זה מפר את האיזון שקבוע בחוק 

אני כמובן מאחל לו  .שישמרו יחסי הכוחות במועצה

ואני משוכנע שהוא גם יכול לעזור , הרבה הצלחה

  .ל זה מפר את האיזון על פי חוקאב, לחברה הכלכלית

בהחלט האיזון צריך להיות קיים ככל שניתן על פי  איתי צחר:

גם היה על זה  .החוק ואנחנו נפעל לממש את האיזון

  .בשאילתה כמדומני .מענה קודם לכן על סדר היום

 2020 לשנת תמיכות חשבון על ספורט לאגודת מקדמה מתן אישור .8

 כדין. מאושרתקציב  בהיעדר

אישור מתן מקדמה , נושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

 2020לאגודת ספורט על חשבון תמיכות לשנת 

מצב דברי הסבר  .בהיעדר תקציב מאושר כדין

מועדון , בנוגע לצורך של אגודת הספורט, שקיבלתם

לקבל מקדמה בהיעדר , הקליעה הפועל כפר סבא

ל "לחוזר מנכהתקציב המאושר וזאת בהתאם 

גובה התמיכה המבוקש  .שמאפשר לעשות כך 4/2006

מועצת " :והצעת החלטה .ח"ש 16,011כמקדמה הוא 

העיר מחליטה לשלם מקדמה על חשבון תמיכה לשנת 

למועדון הקליעה הפועל כפר סבא בהתאם  2020

ב "ולהמלצת ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול הרצ

מגבלה החלה תשלום התמיכה יעשה בכפוף ל .בזאת

לעניין מתן התמיכה בהיעדר תקציב מאושר ובכפוף 

על ידי  2020להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 
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אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת 

 ".סכומי המקדמה עם וככל שהתמיכה לא תאושר

 האם אפשר לאשר זאת פה אחד? 

חשבון תמיכה לשנת לשלם מקדמה על מאשרים פה אחד  :167החלטה מס' 

למועדון הקליעה הפועל כפר סבא בהתאם להמלצת ועדת  2020

"ב בזאת. תשלום התמיכה והתמיכות כמפורט בפרוטוקול הרצ

יעשה בכפוף למגבלה החלה לעניין מתן התמיכה בהיעדר תקציב 

על ידי  2020מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 

התחייבות להשבת סכומי אגודות הספורט וחתימתן על כתב 

 .המקדמה עם וככל שהתמיכה לא תאושר

 

 בע"מ: סבא כפר לפיתוח הכלכלית החברה דירקטוריון החלטות אישור .9

  בע"מ. סבא כפר לפיתוח הכלכלית לחברה בת כחברת We Rideהקמת  א.

 .GreenUpCityהעירוני  לאקסלרטור שותפות הקמת ב.

 

הנושא הבא אישור החלטת דירקטוריון  .תודה איתי צחר:

מ בקשר לשני "החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

 Weדברי הסבר להקמת  .הנושא הראשון .נושאים

Ride  כחברת בת לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

הינו פרויקט שהתחיל עם הקמת  We Ride .מ"בע

מנהלת התחבורה השיתופית כפלטפורמה לפתרון 

לצורך המשך פיתוח הטכנולוגיה  .תתחבורה שיתופי

היא צריכה משקיעים מצד אחד ולקוחות 

הגענו לשלב שבו נדרש להקים , אסטרטגיים מצד שני

ההסכמים הקיימים  .את המיזם כחברת בת נפרדת
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יושמו  We Ride-ל שמתייחסים ל"כהיום מול הח

החברה החדשה תאפשר , לטובת החברה החדשה

תוך מזעור , חברת הזנקגמישות וצמיחה בקצב של 

 We Rideהסיכונים הקיימים היום בהמשך הפעלת 

דברי  .כמו לדוגמה בהיבטי פרטיות, ל"כדרך הח

הקמת שותפות לאקסלרטור , הסבר לנושא השני

 העירוני האקסלרטור .GreenUpCity, העירוני

GreenUpCity  חברות הזנק אל  4החל בפעילותו עם

ם פרטיים גופי, הפעילות מצטרפים שותפים

שמעוניינים להשקיע בבוגרים שלנו באמצעות קרן 

אנחנו רוצים להיות , כדי שנוכל ליהנות מהרווחים

לשם כך אנחנו צריכים אישור  .שותפים מוגבלים

 .משרד הפנים ולשם כך נדרש גם אישור דירקטוריון

ל "ככאשר מצד אחד החכלי הוני במדובר על שותפות 

מספקת ידע ותשתיות וקיימת אחראיות מוגבלת של 

ל תהיה זכאית "כל לכלי זה ומצד השני הח"כהח

מצורף  .לרווחים ככל שיהיו תוך צמצום חשיפה

פרוטוקול דירקטוריון החברה הכלכלית מיום 

שבו מאשרים הדירקטוריון ונדרשת  9/12/2019

דברי הרחבה מעט לשני  .כמובן אישור מועצת העיר

הם לא קשורים אחד לשני אבל הם , ם האלההמזימי

לגבי  .שני מיזמים מאוד חדשניים .גם קשורים

המיזם הראשון בעצם זה פלטפורמה שמאפשרת 

לתושבים ובעצם לעודד , יעילה, תחבורה שיתופית

כאשר יש פה פלטפורמה עם מודל  .תחבורה ציבורית

כשהשותף , ממש כמו חברת סטארטאפ, עסקי

ה הכלכלית לנושא הזה זה חברת הטכנולוגי של החבר
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, יש לנו בעצם צורך כרגע להגדיל את הפעילות, מוביט

עד עכשיו  .אנחנו בוחנים מספר תחומים שונים

נחתמו הסכמים ממספר חברות הייטק ברחבי העיר 

וחברות  Western Digitalוחברות אחרות כמו חברת 

כאשר המודל עובד בעצם כשהמעסיק מממן  .אחרות

האלו והפלטפורמה הזאת מאפשרת  את השאטלים

לעשות שימוש בכל אמצעי , לעובד ההייטק, למשתמש

כולל , התחבורה בעצם שקיימים באותה פלטפורמה

, אם זה מיקרו טרנספורטיישן, אם זה רכבת .סליקה

ובעתיד , כמו קורקינטים או אופניים בתל אביב

וכך בעצם להגיע למקום  .במהרה בימינו בכפר סבא

נכון להיום אנחנו  .ודד את המעסיקיםהעבודה ולע

שמאוד , נמצאים בקשר עם הרבה מאוד מעסיקים

הדבר הזה למשל בעתיר ידע , נהנים מהפעילות הזו

נסיעות  1000, תקן אותי אם אני טועה, עידן, מנע

 .1400זה המספר?  1000 .כניסה לעתיר ידע, חודשיות

אנחנו מעבירים דוח אגב חודשי על  .זה עולה כל הזמן

לית משרד התחבורה קרן טרנר "הפעילות הזאת למנכ

 .וזה הוצג בפניה, שאנחנו נמצאים איתה בקשר שוטף

ל נתיבי איילון שגם "מחר אנחנו נמצאים אצל מנכ

קיבל מהמדינה איזושהי פעולה לבצע שיכול להיות 

ובעצם בגלל כל הסיבות  .שהפלטפורמה הזו תועיל

ו ובגלל שאנחנו רואים את האופק המאוד הלל

עם הממונה , משמעותי ובעצה אחת עם משרד הפנים

שבעצם , על התאגידים העירוניים מר דודי ספיר

אנחנו מבקשים להביא את זה , המליץ לנו לנהוג כך

בנוגע  .לאישור המועצה להקמת חברת בת
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גם כאן יש  GreenUpCityלאקסלרטור העירוני 

 בעצם,

נוכל שנייה להפריד? יש לי התייחסות לנושא , איתי הדר לביא:

של החברות ויש לי עוד מישהו שצריך את תשומת 

כמובן שלהקים חברה זה לא דבר  .סליחה, הלב שלי

 .כמובן שחברת סטארטאפ עוד יותר, של מה בכך

לדעתי גם על פי היגיון וגם על פי חוק אנחנו מחויבים 

של , של הגזבר, ל החברה"לשמוע חוות דעת של מנכ

תוכנית אסטרטגית לשמוע ואני , היועץ המשפטי

 .צריכה את הדברים האלה כדי לקבל את ההחלטה

 .אני מניחה שהדירקטוריון עסק בהם והם קיימים

ר פה? איפה שחר? אז אתה רוצה להתייחס? שח, אלון איתי צחר:

  .היועץ המשפטי של החברה הכלכלית, שחר אולי

היועץ המשפטי של החברה , שמי שחר בן עמי .שלום שחר בן עמי:עו"ד 

עשינו דיון בדירקטוריון שכמובן היה  .הכלכלית

את  תוצאה של הרבה דיונים פנימיים כדי לאשר

ההמלצה של הדירקטוריון לעירייה להקים חברה 

התהליך  .חברת בת של החברה הכלכלית .כלכלית

הוא שאנחנו פונים עם האישור של מועצת העיר 

, אנחנו מציגים בפניהם את התוכנית, למשרד הפנים

את  .את המודל הכלכלי כפי שהוצג גם בדירקטוריון

 .הצורך בחברה הזאת

זה מה שאני  .עיר צריך להציג את זהגם למועצת ה הדר לביא:

 .רוצה לשמוע

נה גם שאלות יאני מניח שתהי, את ההיקף הכספי שחר בן עמי:עו"ד 

זה , והערות למשרד הפנים שאולי יחייבו לחזור לפה

 .תלוי
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החלטת , שחר אמרת קוראים לך? לפי משרד הפנים הדר לביא:

מועצת הרשות המקומית תתקבל לאחר שהוגשו 

, חוות הדעת של הגורמים המקצועיים בפניה

ש והתוכנית "הגזבר והיועמ, ל"המנכ, בסוגריים

 .אז אני אשמח לראות אותם .האסטרטגית

י , זה להקמה של תאגיד מלכתחילה שחר בן עמי:עו"ד  זה חברה בת ואנ

אחרי שאנחנו נבוא בדברים עם , מניח שבשלב הבא

משרד הפנים ויהיה אור ירוק זה יחזור למליאת 

  .תלוי בהם, המועצה

אז מה המשמעות? היות וציפיתי לתשובה כזאת  הדר לביא:

 .משפטית

, כי בלי אישור מליאה לא נוכל לפנות למשרד הפנים שחר בן עמי:עו"ד 

 מה נעשה איתם?

 .אז תביאו את החומרים שהמליאה צריכה כדי לאשר הדר לביא:

והם אמרו שהנוהל , דיברתי היום עם משרד הפנים

גם ההיגיון חל על חברות  .הזה חל גם על חברות בת

אתם , לא סתם חברה, אנחנו מקימים פה חברה .בת

זה החברות הכי  .רוצים להקים חברת סטראטאפ

איזה ידע יש לנו כחברה כלכלית עירונית  .מסוכנות

 להקים,

 .זה נושא כבר אחר שחר בן עמי:עו"ד 

 .אבל אנחנו אחראים על זה .בוודאי הדר לביא:

 .אז זה יוכל עידן להשיב שחר בן עמי:עו"ד 

 .ל פיתוח עסקי בחברה הכלכלית"סמנכ, עידן חסון עידן חסון:

שהתחיל כפרויקט  We Ride, כפי שנאמר כאן

היא גדלה , במנהלת התחבורה השיתופית

 לפלטפורמה דיגיטלית,
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נשמע  .ממקדת אותךאני , אין לי ספק שהיא מצליחה הדר לביא:

 ,למה היא, שהיא מצליחה

, אני ממש מבקש .סליחה, עידן, סליחה, שנייה, רגע ראש העיר:

, תעביר את המסר .תנו לו לדבר, בא נציג מקצועי

 .שאלות

 אתה רוצה לשמוע את המיקוד שלי?, עידן הדר לביא:

 .אני רוצה להשיב בבקשה, שמעתי את המיקוד עידן חסון:

בכל חודש מצטרפים , הפלטפורמה גדלה כל הזמן

, משתמשים חדשים מחברות קיימות כלקוחות

גם , ולקוחות חדשים שזה בעצם חברות חדשות

זה , כמות המשתמשים גדלה, המחזור גדל, מצטרפות

-ל העירייה ציין בהפחתה של כ"התחיל כמו שמנכ

היום , רכבים מעתיר ידע במשך חודש ראשון 1000

רכבים  1400-אנחנו כבר על הפחתה של למעלה מ

שכל הדבר  .רכבים פרטיים .מרחוב עתיר ידע בלבד

ואפרופו מה , הרעיון .הזה הוא למעשה מנוטר

זה , שאמרת על הסיכון בהקמת חברת סטראטאפ

בדיוק העניינים שהם מעבר היום ליכולות ולידע 

ברגע שאתה מתנהל  .הנצברים של החברה הכלכלית

אתה אוסף , ל הרבה משתמשים אתה אוסף מידעמו

אתה צריך , דברים שהם הרבה פעמים נתונים פרטיים

אתה צריך להתנהל בצורה , לנהל מאגרי מידע

מקצועית שהיום יש גופים ויועצים ומשרדי עורכי דין 

וכן הלאה וכן הלאה שיודעים לעשות את זה מאוד 

מהר גם כדי לאפשר לה לגדול , טוב ובגלל הדבר הזה

וגם כדי לאפשר לחברה הכלכלית לגדר את הסיכון 
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בעצה אחת עם משרד , ושוב, החלטנו שזה מאוד נכון

 .להקים את זה כחברת בת, הפנים

אם אתם , למה להקים .יש לי המון שאלות, סליחה הדר לביא:

מתוך נקודת הנחה שהחברה , רוצים לגדר את הסיכון

, טאפהכלכלית שלנו לא מבינה בהקמת חברת סטרא

למה לא להקים חברה , תקן אותי אם אני טועה

 נפרדת?

הסוגייה מאוד פשוטה ומובאת  .אני אתייחס איתי צחר:

יש ממונה על התאגידים  .להחלטת מועצת העיר

דודי ספיר הוצג לו  .שמו דודי ספיר, העירוניים

הוא בעצתו המליץ להקים חברת בת , הפרויקט

וזה נידון בהרחבה בדירקטוריון , לחברה הכלכלית

השאלות וההסתייגויות שאת  .החברה הכלכלית

וזה מה , מעלה הן בהחלט לגיטימיות ורלוונטיות

לא יהיה ניתן לקדם  .שמונח להחלטת מועצת העיר

ניתן יהיה גם לקחת  את כל התהליכים בלי חברה ולא 

ודירקטוריון החברה , הסיכונים .סיכונים בלי חברה

עם , ידונו בדירקטוריון החברה, ויב לכךהכלכלית מח

עם חוות הדעת , הדוחות הכספיים של החברה

וכל , המשפטית של היועץ המשפטי של החברה

 .הדברים האלו

שההחלטה שלנו היא לא , מה אתה אומר איתי הדר לביא:

 רלוונטית?

אמרתי שהיא מאוד רלוונטית וזה מונח , ההפך איתי צחר:

  .לפתחכם

 .אז אנחנו צריכים את הנתונים כדי לקיים אותה לביא:הדר 
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אז הנתונים הנמצאים כיום בידנו הוצגו כאן  איתי צחר:

 .כולל התייחסות היועץ המשפטי, במלואם

מה התוכנית האסטרטגית של החברה? זה כתוב  הדר לביא:

יש לך תשובה לזה? אתה חבר  .צריכים לקבל שאנחנו

 .אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד, דירקטוריון

 .גם איתי בעצם, אתה היית בדיון

סדר הדברים של הישיבה הזו שמציגים את , הדר איתי צחר:

, שאלת שאלות על ידי היועץ המשפטי .דברי הרקע

ל "כנשאלת שאלות נוספות על ידי הסמ .הוא השיב

  .הוא השיב

מה התוכנית האסטרטגית של , יש לי עוד שאלות הדר לביא:

 החברה?

אז התוכנית האסטרטגית עוד לא קיימת כי היא תוכן  איתי צחר:

וכך גם  .כאשר נקבל אור ירוק להתקדם לשלב הבא

התוכנית האחרת וכך גם עוד הרבה מאוד שאלות 

כולן יבחנו בצורה מקצועית ורלוונטית ו .שלכולנו יש

אם נקבל את האור הירוק לשלב הבא נחדול את 

המיזם הזה או שנשאיר אותו להתנהל בחברה 

את אומרת כך , הדר .וזאת בדיוק השאלה, הכלכלית

, והיועץ המשפטי של החברה הכלכלית אומר אחרת

  .הדברים ברורים גם אם נאמרים

, היועץ המשפטי שהחברה הכלכליתיש חוות דעת של  ראש העיר:

שהוא אחד היועצים המשפטיים הטובים במדינת 

 .אני מעלה את זה להצבעה בבקשה, ישראל

מעבר לדברים , הדר .ברשותך דקה אחת, רגע עילאי הרסגור הנדין:

 .אני חושב שלא מספיק הובהר גודל האירוע, הקטנים

יש כאן מיזם עירוני שהחברה הכלכלית ניהלה אותו 
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וזה משהו ייחודי , שמאפשר לנו, ורה מופתיתבצ

להפחית נסיעות , להוריד רכבים מהכביש, לכפר סבא

 .אנחנו ממש מובילים בעניין הזה .של רכבים פרטיים

אנחנו גם יכולים להרוויח ממנו כלכלית , ובנוסף

ולהעביר את , כמיזם כלכלי בלי קשר לכפר סבא

 .זה הדבר המהותי .הבשורה לשאר הארץ

אבל מה עם הדרך? האם להקים , מסכימים על הערך ביא:הדר ל

חברת סטארטאפ במנגנון עירוני זה מה שאתם רוצים 

 .זה לא שלנו, זה כספי ציבור .לקחת סיכון עליו

הדרך  .אני אגיד את זה ובזה אנחנו נסכם את העניין ראש העיר:

שנסללת היא בדרך כלל דרך שמפוקחת על ידי 

 .הרגולטור שזה משרד הפנים והממונה על התאגידים

יש פה חוות דעת , הנושא הזה הגיע לפתחו ובהמלצתו

כל מי שרואה , We Rideהפרויקט של  .משפטיות

זה אחד מהפרויקטים שמדברים , אותנו בבית בשידור

פ We Ride .עליו בכל מדינת ישראל רויקט דגל זה 

הוא פרויקט שמדבר על נסיעה , של החברה הכלכלית

שיתופית באמצעות אפליקציה שפותחה על ידי חברת 

המדינה דוחפת  .יחד עם החברה הכלכלית .מוביט

לשיתופי פעולה בין המגזר העסקי לרשויות 

זה משהו שאפשר , המקומיות ולתאגידים העירוניים

 .משמעותיממש להבין שזה אירוע בסדר גודל ממש 

מגיעים לפה ראשי , אנחנו ראינו בלא מעט אירועים

מכל המדינה כדי ללמוד על , חברות כלכליות, ערים

אחד  .בכפר סבא We Rideהפרויקט הזה שנקרא 

שאנחנו מבצעים זה פרויקט שמסיע היום הדברים 

את כל מי שמגיע לאזור התעשייה בכפר סבא אמצעות 
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רכבו באצטדיון של מגרש  מחנה את, האפליקציה

 .We Rideועולה על המיניבוס שנקרא , הכדורגל

 .הצבעה, תודה רבה, חבר'ה

 .גם לי יש התייחסות .סליחה שנייה .רפי, רפי, רגע אמיר סילבר:

זה דיון ואני  .זכותי, סליחה, לא, י זוכרעד כמה שאנ

  .דורש לקבל את זכותי לדבר

, כרגע אמיר לא בזכות דיבור, היית כבר בזכות דיבור ראש העיר:

 .ל בבקשה"מנכ .אני מעלה להצבעה .תודה רבה

ואני רוצה להזכיר לחברי המועצה את התנורים של  אמיר סילבר:

והחליפו את כל התנורים פונים שקיבלו אישור א

בגנים. וזה בדיוק אותו דיון כאן. זו החלטה כלכלית 

 כבדה.

אתם לא מקשיבים לדברי ההסבר, שוללים את כל  ראש העיר:

 דברי ההסבר שאתם מקבלים על ידי אנשי המקצוע,

את התוכנית, אני לא יודע תוך כמה שנים לא קיבלנו  אמיר סילבר:

 תהיה רווחית, אם היא תהיה רווחית.החברה 

 אז תפנו הלאה, כמו שאתם רגילים. .בסדר ראש העיר:

היו צריכים בדיוק כשם שבתנורים של הפונים  אמיר סילבר:

את להחליף את כל התנורים, לקח שנתיים לבנות 

 .בסכומים אדירים הכל מחדש

 )מדברים ביחד(

מאשרים את החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית " איתי צחר:

כחברת בת  We Rideלהקמת  9/12/2019מיום 

לחברה הכלכלית בהתאם להוראות משרד הפנים 

מי בעד אשר את , נעבור להצבעה שמית ".ונהליו

, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, הצעת ההחלטה? ממה
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 .רפי ותהילה, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, אורן, עדי

  .ואמיר פינחס, הדר, יוסי, נגד: קרן

 

החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום מאשרים את  :168החלטה מס' 

כחברת בת לחברה הכלכלית בהתאם  We Ride להקמת 9/12/2019

 .להוראות משרד הפנים ונהליו

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, איתן,  -בעד

 תהילה. קובי, , רפיקולמן אמיר

 . סילבר אמיר ,קרן, יוסי, הדר, פינחס -נגד 

 

ן " .הנושא השני איתי צחר: מאשרים את החלטת דירקטוריו

לייסוד שותפות  9/12/2019החברה הכלכלית מיום 

לטובת הקמת אקסלרטור בהתאם להוראות משרד 

האם אפשר לאשר זאת פה אחד? אני  ".הפנים ונהליו

 .אושר פה אחד .מבין שכן

את החלטת דירקטוריון החברה פה אחד מאשרים  :169החלטה מס' 

לייסוד שותפות לטובת הקמת  9/12/2019הכלכלית מיום 

 .אקסלרטור בהתאם להוראות משרד הפנים ונהליו

 

 **חברת המועצה הדר לביא יצאה מהישיבה

 

אישור המלצת ועדת , הנושא הבא שעל סדר היום איתי צחר:

 .2/2020כספים מיום 

אני רוצה לשאול  .לפני שאתה ממשיך עם זה, איתי :עו"ד קרן גרשון חגואל

את אלון האם זה לגיטימי ומותר להעביר את 

על  .שעות לפני קיום מועצה 48-החומרים פחות מ

 הדוח שהתווסף יום לפני סיום,
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 הנושא היה על סדר היום, אלון בן זקן:עו"ד 

 .הוא התווסף יום לפני .הוא לא היה על סדר היום :עו"ד קרן גרשון חגואל

  .אני רוצה לדעת את החוק שלנו רק

אמרו  .שעות לפני 48צריך להמציא , לא, הטענה היא אלון בן זקן:עו"ד 

אמרו שהייתה תקלה ולא  .אפשר, שהייתה תקלה

הדיון התקיים בוועדת  .צירפו את הנושא הזה

 אם תעמדי על זכותך אנחנו,, כספים

אחד אני אעמוד על זכותי לקבל לפעמים את , לא :עו"ד קרן גרשון חגואל

רשות הדיבור ושלא יקטעו אותי אחרי חצי משפט 

 .שאני רוצה להגיד שאלת המשך

אני חושב שעד עכשיו בכל הישיבה האחרונה קרן  ראש העיר:

קיבלת זכות דיבור בצורה מאוד חגואל גרשון 

ישבו בקשב רב , אף אחד לא הפריע לך .מכובדת

  .תודה .מנומקותוקיבלת תשובות 

, אבל יש עוד לאן להתקדם, אני מודה שהשתפרתם :עו"ד קרן גרשון חגואל

  .בהחלט

תראו את , היית צריכה להיות בקדנציה הקודמת ראש העיר:

  .הסרטונים

נדרשת הסכמה של כולם להוסיף את הנושא , אלון איתי צחר:

לסדר היום? האם אפשר לקבל פה אחד להוסיף את 

על הנושא הזה בין השאר זה  .לסדר היוםהנושא 

אני רוצה להפנות את , אישור פרוטוקול ועדת כספים

לרבות בניית בית הספר החטיבה , חברי המועצה

שנבנית בשכונה הירוקה ועוד החלטות אחרות כפי 

ובעצם מבקשים להכניס את  .שמפורטות בפרוטוקול

 .נשמט הנושא מסדר היום ונשלח יום באיחור .זה

אפשר בפה אחד להוסיף את הנושא לסדר היום? האם 
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אז הנושא  .מתנגדתקרן יש מישהו שמתנגד לכך? 

אנחנו לא נבצע את העברות  .יורד מסדר היום

 .הכספים ולא נבצע את הפרויקטים

  .אני רק רוצה שתבינו את המשמעויות ראש העיר:

הטעם מאיזה טעם את מתנגדת? מאיזה טעם? מה  עדי לוי סקופ:עו"ד 

 להתנגדות?

, אני אשאל אותך שאלה כזו, עדי, אני אשאל אותך :עו"ד קרן גרשון חגואל

שני הדוחות שצירפו כאן לשתי ישיבות שלא מן 

היה בידי העירייה , ישר אחרי הישיבה הזאת, המניין

ועדיין הם החליטו להעביר , שעות 48-הרבה יותר מ

  .שעות לפני 48לנו אותם 

  אני שואלת אותך מאיזה סיבה? סקופ:עדי לוי עו"ד 

יפה מאד שעל נושאים  .נושא הבא .תודה רבה, חבר'ה ראש העיר:

טכניים, את יודעת שיש בסופו של דבר לחברי מועצה 

 .אחריות ציבורית

יין נהאם יש משהו מהותי להתנגדות הזאת או שזה ע עדי לוי סקופ:עו"ד 

בשגגה? יש טכני גרידא על עיכוב שבשגגה נפלה טעות 

בגדרו את מתנגדת לנושא הזה? , משהו מהותי שבגינו

אני מציעה שתשקלי את זה שוב ונעלה את זה שוב 

  .להצבעה

אנחנו עדיין באותו נושא. עוד לא עברנו. אתה שמעת  עו"ד אלון בן זקן:

  החלטה?

אני מבקשת שהנושא אני מסירה את ההתנגדות רק  :עו"ד קרן גרשון חגואל

 .הזה יילקח בחשבון

 . אנחנו עוד לא עברנו נושא. אפשר עו"ד אלון בן זקן:

 אפשר לעשות הצבעה נוספת? איתי צחר:
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. אנחנו עוד לא עברנו נושא. אנחנו באותו אפשר עו"ד אלון בן זקן:

 נושא.

 הלחץ החברתי עבד לכם. :עו"ד קרן גרשון חגואל

האם אפשר לא העלנו להצבעה כ לא עלה הנושא.  איתי צחר:

להוסיף את הנושא לסדר היום? , להעלות את הנושא

  פה אחד?

. :עו"ד קרן גרשון חגואל  כן

  .תודה איתי צחר:

 ועדת פרוטוקול אישור"הוספת נושא מאשרים פה אחד  :170החלטה מס' 

  .לסדר היום "כספים
 

 אישור פרוטוקול ועדת כספים

אני , מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת הכספים צחר:איתי 

הצעת  .אקריא את הצעת ההחלטה פעם נוספת

-מאשרים המלצות ועדת כספים מיום ה" :החלטה

עדכון והעברות כספים , 1 .כמפורט מטה 2/2/2020

עדכון והעברות תקציב , 2019לשנת  6מספר  .תב"רים

האם אפשר לאשר זאת  ".2020לשנת  1מספר  תב"רים

 .פה אחד? תודה

-המלצות ועדת כספים מיום הפה אחד את מאשרים  :171החלטה מס' 

. תב"רים, עדכון והעברות כספים 1כמפורט מטה.  2/2/2020

 1מספר  תב"רים, עדכון והעברות תקציב 2019לשנת  6מספר 

  .2020לשנת 
 

ופותחים אנחנו נועלים את ישיבת המועצה , טוב ראש העיר:

 מן המניין. ישיבת המועצה שלא

 . ביקשנו זכות דיבור.רגע רגע, יש כאן.. איתי אמיר סילבר:
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מי היה לפניו? זה אותו דבר?  .ראש העיר, סליחה, רגע איתי צחר:

ול .כל אחד   .פינחסיש דקה מהמקום לאמיר לבקשתו 

 שפינחס יתחיל.   אמיר סילבר:

פינחס, בבקשה. יש בקשה לדקה מהמקום. בבקשה  איתי צחר:

 פינחס.

אני , אני רוצה להגיד לגבי הנוהל של השלט ליד העץ פינחס כהנא:

אנחנו בתחום גם , חושב שאפשר לעשות פוליטיקה

אני רוצה להגיד אבל  .אנחנו כנראה שם .פוליטי

אנחנו , אני מכין שאילתה, שיהיה ברור גם לתושבים

, דיברתי עם אורן וולשטיין אני, מכינים שאילתה

הציע , רעיון טוב, בוא תתקדם, פינחסוהוא אמר 

לפני , דיברתי עם משמר האילנות עכשיו, משהו

דיברתי עם אדם טבע , כשהכנתי את החומר, שבועיים

קיבלתי , ישבתי עם נהריה, הפנו אותי לנהריה, ודין

קיבלתי את הכול ועשינו את הכול עד , את הנוהל

אז עכשיו אתם באים לכאן ואומרים שהנוהל  .עכשיו

אני חושב שזה לא מכובד זה לא  .שלכם כבר מוכן

  .דרך התנהגות כזאת .וזה מבחינתי מאוד מצער, נכון

 .אמיר בבקשה .תודה איתי צחר:

שמחתי לשמוע שהחלטתם להקים ועדה , אוקי אמיר סילבר:

עירונית לבחינת נושא התחבורה הציבורית בסופי 

לאור הצטרפות הערים באזורנו חשוב שגם , שבוע

אנחנו נצטרף כמה שיותר מהר ונבנה את המסלולים 

אנחנו חושבים שעלינו  .כבר בתהליך התגבשותם

לקבל החלטה בהקדם ועל כן אנחנו מבקשים ישיבה 

שלא מן המניין לנושא התחבורה הציבורית בסוף 
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 ריכוז החלטות 

 : לסדר הצעות .2

 

 סיעת "כפר מטעם העיר בתחומי עץ לכריתת בקשה בדבר בכתב הודעה א.

 סבא מתקדמת".

  

לסדר  הצעהמסדר היום את  להסיראושר ברוב קולות  :158מס'  החלטה

מטעם  העיר בתחומי עץ לכריתת בקשה בדבר בכתב הודעה בנושא

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".

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

 .ותהילה רפי, קולמן אמיר, איתן

 .סילבר ואמיר פינחסקרן, יוסי, צביקה, הדר,  -נגד 

 

 מטעם עירוניות תשתיות פיתוח בנושא שנתית עבודה תוכנית פרסום ב.

 בראש". סיעת "כפר סבא

 

מסדר היום את ההצעה לסדר  להסירמאשרים פה אחד  :159מס'  החלטה

 תשתיות פיתוח בנושא שנתית עבודה תוכנית פרסוםבנושא 

 .בראש" סיעת "כפר סבא מטעם עירוניות

 

 סבא סיעת "כפר מטעם ומבנים קרקע הקצאות בהארכת טיפול נוהל ג.

 בראש".

 

את ההצעה לסדר  היום מסדרמאשרים פה אחד להסיר   :160החלטה מס' 

סיעת  מטעם ומבנים קרקע הקצאות בהארכת טיפול נוהלבנושא 

 .בראש" סבא "כפר
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 מימון. תהילה המועצה חברת מטעם ציבוריים שטחים ניצול מדיניות ד.

 

את ההצעה לסדר  היום מסדרמאשרים פה אחד להסיר  :161החלטה מס' 

 המועצה חברת מטעם ציבוריים שטחים ניצול מדיניותבנושא 

 .מימון תהילה

 

 עירייה. ועדות הרכב עדכון .3

 

 מאשרים פה אחד :162החלטה מס' 

 של במקומה ח"מל בוועדת כחברה פדידה סממה חלי את למנות. 1  

 .גונן וקסמן צאלה

 של במקומו ח"מל בוועדת כחברה כרמי אוזן אורית את למנות. 2 

 .רוזן צפריר

 במקומה בארנונה הנחות בוועדת כחבר אדרת בן צחי את למנות. 3 

 .מימרן שניידר גלית של

 נועה של במקומה תחבורה בוועדת כחבר גולן אסף את למנות. 4 

 .קשת

 במקומה בדרכים לבטיחות בוועדה כחבר גולן אסף את למנות. 5 

 קשת. נועה של
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 חשמליים. רכבים עבור עירוני כלל חנייה הסדר אישור .4

 

 עבור עירוני כלל חנייה הסדר קביעתברוב קולות   מאשרים :163מס'  החלטה

 .חניה אגרת הסדר מתשלום פטור מתן שעניינו חשמליים רכבים

פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, איתן,  ,ממה, מאיר, לירית -בעד

 , תהילה. קובי , רפיקולמן אמיר

 ואמיר סילבר. פינחסקרן, יוסי, צביקה, הדר,  -נגד 

 

 עלייה, כמפורט בשוק 15 בחנות מוגנת דיירות זכות להעברת בקשה .5

 והשמאית. הדעת המשפטית בחוות

 

את העברת זכות הדיירות המוגנת ברוב קולות מאשרים  :164החלטה מס' 

, מהגברת ציונה 'המושכר'בשוק עלייה, להלן  15בחנות מספר 

לצורך הרחבת , מר למר אוסמן שבתאי וגברת אסרף ענברקטוויל 

מסכום דמי המפתח  40%-בית עסקם הסמוך למושכר, בתמורה ל

 ש"ח.  166,600שהם 

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, איתן,  -בעד

 , קרן, יוסי, הדר.קובי רפי קולמן, אמיר

 נחס.יפ ,תהילה, אמיר סילבר -נגד 
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עלייה,  בשוק 10-ו 8 בחניות מוגנת דיירות זכות להעברת בקשה .6

 והשמאית. המשפטיתהדעת  בחוות כמפורט

 

את העברת זכות הדיירות המוגנת  ברוב קולות מאשרים :165החלטה מס' 

בשוק עלייה )להלן: "המושכר"(, מהגברת  10 -ו 8בחנויות מס. 

מסכום דמי  40% -יפה אבוסקול למר אברהם דחרוג, בתמורה ל

 .ש"ח 120,000המפתח, שהם 

עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, , לירית, פליאה, קולמן אמיר ממה, -בעד

 הדר. ,, קרן, יוסיקובי איתן, אמיר, רפי

 .תהילה ,אמיר סילבר, פינחס -נגד 

 

 בע"מ. סבא כפר לפיתוח הכלכלית בחברה דירקטור מינוי אישור .7

 

 כדירקטור צרפתי צביקה המועצה חבר את למנות מאשרים :166החלטה מס' 

 .מ"בע סבא כפר לפיתוח הכלכלית בחברה

, קובי , רפיקולמן ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, אמיר -בעד

 .סילבר קרן, יוסי, הדר, פינחס ואמיר

 תהילה.  -נגד 

 .דני הרוש ,ראש העיר -נמנעים 
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 2020 לשנת תמיכות חשבון על ספורט לאגודת מקדמה מתן אישור .8

 כדין. תקציב מאושר בהיעדר

 

לשלם מקדמה על חשבון תמיכה לשנת מאשרים פה אחד  :167החלטה מס' 

למועדון הקליעה הפועל כפר סבא בהתאם להמלצת ועדת  2020

"ב בזאת. תשלום התמיכה והתמיכות כמפורט בפרוטוקול הרצ

יעשה בכפוף למגבלה החלה לעניין מתן התמיכה בהיעדר תקציב 

על ידי  2020מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 

אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי 

 .המקדמה עם וככל שהתמיכה לא תאושר

 

 בע"מ: סבא כפר לפיתוח הכלכלית החברה דירקטוריון החלטות אישור .9

  בע"מ. סבא כפר לפיתוח הכלכלית לחברה בת כחברת We Rideהקמת  א.

 .GreenUpCityהעירוני  לאקסלרטור שותפות הקמת ב.

 

מאשרים את החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום  :168החלטה מס' 

כחברת בת לחברה הכלכלית בהתאם  We Ride להקמת 9/12/2019

 .להוראות משרד הפנים ונהליו

ממה, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, עדי, אורן, ראש העיר, דני, איתן,  -בעד

 תהילה. קובי, , רפיקולמן אמיר

 . סילבר אמיר ,קרן, יוסי, הדר, פינחס -נגד 

 

את החלטת דירקטוריון החברה פה אחד מאשרים  :169החלטה מס' 

לייסוד שותפות לטובת הקמת  9/12/2019הכלכלית מיום 

 .אקסלרטור בהתאם להוראות משרד הפנים ונהליו
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 ועדת פרוטוקול מאשרים פה אחד הוספת נושא "אישור :170החלטה מס' 

  .כספים" לסדר היום
 

 אישור פרוטוקול ועדת כספים

 

-המלצות ועדת כספים מיום הפה אחד את מאשרים  :171החלטה מס' 

. תב"רים, עדכון והעברות כספים 1כמפורט מטה.  2/2/2020

 1מספר  תב"רים, עדכון והעברות תקציב 2019לשנת  6מספר 

  .2020לשנת 

 


