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   פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 ZOOMנערכה ב 2021/7/20יום שלישי 
 
 

 משתתפים 
 מר רפי סער, ראש העיר;

 העיר;מר עילאי הרסגור הנדין, סגן ראש 
 מר אורן כהן, סגן ראש העיר;

 גרנות, מהנדסת העיר;זיידלר הגב' עליזה 
 מר אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון;

 מר סמי היללי, חבר דירקטוריון;
 הגב' עדי גולדשטיין, מ"מ מנכ"ל החברה;

 יועמ"ש החברה; , משרד עו"ד שרקון בן עמי שחר עו"ד
 
 

 על סדר היום 
 

למתן שירותי קליטה, מיון וטיפול בגזם עירוני במתקן ייעודי  -05/2020 גזםאישור ביטול מכרז 
 סגור

 
 

 דיון: 
 

 דברי פתיחה   ראש העיר 
 
 

 שחר יועמ"ש 
 סוקר את הליך המכרז שהתקיים.   החברה

בהליך נבחנו הצעות שונות אבל לא נשלחה הודעה לאף זוכה, כי בשלב מוקדם    
  הייתה התלבטות האם העירייה מעוניינת שיהיה כזה מכרז.  
במכרז הייתה הוראה מפורשת כי מאחר שהקרקע עירונית, העירייה חייבת לתת    
  אישור לשימוש בקרקע, לאחר שיבחר זוכה.   

הולך להיות משותף באמצעות  דומה ר שפרויקטהעירייה הביעה עמדתה כי מאח
איגוד ערי אשכול, מתייתר הטעם במכרז הזה ולכן חוות הדעת שלנו אומרת   
 שבנסיבות אלו ניתן לבטל את המכרז. 

 
 התחילו במסגרת אשכול רשויות לחשוב על הקמת מתקן כזה שיעודד את   ראש העיר 

 התעסוקה במגזר הערבי.  
 ם מתקן שכזה אי שם באחד הישובים הערבים, ככל אשכול שרון בוחן להקי  
 הנראה בקלנסואה.   

לכן אין הצדקה להקים את המתקן בעיר כפר סבא. ביקשתי למעלה מלפני שנה 
לבטל את המכרז. עד כמה שנאמר לי המכרז בוטל ולפני כמה חודשים נאמר לי  
   להחליט על ביטולו. שהוא לא בוטל ולכן יש צורך בוועדת מכרזים 

דנו בזה גם דירקטוריון.  ביקשה להביא החלטה זו לוועדת המכרזים 
 בדירקטוריון הקודם.  

 
 ; חסויה בינתיים. המשפטית לכל הנוכחים דעתההועברה חוות   עדי
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 מכיוון שהולכים להקים את הפרויקט במסגרת האשכול ואין את הסכמת    אבי יבין 
 העירייה לכך אין סיבה לעשות את הפרויקט בכוח ואני חושב שחוות הדעת   
 שנכתבה היא טובה וניתן לבטל את הפרויקט הזה.  

 
לא בטוח שהפרויקט הזה קיבל את אישור הגנת הסביבה מראש ואם הפרויקט  סמי היללי 

 , יכלה להיות תחלואה גדולה ולכן טוב שזה נפסק. צא לפועליוהיה   
 תומך בביטול המכרז.  

 
 אני תמכתי בפרויקט, חושב שהוא מאוד חשוב. לא אומרים דבר והיפוכו,   עילאי

הפרויקט חיוני לצורך תפקוד תקין של איסוף פסולת בכפר סבא. מהות הפרויקט   
 נשארה נכונה.   
.השוני היחיד שקיים היום הוא השוני של האשכול ולכן הפרויקט שלנו מתייתר  
   

 
  :החלטה
 . למתן שירותי קליטה, מיון וטיפול בגזם עירוני במתקן ייעודי סגור -05/2020מכרז גזם ביטול 

 
 החלטה התקבלה פה אחד 

 
 מעדכן שוטף על פעילות החכ"ל: ראש העיר 

 מעדכן על סטטוס מכרז מנכ"ל 
------------------- חסוי  ----------------התחום הסולארי חזר לניהולו של ניר לוי   
  ------------------------------------------------------------------------------------- . 

 
 . ----------------------חסוי ----------------------  עילאי

 
 זה מתבצע כעת. הפעילות הסולארית השוטפת ממשיכה לרבות אישורים על    עדי

 מבנים קיימים, טיפול בנושא התחזוקה וכו'.  
 

 בנושא התארגנות העובדים היו בתוך החברה רעשים כתוצאה של שינויים  ראש העיר 
ארגוניים אם עובדים בוחרים להתאגד זה בסדר גמור ולגיטימי. החברה ממשיכה   
 להתנהל ולהתקדם בתחומי הפעילות.   

 
 מצטרף לדברים אני פוקד את החברה בתקופה האחרונה, חושב שהחברה  סמי היללי 

 מתנהלת בצורה טובה מאות בתקופה הנוכחית, משבח את הפעילות.   
 

        
 
 

 הישיבה ננעלה.        
 

 מאושר כנכון                
 
 

     _____________________ 
 ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון     
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