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יהודה ב חמו :ערב טוב וברוכי הבאי ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שמ
המניי .אני רוצה לומר קוד כל למפגיני ,המועצה הזאת ידעה הפגנות
רבות ,אני יכול להגיד לכ כחבר מועצה בשתי קדנציות ,א #פע לא ראיתי
מפגיני שמתקבלי בעוגות .אז העוגה הזאת תהיה שלכ ,וזה בזכות אריה
אברה חבר המועצה שמצא זמ לקנות עוגה ,ואני מודה ל אריה ,אתמול
היתה לי פשוט יו הולדת .אז תודה רבה .עד  120אבל לא בתפקיד הזה.
אפשר ג את היי ,אז בואו נפתח בכוסית לחיי .בינתיי עד שנמזוג את
הכוסיות ,ג מה שנמצא על סדר היו ,יותר מאשר היו הולדת שלי מחייב
הרמת כוסית ,אבל אני מקווה שנעשה את זה ג בשטח .בינתיי למשה אב
ח הודעה אישית.
משה אב ח :ערב טוב לכול ,אני לא מתייחס לשזיפי מפרי גני שהבאתי לכ היו,
אלא חזרתי עכשיו מדלפט ,ומאחר וייצגנו את תושבי כפר סבא ,וייצגתי את
ראש העיר ואת חברי חברי מועצת העיר בקבלת הפני ,אפילו בשלוש שפות,
אחת מה היתה כתובה באותיות עבריות ,וזה ההולנדית ,אני מוכרח לציי
שקיבלו אותנו כל כ %יפה ,והיה מרגש לדעת שיש עדיי עמי שאוהבי את
ישראל ,את כפר סבא ואת הע היהודי .אז רק לידיעת ג האורחי שלנו,
בהחלט יש גויי טובי ,וג לאורחי שלנו ,תדעו לכ שאוהבי אותנו,
לפחות באותו מקו שהיינו בעיר התאומה דלפט.
יהודה ב חמו :תודה רבה .שיהיה בשמחות ושתמיד יהיה שמח לכול .לכול יש כוסית?
ברכות והרמת כוסית .לחיי כול ,תודה .ברשותכ ,קהל יקר ,אנחנו נית
התייחסות ,תהיה לנו ישיבת מועצה קצרה מ הרגיל ,כי חלק מהנושאי
יורדי מסדר היו .אנחנו נשאר בסו #הישיבה ,סג ראש העיר מחזיק תיק
העיר ואנוכי ,א תרצו לשמוע כמה מילי ,אנחנו נאמר לכ ג בנושא של
 531אבל אני מבקש במהל %הישיבה לשמור על שקט.
סעי 1 #ו' 2יורד מסדר היו ,לבקשתו של חבר המועצה שמעו פר( ,היות
והוא הודיע שהוא לא יגיע ,וכל הנושאי עוסקי בעניינו ובענייני ההצעות
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שהוא הגיש ,הנושאי יורדי מסדר היו .אני רוצה שיהיה פה ויסביר את
הנושאי.

אישור פרוטוקול ועדת כספי מיו 29/05/05
יהודה ב חמו :חברי ,אנחנו עוברי,

לסעי #שלישי ,אישור פרוטוקולי של וועדת

הכספי .למי שיש הערות ,השגות והארות – זה הזמ .בינתיי ,עד
שהחברי מבקשי זכות דיבור ,אנחנו מתבקשי לאשר פה באחד התב"רי
 15מליו  ,,לטובת פארק כפר סבא .אני אמרתי קוד שחלק מהנושאי
שנמצאי על סדר היו ,מצריכי הרמת כוסית ,אבל זה רק היה סימבולי,
מכיוו שאריה אברה הביא את בקבוק היי ,אני בהחלט רואה חשיבות
רבה לתב"ר הזה התב"ר הזה אמור להתחיל את פיתוח הפארק של כפר סבא.
אני מקווה מאד ,שזה עניי של מספר חודשי מצומצ ,בלי הבטחות ,כי
בדר %כלל כשאנחנו מדברי ,אז תמיד יש עיכובי כאלה ואחרי .אני מאד
מקווה שתו %עניי של שלושה ארבעה חודשי ,אנחנו ג נתחיל את העבודות
הראשונות בפארק ,ונוכל לבנות אותו בשלבי .אני מערי %שהפארק ייבנה
בארבעה שלבי .זה בהחלט יהיה תלוי בתזרי המזומני שלנו ,ואנחנו
אמרנו את זה ג באחת הישיבות מועצה הקודמות ,שאנחנו מבחינתנו,
מבחינת המדיניות החדשה שקבענו פה במועצה הזו ,אנחנו בהחלט נשמח א
תבוא איזושהי יוזמה של אד כזה או אחר ,קהילה כזאת או אחרת ,עמותה
כזאת או אחרת ,כל גו #אחר שירצה להנציח או ירצה להביע את הזדהותו ע
העיר בתרומה כזאת או אחרת  ,אנחנו מאד נשמח ונקבל אותה בברכה .זה
על הפארק ,א יש הערות ,בוקי בבקשה .אנחנו אחרי כ אבינוע.
בוקי צ'יש:

אני רציתי להתייחס לסעי 4 #של אישור התב"רי ,בנושא עדכוני שער העיר
ולשאול א אפשר להוסי #לנושא ג את הניקוי שהמשטח הזה צרי %וזקוק
לו.

יהודה ב חמו :אייל ,תרכזו את השאלות ואחרי זה תענו .בבקשה ,אבינוע .אפשר ג
שאלות וג התייחסות.
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אבינוע גרנות :אני רוצה להתייחס .לצערי ,פספסתי את וועדת הכספי .אז אני אומר את
זה פה .כמוב ,קוד כל לבר %על זה שאנחנו עושי צעדי מעשיי להתחלת
עבודות עפר .אני רוצה להעיר .1 :יש חשיבות עצומה ,כיוו שמדובר רק ב'15
מליו ,שזה חלק לא גדול של התקציב כולו של כל הפארק ,יש חשיבות
עצומה להחלטה מאיזה כיוו מתחילי את הפארק ,ובאיזה שלב מבצעי
כבר בשלב הראשו .אני מאד מבקש ,זה לא שיי %היו לאישור התב"ר ,אבל
שיתקיי דיו מאד מאד רציני .יש שיקול לכא או לכא ,א זה מהצד
המזרחי או מהצד המערבי ,או מכל צד אחר א יש רעיו היכ להתחיל את
הפארק .זו הערה אחת.
יהודה ב חמו :יש ג מערבי .הוא צודק.
אבינוע גרנות :ההערה השניה ,קשורה דווקא לנושא שאתה מתייחס אליו ,וזה טוב,
המועצה לפיתוח מקיימת על זה דיו ,היה ג לפני שבועיי או שלושה ,יש
אצל מומחי השגות שונות .התוכנית של הפארק מאד יפה ומאד מרשימה,
אבל יש השגות לגבי כמה חלקי בתו %הפארק ,במיוחד –
יהודה ב חמו :ברשות ,%אבינוע ,אני אעשה משהו שאני לא נוהג לעשות בישיבות המועצה.
אנחנו מקיימי היו דיו על התב"ר ,יתקיי דיו ,אני מבטיח לחברי
המועצה,
אבינוע גרנות :זה מה שאני רוצה לשמוע .יהיה דיו?
יהודה ב חמו :סליחה ,חברי ,יתקיי דיו בקרב חברי המועצה ,לא רק דיו אחד ,אלא
יתקיימו דיוני בנושא הפארק ,ג בנושא התחלה כזו מכא או מש .ג
בנושא התמהיל של ירק כזה או אחר ,וכל השאלות ,ההערות ,ההשגות
שתרצו להעלות ,יועלו בישיבות אלה כרגע אנחנו מתבקשי על מנת ,הרי
את יודעי שאת התב"ר הזה אנחנו הרי צריכי לאשר במשרד הפני,
יישאלו ג שאלות ,איפה מקורות המימו ,למה קבעו סכו כזה וכו' וכו'.
אנחנו רוצי להתחיל להניע את הגלגלי האלה ,על מנת שלפחות מול משרד
הפני נתחיל לאשר את התב"ר הראשוני .כל נושא התכנו וכו' ,איזה
מתקני ,איזה אג ,איזה אמפיתיאטרו ,יועלה ברשותכ בדיו ,ואני אומר
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את זה ,מכיוו שאת הדובר הראשו ,לכוו לכל הדוברי האחרי – בבקשה.
אבינוע גרנות :יפה .אז בעצ בזה סיימתי את ההערות .רציתי לשמוע שהול %להיות דיו
מקי #שלא נגיע למצב שמדברי לאחר ביצוע.
יהודה ב חמו :תודה אבינוע ,אמיר ,בבקשה.
אמיר גבע:

אני כמוב תומ %בתב"ר ,ולקראת הדיו שיהיה ,אני רוצה להוסי #עוד נושא
אחד ,וזה הש של הפארק .כי הש שנקבו בשלטי הוא פשוט ש גרוע
שאי כמותו.

יהודה ב חמו :ש סקסי מאד ,מה? זה לא יהיה הש.
דובר:

הקר הקיימת תורמת?

יהודה ב חמו :עדיי לא .אנחנו מנסי לערב אות .אנחנו מנסי לערב אות,
אמיר גבע:

אלא א כ יש איזשהו תור שרוצה להנציח את סבא שלו.

יהודה ב חמו :אמיר ,אני יכול להגיד ל ,%שהיינו שלוש פעמי בטקס חלוקת השלט של
הפארק .גיא ב גל ,בבקשה.
גיא ב גל:

אני רציתי לשאול שאלה שמופנית בעיקר לגזבר בנושא אחר .כחלק מסדר
היו של וועדת כספי הובא בפנינו די וחשבו כספי לשנת  ,2005רבעו
ראשו ותחזיות ל' 2005באופ כללי .יש לי שאלה נקודתית רק בנושא גביית
הארנונה .בנושא ההכנסות –

יהודה ב חמו :סליחה ,זה לא על סדר היו .הלאה ,בבקשה.
גיא ב גל:

צרי %לדו בדו"ח.

יהודה ב חמו :תודה רבה גיא ב גל .אני יודע שצרי %ג לקו מחר בבוקר ,נעשה את זה
באחת הישיבות הבאות .זה מה שהיו נדו .בבקשה ,חברי ,בני בבקשה.
בנימי כברה :אני אומר משפט מאד מאד כללי ,כמי ששות #לדיוני ארוכי במש %לפחות
שתי קדנציות בנושא הפארק .מה שצרי %לעשות כרגע ,זה לבר %באמת על
המהל %הזה .זה מהל %מאד מאד אמי( ולא פשוט ,אי אפשר היה לאשר
תב"ר ג בקדנציה הקודמת .אבל פה באמת נעשה צעד אמי( מאד ,לאשר את
הסכו הראשוני שיהיה בבחינת הדגל שיוביל את הקמת הפארק .א לא
נאשר את התב"ר הזה ,הסיכויי שנוכל לממש אותו ,כבר להתחיל את
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המימוש ב' ,2005יל %ויפחת .לכ אני חושב שצרי %לבר %על המהל %הזה ,פה
היה צרי %לקבל החלטה ,ואני יודע מה עומד מאחורי הדברי ,צרי %היה
לקבל החלטה לא קלה ,לקחת סכו – להתחיל לחשוב על  75מליו שקל,
לטובת הפארק זה לא סכו מבוטל .אני מקווה מאד מאד מאד ,שנצליח
לעמוד במשימה הזאת ,ואני מבר.%
יהודה ב חמו :בעזרת הש .תודה בני .בוקי ,בבקשה.
בוקי צ'יש:

הא אפשר לשאול שאלות לגבי סעי 2 #ו'?3

יהודה ב חמו :בההחלט .כל מה שעל סדר היו.
בוקי צ'יש:

אנחנו ישבנו פה בוועדת כספי ועו"ד קובי חיו לא היה כא ,ואנחנו סיכמנו
שאנחנו נקבל ממנו הדבר לגבי צומת וייצמ ,כי לא היה לנו מי שיסביר לנו
מה הולכי לעשות ש ,ובשביל מה אנחנו עומדי להשקיע קצת יותר מחצי
מליו .וכנ"ל לגבי הסדרת צומת וייצמ הגליל ,שג לגביו יש סימ שאלה,
כל  200מטר יש רמזור ,מה הסיבה ששמי אותו ולמה.

יהודה ב חמו :תתייחס ג לנושא העתקת עמוד החשמל בכניסה לאזור התעשיה ,אבל קוד
תמקד את כל השאלות .עוד שאלות ,בבקשה .זהו? בבקשה ,קובי אוחיו
לשאלות של בוקי.
קובי אוחיו :צומת אלקלעי ,הצומת הזה עמוס ,לא יכול לקלוט את כל קיבולת התנועה.
מכמה סיבות .א .התפתחות אזור התעשיה .ב .התפתחות של שכונות ,הקמת
שכונות חדשות מסביב ,ובעיקר בגלל הכבישי ,כביש  55וכביש  .40כל
התנועה מתנקזת ,א שמת לב ,כשסגרו את כביש  55לזמ מה ,היו רק
דר המוביל סגורה ,היו פקקי תנועה שהשתרכו לכל אור %רח' התעש ,ואנחנו
באופ זמני הגדלנו את זמני הרמזור ש .מה שהולכי לעשות ש ,זו כבר
תוכנית מאושרת של משרד התחבורה ,הולכי לשפר את הצומת כמעט מכל
פאה ש .נתחיל בפאה הדרו מערבית ,היכ שמרכז חינו %אורט ,ש ישפרו
את כל נושא הימי החופשי ויאריכו את הנתיב.
בוקי צ'יש:

למה אתה משתמש במילה פאה?

קובי אוחיו :ככה היא השפה המקצועית של מהנדסי התנועה .א שמת לב ,מי שנוסע על
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וייצמ ,בקרבת הצומת ועומד ברמזור ש ממערב למזרח ,ברגע שיש אור
אדו ברמזור ,אי אפשר לפנות ימינה חופשי לתו %שכונת גאולי ,מכיוו
שהנתיב ש הוא קצר .מה שבעיקר בפאה היכ שיש את הפאב ש ,הפאה
הצפו מערבית ,אנחנו נארי %ונשפר את נתיב הפניה ימינה .אנחנו כבר שלמנו
על העתקת עמוד החשמל .אנחנו ניצור נתיב פניה ימינה .בקשר לנתיבי
האחרי שיוצאי מרח' התעש ,יהיו שלושה נתיבי ,נתיב פניה שיהיה ישר,
ושני נתיבי שיהיו רק שמאלה לכיוו מזרח .היו ג התחבטויות ,הא
ביציאה משכונת גאולי נעשה ימינה חופשי .משתי סיבות ,פורו התחבורה
החליטה שלא לגעת בפאה הזאת .א .לא לעודד מעבר של תנועה עוברת
בשכונת גאולי ובכל מתח הרעות ,ודבר שני ,לא רצינו לגעת יותר בכל
הריאה הירוקה ,ע האנדרטה שנמצאת ש .הפרוייקט הזה נמצא כבר אחרי
שלב של אישור תכנו ויש כבר הרשאה כספית.
צומת וייצמ הגליל ,כל הנושא של רח' וייצמ ,זה חלק מהמדיניות הכללית
לשחרר ולהפו %את ויצמ לציר תנועה דו מסלולי ודו נתיבי ,חופשי מחניות
לכל אורכו .וזאת כדי להסיט את התנועה העוברת מהרחובות הפנימיי של
העיר ,לתו %הציר הראשי הזה .צומת ויצמ הגליל צומת מאד מסוכ ,מאד
בעייתי ,כמעט בי שלוש לארבע תאונות בשנה .א שמת לב ,יש קונפליקט
חמור ש בי הולכי הרגל לרכבי ,בעיקר בפניה מהגליל מזרחה ש ,כל
הפניות ה שמאליות וה מסוכנות .מומחי התחבורה סברו שיש מקו לעשות
פה רמזור ולא שינויי בהסדרי התנועה כמו איסור התנועה שמאלה לכיוו
מזרח .אנחנו על סמ %מה? לפני כשלושה חודשי נעשו ספירות תנועה בכל
המתח .אל תשכחו שג תושבי רח' משה דיי רוצי לשנות את הסדרי
התנועה במקו ,מבקשי כביש חד סטרי ,עשינו ספירות תנועה של כל
המתח וההשלכות שלו .גילינו נתו ,שאלה שבאי מהגליל ,מצפו לצומת T

 50אחוז פוני מזרחה שמאלה ,ו' 50אחוז פוני מערבה .כלומר ,יש ביקוש
בנושא התנועה לפניות מזרחה של העיר.
הרמזור ,ג יש תכנו לחבר אותו לגל ירוק ,הוא בשלב ראשו יחובר בגל
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ירוק בכל סדרת הרמזורי ,מרח' הראשוני ועבור לרח' גייסות השריו של
שכונת אלי כה ,עבור במשה דיי ,הגליל ,העמק ותל חי .אנחנו כבר נמצאי
בשלב של תכנו של הרמזור ,משרד מת הוא המשרד המתכנ ,ומשרד
התחבורה בי  12הפרוייקטי שהגשנו לו לפני כמה חודשי ,נת הרשאות
כספיות דווקא לשני הפרוייקטי האלו .אחד מה חשוב מהשני ,זה לא היה
פרוייקט דווקא בראש סדר העדיפויות ,אבל כשמדובר בבטיחות ,א את
שמי לב ,חציית הולכי רגל לאור %כל רוחב כביש ויצמ ,חציה מסוכנת
ביותר והיה צרי %להסדיר ג את זה .אלה כל הנימוקי בנוגע להסדרת שני
הצמתי אלה.
יהודה ב חמו :תודה .דני בוסטי ,לאחר מכ סיימו.
דני בוסטי:

אני רוצה רק להעיר ,שנכתב בוועדת הכספי ומשו מה הושמט בפרוטוקול,
מחמת הטעות ,אנחנו הצגנו את עלויות התפעול של הפארק ברעננה ,שהוא
לא דומה ,כי כמוב אפשר תו %כדי הדיוני להכתיב ג את ההוצאות
להכנסות שיהיו בפארק בכפר סבא ,אבל רק כדי לקבל סדרי גודל ,ברעננה
עלות האחזקה של הפארק ,בסדר גודל של  4מליו שקל ,וזה  17משרות של
עובדי העירייה בתו %הסיפור הזה .ההכנסות ה כ' 1.8מליו ,מתו %זה כ'650
אל #הכנסות מדמי כניסה ,שכמוב יפחתו ,מפני שברגע שככל שיש יותר
פארקי ,אני מערי %שהגרעו הצפוי בפארק ברעננה ,בעקבות הפארק פה,
ואולי ג אצלנו ,תלוי באופי ,יהיה כ' 2.5מליו שקל ,שצרי %להביא את זה
בחשבו להוצאות התפעול.

יהודה ב חמו :יהיה ג יותר מזה ,מכיוו שלצערי הרב ,לא נוכל לעשות הרבה מסחר
בפארק .זה ג צרי %להדגיש ,אבל זה בדיו שאנחנו נדו בנושא הפארק ,אני
אוכל להרחיב .פשוט בהשקעות ,בקר ההשקעות לא חשבו מספיק על
מסחור .סיימו ,בבקשה.
סיימו גולדמ :קובי ,אני רציתי לשאול אות ,%בעקבות התשובה של .%אתה דיברת על ויצמ,
אמרת דו מסלולי ,חופשי מחניות וכו' .אני זוכר ,היתה פה ישיבה ,ובה היה
ג בני כברה וג ראש העיר ,היה רמי ראובני וג אתה ,והחלטנו לא לעשות
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את זה .את ויצמ דו מסלולי – אוטוסטרדה.
יהודה ב חמו :אוטוסטרדה 120 ,קמ"ש זה מהיר? בתו %העיר אוטוסטרדה.
סיימו גולדמ :היתה החלטה לאפשר חניה.
יהודה ב חמו :רק במפרצי ,ובאמת יהיו שני נתיבי.
סיימו גולדמ :בסדר ,אתה אומר חופשי מחניה בכלל.
יהודה ב חמו :סיימו ,השאיפה לגבי ויצמ ,ואני רוצה לתק אות ,%לפני שאתה בונה תזה
לא נכונה .המגמה היא לנסות להגיע בויצמ ,שיהיו שני נתיבי תנועה לכל
כיוו .בגלל זה אנחנו מציעי ג מפרצי חדשי שיהיו מקומות חניה.
סיימו גולדמ :או.קי .בסדר ,א זה במפרצי ,זה קוד כל להוריד את השאלה .עכשיו ,
החלטות כאלה על שיפור או שינוי צמתי ,איפה ה מתקבלות? ההחלטות,
עכשיו ,אני בתור חבר מועצה ,צרי %לאשר שיפור ,בסדר ,אני מקבל את זה
כשיפור ,לא נגטיבית ,פוזיטיבית .אבל איפה ההחלטות האלה מתקבלות,
שצרי %לעשות את השינוי הזה? אנחנו עכשיו בתו %חמש דקות צריכי
לאשר ,בסדר ,זה היה בוועדת כספי .אני הבנתי שאתה לא נתת את
ההסברי בוועדת כספי ,זה נראה לי טוב,
יהודה ב חמו :סיימו ,אתה לא בכובע שאתה צרי %לאשר ביטול ימינה ,ביטול שמאלה ,זה
אנשי מקצוע ,וועדת תנועה שעושה את זה .אתה צרי %פה לאשר את התקציב
של זה .אתה לא ,אי ל %עכשיו את היכולת להחליט.
סיימו גולדמ :אני אגיד ל %משהו ,אילו היו שואלי אותי ,הייתי אומר ,ממילא אני לא
יודע.
יהודה ב חמו :קובי ,בבקשה ,תענה בקצרה.
קובי אוחיו :כל עניי של איכות סביבה  ,יש ענייני של איכות סביבה וש יושבי אנשי
המקצוע כמו מחלקת התכנו ,ע יוע( העירייה של התנועה ,כמוב בשיתו#
ע משרד התחבורה ,כי אתה עובד מול ,אלו צירי ופרוייקטי שבסמכות
ובאחריות של משרד התחבורה .אתה לא יכול ,וזו לא החלטה פנימית של
העירייה .העירייה יוזמת ,ממפה את הצרכי ,יוזמת את המהלכי ,אבל יש
ל %ג דעה שניה ,או ביקורת ופיקוח של משרד התחבורה ,שכל תוכנית א
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היא חיונית בכלל ,עוברת דרכ ,וא זה לא נראה לה מבחינה תחבורתית,
ה אפילו לא מעירי עליה ואומרי :לא מקובל עלינו בכלל .כולל ג
מימו .כ.
יהודה ב חמו :תודה רבה .בוקי ,אני חייב ל %תשובה .הוא שואל פה שאלה כדי לקבל
תשובה .בוקי תגיד לי א זה מספק אות ,%ובינתיי נאשר את זה.
בוקי צ'יש:

מכיוו שהשאלה נשאלה,

יהודה ב חמו :ומכיוו שהתשובה נכתבה ,לא לא ,סליחה ,אני רוצה שכול ידעו .נשאלה פה
שאלה על נושא השיש בככר .לצערי הרב ,בככר יש הרבה מאד אריחי שיש
שזה שיש מאד יקר ,ה מנותצי ,שבורי ,צרי %לשק חלק מאריחי השיש
ולהחלי #אות .הקצינו תב"ר של  100אל ,, #זה לא כולל נקיו .אנחנו
בהחלט מתכווני לנקות את הככר מעבר לאחת לחודש שאנחנו עושי את
זה ,אנחנו מתכווני לעשות את זה בקרוב מאד ובאמצעות התזת חול ,שפע
אחת יהיה נקיו יסודי ,ולאחר מכ לנסות לתחזק את הככר בצורה נאותה
יותר ,לא מכובד לנו שהככר נראית ככה .זו התשובה ,אי פה סודות.
מי בעד לאשר את פרוטוקול וועדת הכספי המצור #לסדר היו ,ירי את
ידו? תודה רבה.
הצבעה
בעד :יפתח אלגוב ,אריה אברה ,יעקב אוחיו ,אמיר גבע ,גיא ב גל,
אבינוע גרנות ,טל קוגמ ,משה אב ח ,אברה מולה ,סיימו גולדמ ,בוקי
צי"ש ,בני כברה ויהודה ב חמו.

החלטה מס'  :217מחליטי פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת הכספי מיו 29/05/05
המצור" לפרוטוקול.

יהודה ב חמו
ראש העיר

אייל יוניא
מנכ"ל העירייה
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מועצה מ המניי
נספח א:
כ"ד אייר תשס"ה
 2יוני2005 ,

אסמכתא2005-0001-2523 :

פרוטוקול מס' 26/1510/05
מישיבת ועדת כספי מיו ראשו ,כ' אייר תשס"ה )(29/05/05
משתתפי
חברי ועדה :

יהודה ב חמו
גיא ב גל
ד"ר אמיר גבע
יצחק יואל
רינה פז
ד"ר בוקי צ'יש

ראש העיר
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה

חסרי :

עו"ד יעקב אוחיו
בנימי כברה
אריה אברה
עו"ד עמוס גבריאלי
אבינוע גרנות

ס/ראש העיר
ס/ראש העיר
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה

נוכחי :

אייל יוניא
אליעזר פיירשטיי
דני בוסטי
מאיר שלו

מנכ"ל העירייה
מבקר העירייה
גזבר העירייה
עוזר ראש העיר

על סדר היו
 .1הצעה לסדר – יישו פרוייקט מפעל השאלת ספרי .
 .2הצעה לסדר – מבנה חילופי לתנועת הנוער העובד והלומד .
 .3הצעה לסדר – תכנית אב לבתי כנסת.
 .4אישור פרוטוקול ועדה להקצאת קרקעות מיו  23/03/05למעט ס' .1
 .5אישור תברי"
ש הפרוייקט
.1
.2

.3
.4

מקור המימו

סה"כ בש"ח
15,000,000
565,000

קרנות הרשות
פארק כפר סבא
משרד התחבורה , 395,500
הסדרת צומת
ויצמ/אלקלעי/התע"ש )(70%
קרנות הרשות , 169,500
).(30%
משרד התחבורה 420,000 , 294,000
הסדרת רמזור צומת
)(70%
ויצמ/הגליל
קרנות הרשות (30%) 126,000
100,000
תיקוני שיש בכיכר העיר קרנות הרשות
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מועצה מ המניי
החלטות
 .1הצעה לסדר – יישו פרוייקט מפעל השאלת ספרי .
 .2הצעה לסדר – מבנה חילופי לתנועת הנוער העובד והלומד.
 .3הצעה לסדר – תכנית אב לבתי כנסת.
 .4אישור פרוטוקול ועדה להקצאת קרקעות מיו  23/03/05למעט ס' .1

החלטה מס' : 73
מחליטי לדו בסעיפי  4 – 1בישיבה הקרובה.
 .5אישור תברי"
ש הפרוייקט
.1
.2
.3
.4

מקור המימו

קרנות הרשות
פארק כפר סבא
משרד התחבורה , 395,500
הסדרת צומת
)(70%
ויצמ/אלקלי/התע"ש
קרנות הרשות , 169,500
משרד התחבורה , 294,000
הסדרת רמזור צומת
)(70%
ויצמ/הגליל
קרנות הרשות 126,000
תיקוני שיש בכיכר העיר קרנות הרשות

סה"כ בש"ח
15,000,000
565,000
420,000
100,000

הערות
לנושא פארק כפר סבא:
א .יתקיימו דיוני לבחינת התוכנית )מוזכר הויכוח של דשא לעומת עצי – שג הוא
יבח( ודר %ביצועה שתתפרס על מספר שני.
ב .האומד בתוכנית שנקבע לכ –  50מיליו  ,אינו משק #את כל העבודות הדרושות
ונראה שדרוש סכו של כ –  75מיליו  ,עד להשלמת הפרוייקט.
ג .בשלב ראשו מתבקש אישור ע"ס  15מיליו  ,מקרנות הרשות .מאחר והכוונה היא
לממ בס %של  8מיליו  ,מתו %הסכו הנ"ל את ההקמה מכספי מכירת מקרקעי,
נדרש אישור שר הפני לנושא זה וחברי הוועדה קיבלו העתק ממכתב הבקשה
שנשלח לשר.
ד .בנוס ,#נעשי מאמצי לגייס תרומות מגופי חיצוניי כולל קק"ל.

החלטה מס' :74
מחליטי לאשר התברי".

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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ייל יוניא
מנכ"ל העירייה
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