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 עיריית כפר סבא
 11/1/-1/1/פרוטוקול מס' 

 (1/1//1/1)ד "עתש כסלוב ח"י ,חמישי , מיום מן המנייןשלא  מישיבת מועצה
 

 אש העיר ר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

 ראש העיר וסגן מ"מ  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר  הנדין-עילאי הרסגור 

   חבר המועצה "ר אמיר גבעד 

 חבר המועצה  יוגד יהודה 

 חבר מועצה אורן כהן   

 חבר המועצה  אליהו כהן 

 חבר המועצה יובל לויאהוד  

 חברת המועצה  רויטל לן כהן 

 חבר מועצה עמירם מילר 

 חבר המועצה  מתי פז 

 חבר המועצה ון פרץשמע 

 חבר מועצה ו"ד איתן צנעניע 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 חברת המועצה  פליאה קטנר 

 חברת המועצה  ענת קלומל 

 חברת המועצה  יטל עמר שלוםבר 

  חברת המועצה דבי שני  

   

 חבר המועצה )ממה( שיינפיין  אברהם חסרים:

 מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני    :                               וכחיםנ

 יועץ משפטי אלון בן זקן ו"ד ע 

 יועצת משפטית ו"ד בתיה בראףע 

 מבקר העירייה  ןדוד תורג'מ 

 גזבר העירייה  שגיא רוכל  

 החברה הכלכלית סמנכ"ל   צחר איתי 

 רו"ח החברה הכלכלית ח רוזנברג"רורו"ח דוד  
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 ע/מנכ"ל מיכל טל 

  מנהל הפארק קליטה ועליה דורון בקנשטיין 
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 11/1.//./1 - מן המנייןשלא  שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 ם.פרידה מחברי המועצה היוצאי ./

 הצהרת אמונים של חברי המועצה החדשים. .1

 1/ -ו  1/בחירת סגן1מ"מ לראש העיר וסגנים נוספים לפי סעיף  .1

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 

 .711/-תשל"ה

 בחירת חברי ועדת מכרזים.  .1

 בחירת חברי ועדת הכספים. .1

 כספים.קביעת יום קבוע לישיבות מועצה ולישיבות ועדת ה .6

הצגת דוחות כספיים של החברה הכלכלית ושל תאגיד תרבות  .1

  .הפנאי

הצגת לוח זמנים של ישיבות המועצה וישיבות ועדת הכספים  .8

 לשבועות הקרובים.
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תלמידת מגמת המוסיקה בתיכון כצנלסון וגם קיטנברג,  ניש :שטייןנדורון בק

ם" מנגנת בקונסרבטוריון העירוני1 את השיר "חיים פשוטי

 א, הלובקונסרבטוריון העירוני בכפר סבאכתב תלמיד אחר 

 הוא עידן רייכל יחד עם אביב גפן1 

היום ערב טוב וחג שמח, אנחנו מכוננים את מועצת העיר    

1 לפתיחת 1691-מאז יסוד העיר כפר סבא כעיר ב 11-ה

ישיבת המועצה אני מתכבד להזמין את כבוד ראש העיר מר 

 יהודה בן חמו1 

ערב טוב, ברוכים הבאים1 אני נרגש ושמח מאוד לפתוח את  ה בן חמו:יהוד

ישיבת המועצה הראשונה, שמטבע הדברים היא חגיגית, של 

הקדנציה השלישית שנבחרתי ביחד עם חברי מועצה ותיקים 

, וצעירים ממני גם בגיל וגם בפז"מ של העשייה יותר ממני

 הציבורית1 

סבא, יום חג לעירייה, לכפר  אני בהחלט חושב שזה יום חג 

יום חג להליך הדמוקרטי שעברנו בחודשים האחרונים שבא 

 באוקטובר, ביום הבחירות1  11-לידי סיום ב

להודות בראש ובראשונה לכל המועמדים זו ההזדמנות  

שהציגו את מועמדותם ובהליך הדמוקרטי שהשתתפו כולם1 

שלא נבחרו1 אני מניח לאחל בהצלחה רבה גם לאלה 

בות שלהם תהיה בעיר גם לא מהפלטפורמה של שמעור

  מועצת העיר1

אבל כמובן איחוליי האישיים לכל חברי המועצה ללא יוצא  

שנבחרו כולנו כאחד מצווים מהכלל, מכל סיעות הבית 

ומגויסים לעשייה הציבורית כאן בכפר סבא, ואין לי ספק 

שבפוטנציאל הטמון בחברי המועצה שנבחרו אנחנו נראה 

בהכירי את מרבית משופרת יותר מקודמתה,  קדנציה
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 האנשים, את מרבית החברים במועצה החדשה1 

נבחרים עם שליחות רצינית מאוד עם לקיחת מדובר ב 

אחריות בכל המשתמע מכך, ואני באופן אישי מעמיד את 

עצמי לרשותכם בלי יוצא מן הכלל אל כל סיעות הבית, על 

לא קלישאה לומר מנת שתוכלו להצליח בתפקידכם, כי זו 

שהצלחתכם היא בהחלט חשובה לכולנו1 ומעל כולנו, 

 חשובה לעיר כפר סבא1

 

 רידה מחברי המועצה היוצאים.פ ./

 

בטרם אפתח את ישיבת המועצה באופן פורמלי, אני רוצה  יהודה בן חמו:

כפי לחברי המועצה היוצאת שבהחלט מקרב לב לומר תודה 

ש העיר וסגני וממלא שאתם יודעים חברי המועצה למעט רא

מקומי, שאנחנו מקבלים שכר, כולם עשו זאת בהתנדבות1 

וזה המקום להודות לחברי המועצה שפורשים וחלקם לא 

הגישו את מועמדותם1 חלקם הגישו ולא נבחרו אבל בהחלט 

 אני מודה לכולם על התרומה המשמעותית1

אני ראיתי פה את שלי ואת ארנון, יש פה עוד חברי מועצה  

ספים? יעקב אביטל גם פה? ואיציק יואל1 אז אני רוצה נו

מהחברים שנמצאים פה, אחד -ברשותכם להזמין את אחד

והעירייה1 ולהודות להעניק להם תשורה בשם מועצת העיר 

שנים האחרונות1 איציק  5-מקרב לב על העשייה במשך ה

 שנים1  .1יואל אפילו במשך 

ומה שלא היא תר התרומה של חברי המועצה הפורשים 

תסולא בפז1 אני חושב שהחברים שגם נמצאים פה ואלה 

שלא, תרמו באופן משמעותי לכל הפעילויות ובנוסף 
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לתיקים שהם היו אחראיים עליהם1 כך שבהחלט הם 

 ראויים לכל ההערכה וההוקרה1

שמרחוק היא לא תיראה אני רוצה להעניק את תמונת החאן  

וצה להזמין את כי פיתחו אותה יחסית בקטן, אבל אני ר

שלי עמרמי בוזלו על תרומתה בכלל לעיר ולעירייה, עו"ד 

לעו"ד שלי עמרמי בוזגלו חברת "הנשים,  ובפרט למועצת

להביע בזאת הערכה מועצת העיר ויו"ר מועצת נשים ברצוני 

לעיר כפר סבא ותושביה,  גדולה והוקרה על שירותך

ב על תודה אישית מעומק הלבכהונתך כחברת מועצת העיר1 

השותפות, הדרך, ההישגים וההצלחות שהובלנו יחד1 מאחל 

אני מוסיף  "לך הצלחה בכל מעשי ידייך ובכל אשר תלכי1

 תודה רבה1 השם יהיה עמך1 

יעקב אביטל1 ליעקב אביטל חבר מועצת העיר ברצוני להביע  

בזאת הערכה גדולה והוקרה על שירותך לעיר כפר סבא 

תודה אישית מעומק ת העיר ותושביה, בכהונתך כחבר מועצ

, ההישגים וההצלחות שהובלנו יחד1 הלב על שותפות הדרך

שאתה תמשיך לתרום מאחל לך בריאות טובה ואין לי ספק 

 גם לא כחבר מועצה1 

לארנון לוי חבר מועצת העיר ויו"ר המחלקה "ארנון לוי1  

לתרבות תורנית, ברצוני להביע בזאת הערכה גדולה והוקרה 

לעיר כפר סבא ותושביה בכהונתך כחבר מועצת על שירותך 

תודה אישית מעומק הלב על שותפות הדרך, ההישגים העיר1 

מעשי ידיך1 וההצלחות שהובלנו יחד1 מאחל לך הצלחה בכל 

  "תודה1 המון הערכה1

פה, אבל יש עוד חברים שלא ואחרון חביב מבין הנמצאים  

ויו"ר ידידי ורעי איציק יואל, חבר המוע הגיעו היום, צה 
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1 בדיוק את אותו תוכן, אבל אני יכול לומר מפעל המים

שאיציק יואל מעבר להיותו כמו גם הקודמים, אבל אני לא 

אבל רוצה להקריא את אותם הדברים שהקראתי קודם, 

שנים מאז  .1בהחלט איציק היה שותף לדרך במשך 

שאני שנבחרתי לרשות העיר1 ואני רוצה לומר לך איציק, 

-ון אליך כמה דברים נוספים ומאחל לך המוןבהחלט מכו

 המון בהצלחה1 

תודה לחברי המועצה היוצאת1 כמובן שנשלח את התשורות  

גם לחברי המועצה היוצאים שלא הגיעו לכאן היום, אבל 

שבהחלט אני בהחלט מוקיר ומעריך את כל חברי המועצה 

 ראויים להוקרה ולהערכה1

 שיר1 אני רוצה לפני שאני אמשיך, לשמוע  

שני תשיר לנו שיר שהיא כתבה והלחינה בעצמה: "לשכוח   :שטייןנדורון בק

 את הגוף"1

 *** שיר ***

קיטנברג בהדרכת המורה יעל כהן עקרון שני  :שטייןנדורון בק

 מהקונסרבטוריון העירוני1 אדוני, ראש העיר1 

שוב ערב טוב1 אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה  יהודה בן חמו:

קודם נפרדנו מהחברים הוותיקים, אבל אני בהחלט באמת1 

רוצה לקדם בברכה חמה את כל החברים החדשים 

שהצטרפו1 את חברי המועצה הוותיקים, ולאחל לכולנו 

המון יצירתיות על מנת שנוכל -עבודה משותפת והמון

הביא את העיר לפסגות גבוהים ונוספים בעבודתנו ל

 הציבורית1

 בר על הקדנציה, ראוי שנדעאני רוצה לומר, בטרם שאד 

בית אברהם, על  נמצאים במרכז הקהילתי האתיופישאנחנו 
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ו לברכה, מי שהיה חבר מועצת שם אברהם מולה זיכרונ

לצערנו נפטר בטרם עת העיר ומנהיג הקהילה האתיופית1 

מדום לב, ובהחלטה משותפת יחד עם הקהילה היהודית 

המרכז בשוודיה, הצלחנו לגייס תרומות ולבנות את 

 הקהילתי הזה שישמש את הקהילה1 

לא רק בפעילות של שוקק הוא אני שמח מאוד שהבית הזה  

הקהילה האתיופית אלא בכלל, ובהחלט אנחנו שמחים 

להביא לכאן גם את האירועים המיוחדים שלנו וגם את 

האורחים שמבקרים אותנו, לקיים פה כל מיני כנסים וכל 

, ראוי לכל השבח וההללמיני ועידות1 בהחלט הבית הזה 

 במיוחד על התכנים הנפלאים שיוצקים פה לתוכו1

אני רוצה לומר שהקדנציה שסיימנו אותה זה עתה,  

התאפיינה בהרבה מאוד פיתוח בעיר עם הרבה מאוד 

אשונה על שיתופי הישגים1 זה המקום להודות בראש ובר

הפעולה לתושבים הרבים שלקחו חלק גם בשיתוף הציבור, 

 יונות, גם בהוצאתם אל הפועל ע"י עובדי העירייה1 גם ברע

זה המקום להודות לעובדי העירייה, למנכ"ל העירייה  

ובאמצעותו לכל העובדים הנפלאים שעושים לילות כימים, 

על מנת שהפעילות העירונית תקבל ביטוי בכל רובדי 

האוכלוסייה1 ובהחלט שיתוף הפעולה בין העובדים 

חושב שזה המשולש שמביא בסופו  הנבחרים והתושבים, אני

 1ית שלנושל יום להצלחות רבות בקרב העשייה הציבור

מאוד שמח שההוקרות וההערכות שמגיעות לנו -אני מאוד 

, גם התושבים, גם הנבחרים, גם העובדים כולם גם יחד

בל בשנים מביאות לידי ביטוי את העשייה הזו1 זכינו לק

י שאמרתי הביאו האחרונות לא מעט פרסים ארציים, שכפ
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 לידי ביטוי את העשייה המשותפת והברוכה1 

בין היתר הפרסים היו פרס החינוך, היה את פרס הנוער,  

פרס התרבות, פרס ניהול תקין כל שנה1 אחת מהאג'נדות 

השנים האחרונות זה שאנחנו  .1-העיקריות שהצבנו ב

מנהלים את העיר הזו, את העירייה הזו ללא גירעון תפעולי1 

צריכים למגר אותו מהלקסיקון שלנו, ואני ושג גירעון המ

ו, והצלחנו מחד שנים עמדנו ביעדים הלל .1שמח במשך 

מאוד משמעותי, וגם -לצמצם את הגירעון באופן מאוד

, קרי להגדיל את סל השירותים להגדיל את התקציב

 1לתושבים במקביל

יודעים, אבל בהחלט   אני בהחלט שמח לבשר מה שכבר 

מאוד -א קיבלנו אבל התבשרנו לא מזמן בפרס מאודעדיין ל

לדצמבר  5-בפרס ההתנדבות1 במרגש, אותי באופן מיוחד, 

אנחנו נעלה משלחת מכפר סבא1 יוזמנו גם חברי המועצה 

יו"ר  הכנסת ושר הרווחה לקבלת החדשים לכנסת, במעמד 

מתנדבים  ...,.1-פרס העיר המתנדבת1 בהחלט יותר מ

  1בח וההללבעיר, ראויים לכל הש

ובהחלט אני חושב שזה אחד הפרסים המרגשים, מכיוון  

ועל השותפות בין כל רובדי שהפרס הזה מעיד על המעורבות 

האוכלוסייה, וזה המקום להודות למחלקת ההתנדבות של 

שנמצאת באגף הרווחה1 להודות לד"ר עיריית כפר סבא 

ארגוני י שאתמול סיים את תפקידו כיו"ר מצביקה י

רבה לירון גולדמן שגם נמצא בים, ולאחל הצלחה המתנד

1 אתמול פה, מי שנבחר לכהן כיו"ר ארגוני המתנדבים

כפי אנחנו מעמידים את עצמנו לרשותך ירון, ובהחלט 

 שאמרתי לך אתמול1
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אני רוצה לומר שהקדנציה האחרונה ניחנה, ודיברתי קודם  

מי שזכה לראות את הפיתוח דברים על פיתוח, אז מטבע ה

שכונות הירוקות במיוחד, כי זו היתה המסה של הדירות ב

הרבה מאוד צעירים שעזבו החדשות שהתאכלסו כאן בעיר, 

מאוד משפרי דיור את העיר מצאו את דרכם בחזרה1 הרבה 

גם ממרכז העיר עברו לשכונות הירוקות והגיעו אלינו גם 

וגם מיישובים אחרים  משפרי דיור גם מהיישובים הסמוכים

 1 צאו את ביתם כאן בעיר שלנושבאו ומ

 ...,..1תושבים1  ...,..1-אנחנו אוטוטו חוצים את קו ה 

תושבים זה כבר עיר יותר מאשר עיר ואם בישראל1 מבין 

למי שלא, הערים הגדולות כפי שידוע למרביתכם, אבל 

הרשויות הגדולות והחזקות  15-אנחנו משתייכים לפורום ה

 היוון1 1 אין לנו מענקי משרדי הממשלהשהן נטולות מענק מ

אנחנו מכלכלים את צעדנו בכוחותינו שלנו ממקורות  

מאוד שמח שאנחנו -מאודעצמיים שלנו, ובהחלט אני 

נמצאים בקטגוריה הזו בין הרשויות שמצליחות לא רק 

לשרוד ולהתפתח וגם לפתח את העיר לשרוד, אלא גם 

 הנפלאה שלנו1 

 

 דשים.צהרת אמונים של חברי המועצה החה .1

 

ו יהודה בן חמו: הצהרת לעבור לאני רוצה בהחלט לעבור לסדר היום, 

האמונים1 עפ"י סדר היום אנחנו צריכים להישבע, חברי 

בלי יוצא מן הכלל, להישבע בהצהרת המועצה כולם 

אמונים1 הצהרת האמונים של חברי המועצה זה עפ"י החוק1 

נים הצהרת האמואני אקריא את הנוסח, אנחנו נעביר את 
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בין כל חברי המועצה, וכל אחד מחברי המועצה יחזור על 

 המשפט שרשום פה בראש ההצהרה1 

ומזל אני יהודה בן חמו בנם של אהרון זיכרונו לברכה,  

שתיבדל לחיים טובים וארוכים, מתחייב לשמור אמונים 

 את שליחותי במועצה1 למדינת ישראל, ולמלא באמונה 

י בן רות ואלי זיכרונם לברכה, מתחייב אני צביקה צרפת :צביקה צרפתי

לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה1 

מתחייבת  ,של אביבה וז'ק עמראני רויטל עמר שלום, בת  :יטל עמר שלוםבר

לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה1 

ו ד"ר אמיר גבע: גולדברג זיכרונם לברכה, מרים אני אמיר גבע בן דן 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה1 

לשמור  מתכבדשרה ומשה זכרם לברכה, אני מתי פז בן  :מתי פז

 1מדינת ישראללעיריית כפר סבא ולאמונים 

ביתם של ונציה זיכרונה לברכה ואהרון שייבדל אני דבי שני  :דבי שני

לשמור אמונים למדינת ישראל,  תמתחייבארוכים,  לחיים

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 

מתחייב לשמור אמונים למדינת הנדין -הרסגור עילאיאני  :הנדין-הרסגור עילאי

 ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 

מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל,  אני רויטל לן כהן :רויטל לן כהן

 לא באמונה את שליחותי במועצה1 ולמ

רבקה ויוליאן קטנר שיבדלו אני פליאה קטנר בתם של  :פליאה קטנר

לשמור אמונים למדינת לחיים ארוכים, אני מתחייבת 

 ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 
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יגוז'ינסקי אני יהודה יוגד  :יוגדיהודה  ייבדלו בנם של שאול ואהובה 

ייב לשמור אמונים למדינת ישראל, מתחלחיים ארוכים, 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 

שפרה ואביגדור מילר זכרם אני עמירם מילר, בנם של  :עמירם מילר

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא לברכה, 

 באמונה את שליחותי במועצה1 

ם מתחייב לשמור אמוניאורן כהן, בנם של חזי ועדנה אני  אורן כהן:

 למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 

שמעון חגי פרץ בן יעקב ז"ל ואמי שתיבדל לחיים אני  :שמעון פרץ

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ארוכים רבקה, 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 

 תמתחייבענת קלומל בתם של ציפורה ומשה קלומל, אני  :ענת קלומל

נים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את לשמור אמו

 שליחותי במועצה1 

אליהו כהן בנם של רבקה כהן ועמרם כהן ז"ל, אני אני  :אליהו כהן

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה1 

אני אהוד יובל לוי בן מלכה וששון, מתחייב לשמור אמונים  :לוי אהוד יובל

 אל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 למדינת ישר

אני אמיר קולמן בנם של דליה ומיכה קולמן, מתחייב  :אמיר קולמן

לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה1 

י איתן צנעני בן שמואל ואביגיל צנעני שיבדלו לחיים  אנ עו"ד איתן צנעני:

נים למדינת ישראל, מתחייב לשמור אמוטובים וארוכים, 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה1 
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לחוק  1/ -ו  1/חירת סגן1מ"מ לראש העיר וסגנים נוספים לפי סעיף ב .1

-הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה

/711. 

 

הסעיף השלישי בחירת סגן וממלא מקום לראש העיר1  יהודה בן חמו:

לחוק הרשויות המקומיות1  15-ו 14ף הסעיף הוא לפי סעי

למנות את  -אני אקריא את הסעיף בדיוק: הצעת החלטה 

 14צביקה צרפתי כסגן וממלא מקום ראש העיר לפי סעיף 

)בחירת ראש הרשות וסגניו  לחוק הרשויות המקומיות

(, תפקיד הסגן וממלא מקום יהיה 1675וכהונתם תשל"ה 

רים בחוזה תנאי שמאוש לתנאים הנלווים בשכר ובכפוף

כפי שכר ותנאים נלווים לראש הרשות וסגניו בשכר1 

 שיאושר ע"י משרד הפנים1 

במסגרת תחומי האחריות של צביקה צרפתי הוא יחזיק את  

תיק הספורט, תיק רישוי עסקים וכמובן ככל שנשלים את 

מלאכת הקואליציה יתווספו על הכתפיים הרחבות של 

 צביקה עוד תפקידים נוספים1

מי בעד לאשר את מינויו של צביקה צרפתי1 הקהל לא  

מי בעד לאשר את צביקה צרפתי כסגן משתתף בהצבעות1 

 וממלא מקומי? ירים את ידו1 תודה1 

, יוגד , יהודהמילר , עמירםכהן , אורןפרץ שמעון: בעד

, דבי הנדין-הרסגור , עילאיעמר-שלום יטלב, רקטנר פליאה

, צביקה צרפתי, לן כהן שני, מתי פז, אמיר גבע, רויטל

 אמיר קולמן1  יהודה בן חמו, איתן צנעני,

 1 קלומל וענת כהן , אלייובל לוי אהוד :נגד

 אין1 : נמנעים          
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 1/ העיר לפי סעיף צביקה צרפתי כסגן ומ"מ ראש למנות את מחליטים : /החלטה מס' 

 . 711/-, תשל"החוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(ל

 כפוף לתנאים הנלווים שמאושרים בחוזר "תנאי שכר ב  סגן בשכר הסגן יהיה תפקיד 

 .כפי שיאושר ע"י משרד הפנים, נלווים לראש הרשות וסגניו בשכר" ותנאים 

 :במסגרת תחום האחריות, צביקה יהיה אחראי לתפקידים הבאים

 תחום הספורט בעיר וראש רשות הרישוי.
 

   מי שכיהן אני מאחל לצביקה צרפתי סגני וממלא מקומי  מו:יהודה בן ח

שנים האחרונות כסגני וממלא מקומי, אני יכול להעיד  4-ב

על אדם שבהחלט מסור ועבודה רבה שהוא לוקח על עצמו 

אנחנו הרבה מחוץ לאור הזרקורים, הוא גם בקדנציה הזו 

נראה אותו בפעילויות ובצמתים רבים בעיר הזאת1 תודה 

 ה1 רב

לאישור סגן אני עובר לאישור סגן נוסף1 אני רוצה להעלות  

, אני מבקש להביא להחלטת הנדין-נוסף את עילאי הרסגור

המועצה למנות את עילאי הרסגור כסגן ראש העיר לפי 

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות  15סעיף 

 1 1675וסגניו וכהונתם תשל"ה 

ף לתנאים הנלווים תפקיד הסגן יהיה בשכר בכפו 

שמאושרים בחוזה תנאי שכר ותנאים נלווים לראש הרשות 

וסגניו בשכר, כפי שיאושר ע"י משרד הפנים1 במסגרת 

 בתיק איכות הסביבה והקיימות1 תפקידו כסגן יחזיק עילאי

מי בעד לאשר את עילאי כסגן ראש העיר ומחזיק תיק 

ה, יש מה להגיד על זה? בבקשהקיימות? ירים את ידו1 

 פתוח1 בבקשה, אורן1 

ערב טוב לכולם1 אני ככה רוצה לנצל את הזכות שניתנה לי  אורן כהן:
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קודם כל אמרתי לדבר, גם על הסגנים וגם בכלל ברשותכם1 

שאין שום קשר עוד מיד כשהתפרסמו תוצאות הבחירות 

למה יהיה מכאן ואילך1 אני חושב שראש העיר רשאי וטוב 

 וא רוצה1 ולכן הצבעתי בעד1 יהיה אם ימנה איזה סגן שה

אני חושב ששני הסגנים, ואני אתחיל דווקא בחדש ברשותך,  

, הנדין, אתה תוספת משמעותית לעירייה-עילאי הרסגור

יונחו בפניך אתגרים לא מעטים1 וגם צביקה הובלת  בהחלט1

בעבר את הספורט וגם תחומים נוספים, ואני חושב שזה הך 

בשנים הקרובות, וזו  גםטבעי שתמשיך באותה הדרך 

 הסיבה שגם הצבעתי בעד שני המינויים1 

ואני רוצה לומר, מעבר אני ככה חוזר אליך עילאי,  

לאתגרים אמרתי מיד אחרי שהתפרסמו תוצאות הבחירות, 

שהציבור אמר את דברו1 אין ספק שהציבור אמר את דברו1 

שהציבור יחד עם זאת, ואני מישיר אליך מבט, אני חושב 

ולא  צה שהסטטוס קוו לדתיים ולחילוניים יימשך1גם רו

 תהיה פריצה של הסטטוס קוו1 

מצופה ממך כמנהיג של סיעה שהיא תהיה כנראה  

דומיננטית, גם בהנהלת העיר לשמור את זה הסטטוס קוו1 

אני יכול להגיד שאני בוודאי אעמוד כחומה בצורה בהקשר 

 הזה1

לחברי המועצה אני רוצה להוסיף ולומר מילים חמות גם  

שזה עתה נפרדנו מהם, אלה שהגיעו ואלה שלא הגיעו1 חברי 

היוצאת1 בהקשר הזה אני רוצה לומר תודה המועצה 

מיוחדת גם למנשה אליאס שהיה חבר מועצה, ונשכח משום 

 אז גם לו תודה1 מה כנראה1 

אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לידידי שיושב לידי, עמירם  
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וממך נלמד ותיק החברים  ה השמינית1מילר, שזו לו הקדנצי

שנים לשבת לצדך וזכות גדולה  5עמירם, היתה לי זכות 

 לשבת גם בשנים הבאות1 

יידרשו כבר בתקופה חברי המועצה הנבחרים למעשה  

מאוד משמעותיות1 -הקרובה להגיע להכרעות, חלקן מאוד

ואני חושב שמצופה מאיתנו כולנו בהקשר הזה לגלות 

עה הראשונה, והזכרנו קודם את הסטטוס ההכרמנהיגות1 

הראשונה לדעתי שעומדת לידון על השולחן קוו, ההכרעה 

 הזה היא העלאת הארנונה1 

אני חושב שלא נכון, אני אולי מקדים את הדיון, אבל לא  

המותר עפ"י נכון יהיה להעלות את הארנונה מעבר לשיעור 

מסתכל  חוק ההסדרים1 ובהקשר הזה כולנו, אני מקווה, אני

שלא תהיה על כולם, זה לא קואליציה ולא אופוזיציה1 

 העלאה שהיא יותר גדולה ממה שצריך להעלות אותה1 

המועצה הקיימת תידרש גם לנושאים רבים נוספים1 אני  

בהחלט הוא נושא חשוב שצריך  חושב שנושא הצעירים

לטפל בו1 נושא החינוך דיברנו עליו רבות1 אני בהחלט חושב 

ם לעשות רפורמה במערכת החינוך, ובאותה נשימה שיש מקו

אני רוצה להגיד שיש לנו מערכת חינוך, יותר נכון מנהלים 

במערכת החינוך, כל המנהלים שנמצאים וכל העובדים 

שעובדים במערכת החינוך, אני חושב שהם עובדים 

 מצוינים1 ודבריי אלה אין בהם לפגוע בהם1 

נהלים צמודים איתו לנו מנהל אגף מצוין, יש לו מיש  

מצוינים1 מערכת חינוך שהיא כוללת את המורים, את יתר 

עובדי המערכת הזו1 הם עובדים מצוינים1 צריך לעשות 

 רפורמה במערכת הזו1 
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יהיו גם אתגרים נוספים, אז כל מה שנותר לי לסיום לומר,  

באמת לכולם בעיקר לאלה החדשים וגם לוותיקים יותר, 

 בהצלחה1 שיהיה לכולנו הרבה 

 בבקשה1 תודה רבה1  יהודה בן חמו:

אני רוצה לברך את כל הציבור שהגיע לפה, את כל מי  :לוי אהוד יובל

עברנו מערכת בחירות לא קלה1 והנוכחות של שיושב איתנו1 

הציבור כאן היא דבר מבורך1 ההשתתפות של כולם ככל 

 שתימשך גם בהמשך תוסיף לנו1 

של הקהילה  את המועדוןצריך לברך פה את האכסניה,  

האתיופית בית אברהם על שם אברהם מולה ז"ל1 לא סתם 

הוא נקרא ככה1 כולנו מקווים שהוא גם ימשיך לשמש 

 ואנחנו נשמח לבדוק את זה1ככזה1 

כפר סבא נבנתה על כתפיים של ענקים, דורות של ענקים  

לחברים שלי  אני פונההשנים האחרונות1  .11-בנו אותה ב

יום לסגני ראש העיר, לממלא מקום1 על שמתמנים ה

הכתפיים שלכם יעמדו הרבה דברים1 כל מי שייכנס 

לקואליציה וייקח חלק פעיל1 הציבור אמר את דברו1 

השנים הבאות  5-ההחלטה מי תהיה ההנהלה הבאה ב

 התקבלה בבחירות1 

לנו יש ציפייה שנתחיל קדנציה חדשה, שזו הזדמנות להרבה  

הרבה דברים מאחורינו ומתחילים  שמיםהתחלות חדשות1 

להוכיח שהמנדט שקיבלתם את אמון חדש1 לכן זו הזדמנות 

הציבור שלקחתם, שאתם יכולים לעמוד בו ותצדיקו אותו1 

 דרככם, לפי אמונתם, לפי מה שהצהרתם לציבור1 לפי 

כאלטרנטיבה לעמוד באופוזיציה, להישאר אנחנו בחרנו  

השנים  .1-ב ל שראינונאמנים לטענה שלנו שבשיטת הניהו
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השנים האחרונות, אין לנו מקום להשתתף1  5-האחרונות, ב

מאלה שכן הציבור ברובו הגדול לא בא להצביע וכמחצית 

 הצביעו לא בחרו בשיטתם של ההנהלה הנוכחית1

 הדבר הזה מחייב תשומת לב גדולה יותר מצד האופוזיציה1 

יש פה  ,85%מעמדה של ההנהלה הנוכחית התערער1 אין פה 

 בקושי מחצית1 

זאת אומרת, שיש פה מקום לתשומת לב קפדנית וכל מי  

שבוחר להיות שותף לדרך הנוכחית, סומא עליו שיהיה נאמן 

אנחנו סומכים על חברנו ממר"צ שבחרו להיכנס לדרכו1 

 לקואליציה, שדרכם תצליח1 

, פינוי בינוי, תמ"א נושאי החינוך, הבנייה לזוגות צעירים 

ים בכניסות לעיר, בנייה בניגוד לתב"ר שאושר , פקק28

הרבה פרטים בשכונות הירוקות, התנהלות כספית תמוהה1 

שהולך  BRT-שלא ראינו בהם שינוי, כמו למשל עתיד ה

 -להשפיע על חיי הרבה אנשים במרכז העיר1 נושא המזבלה 

תקום או לא תקום1 היינו רוצים לראות בקדנציה הזאת 

ואם יהיו,  ות שהדברים לא יהיו1בתחילתה אמירות ברור

 יהיו לטובת הציבור1 

כחברי האופוזיציה נעמוד על הדברים האלה1 מה שלא נרצה  

זה מה שראינו בקדנציה הנוכחית, שאמהות מגני לראות 

יול"א מגיעות לתביעות ייצוגיות, שתושבים ליד מסעדת 

שנושאי איכות הסביבה מוזס מגיעים לתביעה ייצוגית1 

ביעות ייצוגיות1 עירייה שמתנהלת דרך תביעות מגיעים לת

אני מקווה מאוד,  ייצוגיות מאבדת את אמון הציבור בה1

שנתבדה ושאתם תובילו את  ואני פונה שוב לחברנו ממר"צ

 הרבה יונח על כתפיכם1 השינוי1 
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אנחנו נלך לאופוזיציה ונכבד את תפקידנו בתחום  

נים, היה וסג מן הסתם כשממנים הערב ועדות הביקורת1

מתבקש שהמועצה גם תמנה את ועדת הביקורת1 לצערנו, לא 

כולם שותפים לגישה זו1 אני מקווה שנתחיל קדנציה עם 

 ת שקופה1 הרבה פעילות לטובת הציבור, התנהלות כספי

התחייבנו לפעול לטובת ציבור רחב מאוד ואמרנו  

שהשקיפות תהיה מהמילה והלאה, היא תהיה בפועל1 נוציא 

מהכוח אל הפועל1 בחברותינו בוועדת מכרזים נפתח את זה 

את כל המכרזים, את התוצאות שלהם, את ההתנהלות 

ושוב, אנחנו את ריבוי הזוכים הקבועים נבטל1 שלהם, 

 פונים אליכם1 את כל זה נציב לפתחיכם1 

אני מאחל לכל הציבור שנמצא פה שתהיה לנו קדנציה  

הלוואי תינו יתבדו1 מעולה1 הלוואי שכל ציפיותינו או חששו

שאמון הציבור יוצדק1 אמון זה דבר שזוכים בו בקושי1 

אנחנו נשתדל את חלקנו, את האמון  קשה גם להצדיק אותו1

 שקיבלנו לא לסלא בפז אלא בעבודה קשה ובתוצאות1 תודה1 

 תודה רבה1 בבקשה, עמירם מילר1  יהודה בן חמו:

יקה ואת עילאי לרגל שלום לכולם1 גם אני מברך את צב :עמירם מילר

בחירתם כסגני ראש העיר1 אני רוצה לומר, היות וכבר 

הזכירו את הוותק שלי הרב בנושא של חברות במועצה, אני 

המיתולוגי, זאב גלר רוצה לצטט את דבריו של ראש העיר 

המנוח שהיה נוהג לומר שהעירייה מלווה את התושב החל 

המים  מהשכם בבוקר עם עלות השחר, כשפותח את ברז

ורוחץ את עצמו, עד לכתו לעבודה, לכת ילדיו לבתי הספר, 

ובשובו לקראת ערב מביתו כאשר פנס הרחוב מלווה אותו 

 בדרכו1 



   1111111.12 .1 מועצה שלא מן המניין   

 

כל היממה החיים המוניציפאליים ממשיכים לזרום, ואני  

אומר את זה בדגש, ללוות את האזרח, לשרת את האזרח, 

כזי ולעשות למען התושב1 אני חושב שזה תפקידנו המר

כחברי מועצה, קואליציה ואופוזיציה כאחד1 ואני מאחל 

 לקדנציה הזאת הצלחה רבה מאוד במילוי משימותיה1 

ערב טוב1 ראשית אני רוצה לאחל הצלחה לכל חברי  עו"ד איתן צנעני:

גם הוותיקים, גם החדשים1 הצלחה שלכם, שלנו,  המועצה

 היא הצלחה של העיר, של התושבים1 

ושא של הסטטוס קוו1 זה נושא כבד משקל אורן התייחס לנ 

שאני לא רוצה להתייחס אליו עכשיו, אני מניח שבאחת 

 יידון באופן רציני ומעמיק1 הישיבות הקרובות הנושא הזה 

אנחנו לא בקואליציה1 המשא ומתן הקואליציוני איתנו לא  

צלח1 יחד עם זאת, אנחנו נצביע בעד המינוי של עילאי, 

רדיט, מביעים בך אמון1 אני בטוח אנחנו נותנים לך ק

נושאים שאתה לא תאכזב, ואנחנו רוצים לאחל לך הצלחה ב

 והתפקיד שאתה מופקד בו1 תודה1 

סיעת תפוח1 אני רוצה שלום, אני חברת מועצה חדשה מ :ענת קלומל

לברך את ראש העיר לקדנציה החדשה1 ומכאן סיעת תפוח, 

ישיבות בצורה  המטרה שלנו לבוא ולנהל פהאלי וגם יובל, 

 נעימה ולקדם את העיר1 אנחנו נעשה את המאמצים1 

כחברי הסיעה, לא רק אנחנו, גם החברים שלא הצליחו  

להיכנס למועצה, אבל הם בהחלט פועלים מאחורינו כדי 

להכין שאילתות ולהכין נקודות שצריכים לקדם ולטפח 

י בסך הכל זו עיר נפלאה ואנחנו נהנים לחיות בעיר הזאת1 כ

 בה1 

, התחנכתי בכפר סבא, מהגן, תיכון, בכפר סבא יאני גדלת 
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וגם אפילו הייתי מורה בתיכון והכנתי לבגרות בהיסטוריה1 

  והמשכתי את לימודיי מעבר לכך, בהכשרתי המקצועית1

אחת המטרות שלנו גם לנסות יותר ויותר להנגיש את  

יטאלית, שתהיה הנגשה מבחינה דיגהעירייה לציבור, ע"י 

יותר שקיפות במועצה ובכל הפעילות שלנו, בישיבות1 

ואנחנו נפעל גם ברשתות החברתיות וגם בערוצים נוספים 

מעבר לעירייה, כדי שיהיה כמה שיותר שותפות של הציבור1 

 אז תודה רבה1 

ערב טוב לכולם1 אני רוצה להצטרף לדברים של חברי  יטל עמר שלום:בר

1 גם אני חברת מועצה חדשה וגם אני המועצה שנאמרו כאן

שמשרה אווירה כל כך רוצה לברך קודם כל את ראש העיר, 

הגיד ברכות כמובן לסגנים, לצביקה נעימה1 ואני רוצה ל

-ועילאי1 אני חושבת שאנחנו יוצאים לדרך משותפת מאוד

מאוד חשובה1 יש לי תחושה מאוד טובה על שיתוף הפעולה1 

ד מדברים ללבי, ואני מקווה גם הדברים שענת אמרה מאו

 לעשות דברים ביחד1 מאוד שאנחנו באמת נצליח 

אחד הדברים שאמר בן גוריון "לחם אין לי אבל חזון יש  

לי", ואני חושבת שכולנו כאן מסתכלים קדימה ומסתכלים 

על החזון ורוצים לעשות, לא רק לדבר1 אז אני מקווה 

 תודה1  שכולנו נצליח לעשות את זה ביחד1

עוד מישהו מבין החברים? תודה רבה1 אם אין, תודה רבה1  הודה בן חמו:י

אני בהחלט רוצה להצטרף לדברים שנאמרו פה1 כמובן גם 

1 כל ההצהרות להזכיר שהבחירות הסתיימו ופנינו לעתיד

כרגע יבואו לידי ביטוי בעשייה היומיומית1 אני גם מדבר על 

 הדברים שנאמרו ע"י אורן ובכלל כל ההסכמים

 הקואליציוניים שייחתמו ונחתמו יונחו בפניכם עפ"י הדין1 
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הקהל שלא יודע, אנחנו סיעת מעוף חתמה אתמול על הסכם  

קואליציוני עם סיעת מר"צ, ובהחלט אני מברך את שיתוף 

הפעולה שהחל מיום למחרת הבחירות, בא לידי ביטוי 

  מאוד רציני1-בדיאלוג מאוד

את הרצינות1 אמנם חבר'ה  אני דווקא רוצה להעלות על נס 

חדשים וצעירים, אבל בהחלט רציניים מאוד שמבינים מהו 

צביונה של העיר1 וכפי שנכתב בהסכם הקואליציוני, אין לנו 

שום כוונה לשנות את הצביון העירוני1 נהפוך הוא, לחזק 

כך גם יש את המחויבויות של כלל חברי  אותו ולשמר אותו1

גם יבוא לידי ביטוי בעשייה המועצה, ואני מקווה מאוד ש

  היומיומית1 

כך שאני מאוד מקווה כפי שאמרה דווקא ענת, פנינו  

מועדים לכיוון של עשייה ושיתוף פעולה בלי יוצא מהכלל, 

 ואני אשמח מאוד שנוציא את זה גם אל הפועל1

היינו באמצע האישור של עילאי1 אני מבקש להעמיד  

מי בעד לאשר את להצבעה בהתאם למה שהקראתי קודם, 

עילאי הרסגור כסגן ראש העיר לפי הסעיפים שציינתי 

אורן, עמירם, יהודה, פליאה, רביטל, עילאי, מעון, ש קודם?

 סליחה, תודה רבה1 פה אחד של כולם1 

 לחוק  1/לפי סעיף  כסגן ראש העיר עילאי הר סגור מינוי את  מאשרים :1 מס' החלטה

 .711/ וסגניו וכהונתם(תשל"ה שותהמקומיות )בחירת ראש הר הרשויות

 "תנאי שכר כפוף לתנאים הנלווים שמאושרים בחוזרב ,סגן בשכר תפקיד הסגן יהיה 

 .כפי שיאושר ע"י משרד הפנים , ותנאים נלווים לראש הרשות וסגניו בשכר"

 עילאי בתיק איכות הסביבה והקיימות.  במסגרת תפקידו כסגן יחזיק
 

העיריות אנחנו מבקשים לאשר למרות שאישרנו עפ"י דיני  יהודה בן חמו:
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את זה בסעיף, אבל ככה אומרים המשפטנים ואנחנו עושים 

בדרך כלל מה שהם אומרים, אנחנו מאשרים האצלת 

 17של ראש העיר לסגנים לפי סעיף סמכויות ותפקידים 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

ה צרפתי בתחום , את צביק1675התשל"ה  וכהונתם(

הנדין -הספורט וראש רשות ורישוי עסקים1 לעילאי הרסגור

תחום איכות הסביבה והקיימות1 מי בעד? פה אחד1 תודה 

 רבה1 

 של ראש העיר לסגנים לפי סעיף סמכויות ותפקידיםמאשרים האצלת  :1 מס' החלטה

  .711/ ל"ההרשות וסגניו וכהונתם( התש לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 1/

 וראש רשות רישוי עסקים. ,לצביקה צרפתי תחום הספורט בעיר

 איכות הסביבה וקיימות. לעילאי הר סגור תחום
 

 כמובן מאחלים לצביקה, לעילאי ולכולנו הצלחה רבה1  יהודה בן חמו:

 אני רוצה ברשותך להגיד כמה מילים1  הנדין:-עילאי הרסגור

 עילאי, בבקשה1  יהודה בן חמו:

ראש עיריית כפר לא יאשרו1 פשוט חיכיתי לראות, אולי  הנדין:-רסגורעילאי ה

סבא, חברות וחברי מועצת העיר היוצאת ומועצת העיר 

אורחות ואורחים נכבדים1 אני תושב כפר סבא  הנכנסת,

1 גדלתי בעיר ביחד עם בני דורי ואני שמח שיש להם 2מגיל 

ייצוג במועצה1  כעת 

ער בי תמיד, לכן בחרתי הצורך להיות מעורב ולהשפיע ב 

להוריד הילוך במסלול קריירת ההיי טק, לפני מספר שנים 

עד לעזיבה המוחלטת של התחום, על מנת להקדיש את זמני 

לפעילות ציבורית1 לא הלכתי בדרך הקלה1 שינוי חברתי אף 

עולה עם אנשים בעלי אמונות פעם אינו קל1 כך גם שיתופי פ
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ת להזיז תהליכים ולשנות אחרות וערכים שונים1 אך על מנ

  צריך לקחת אחריות1 

האחריות בתפקידים ציבוריים היא גדולה במיוחד ויש  

נהפכה למילת גנאי להתייחס אליה בחרדת קודש1 פוליטיקה 

וחבל שכך1 יש כל כך הרבה אנשים טובים שהגיעו עם 

כוונות טובות אך נשרו בדרך ופינו אותה לאחרים, שאולי 

קים מהם אך לא בהכרח קיבלו את היו פוליטיקאים חז

 ההחלטות הנכונות1

פוליטיקה טובה היא כזו שאינה משאירה את הבוחרים  

מחוץ לתמונה יום לאחר הבחירות1 פוליטיקה טובה היא 

כניסה למגרש הציבורי1 מגוון הדעות כזו שמעודדת 

והרעיונות הוא זה שיאפשר לקבל את ההחלטות הטובות 

וטוב  שמביע את דעתו ללא חשש ביותר1 אך בניגוד לציבור

יום -שכך1 בעלי התפקידים במערכת הפוליטית צריכים יום

לחשוב על השלכות החלטותיהם, ונשפטים על פעילותם 

 כשמגיע יום הדין1 

התרגשתי לפגוש את תושבי כפר סבא ביום הבחירות ליד  

הקלפיות1 הם הגיעו מרצונם ועל חשבון זמנם החופשי, על 

זאת מתוך הנחה ו את מועצת העיר1 מנת לשלוח אותנ

שנייצג אותם בכבוד וננהג ממש כפי שהם היו נוהגים אם 

היו כאן במקומנו1 זה לא תמיד אפשרי, כי הרי לא ניתן 

ית של כל תושב ודעתה של כל לדעת מהי דעתו האיש

 תושבת1 

איך העקרונות אותם ייצגנו במערכת הבחירות צריכים  

תהיה אלץ להתפשר, לעיתים לא להיות נר לרגלנו1 לעיתים נ

ברירה אלא להילחם ולהתעקש, ואולי, כך אני מקווה 
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, נצליח לעבוד ביחד על מנת לקדם ערכים משותפים ומאמין

 לטובת כל תושבי העיר1

אני מגיע אמנם מסיעת מר"צ, אך כחבר מועצה וכסגן ראש  

אפעל לטובת כולם1 ברור לי שישנם חששות1 אל העירייה 

הדת בכפר סבא חשוב לא פחות מהחופש מדת1 דאגה, חופש 

אמונה היא הדבר הפנימי ביותר והאישי ביותר שיש לכל 

אדם1 כשם שאני דורש כבוד לאורח החיים בו בחרתי, כך 

אכבד ואלחם למען כיבוד אמונות אחרות של תושבים בעיר1 

תישאר עיר כפר סבא היתה עיר חופשית ופלורליסטית ו

 חופשית ופלורליסטית1

ני מאחל לנו חברי מועצת העיר ולראש עיריית כפר סבא א 

יהודה בן חמו, הצלחה רבה בהמשך קידומה של העיר 

שאנחנו אוהבים1 תודה רבה לכל תושבי כפר סבא שהגיעו 

 לקלפיות והשפיעו על עתידה של העיר1 

מצביעי מר"צ, לפעילים שחלקם נמצאים  21.,7-תודה ל 

ם על מנת שתהיה לנו כאן, שהקדישו את מיטב זמנם ומרצ

להשפיע1 לחברי סיעתי, פליאה קטנר, רויטל לן כהן יכולת 

יוגד, להוריי, ואחרונה חביבה לאשתי לירן, שלא  ויהודה 

 הייתי יכול לעשות זאת בלעדיה1 תודה לכולכם1 

 יפה מאוד1 ישר כוח לעילאי1 מאחלים לך שוב בהצלחה1  יהודה בן חמו:

  

  חירת חברי ועדת מכרזים.ב .1

 

בחירת הוועדות מתבצעת בחירת ועדת מכרזים1  - 4סעיף  יהודה בן חמו:

עפ"י המפתח הסיעתי1 כל סיעה בהתאם לגודלה1 נהוג עפ"י 

מאוד ברור לגודל -החוק, עפ"י דיני העיריות יש מפתח מאוד
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הסיעה1 אנחנו מציעים לפי השמות שנשלחו ע"י הסיעות, 

מלא מקומו1 צביקה צרפתי חבר1 מתי פז מ -סיעת מעוף 

 -רביטל שלום עמר, ממלא מקומה אמיר גבע1 מר"צ  -חברה 

איתן  -אלי כהן, תנופה  -ח "הנדין, תפו-עילאי הרסגור

עמירם מילר  -עבודה  צנעני, ממלא מקומו אמיר קולמן1

 אורן כהן כחבר1  -כיו"ר הוועדה, ליכוד 

מי בעד לאשר את הרכב ועדת המכרזים? אפשר פה אחד? פה  

 ענת היא ממלאת מקום של אלי כהן1 ודה רבה1אחד, ת

 את הרכב ועדת המכרזים כדלקמן: מאשרים :1 מס' החלטה

 כיו"ר הוועדה, עמירם מילר -עבודה 

 מתי פז מ"מ צביקה צרפתי חבר,  -מעוף 

  מ"מ אמיר גבערביטל שלום עמר,  -מעוף 

 הנדין-עילאי הרסגור  -מר"צ 

 אלי כהן -תפו"ח 

 ממלא מקומו אמיר קולמן ,איתן צנעני -תנופה 

 אורן כהן –ליכוד 
 

 חירת חברי ועדת הכספים.ב .1

 

שוב, עפ"י אותו אנחנו עוברים לאישור ועדת הכספים1  יהודה בן חמו:

מפתח, ייצוג גם לקואליציה, גם לאופוזיציה, והמפתחות 

יהודה בן חמו יו"ר  -ועדת כספים: מעוף  של גודל הסיעה1

צביקה  -ום לחבר הוועדה, מעוף הוועדה, מתי פז ממלא מק

אמיר גבע, מחליפה  -מעוף דבורה שני,  -צרפתי, מעוף 

פליאה הנדין, -עילאי הרסגור -רביטל שלום עמר, מר"צ 

ענת קלומל וממלא  -יובל לוי, תפוח  -ח "קטנר ממר"צ, תפו
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אמיר קולמן, ממלא מקומו איתן  -מקומה אלי כהן1 תנופה 

 שמעון פרץ חבר1  -1 ש"ס עמירם מילר -צנעני1 עבודה 

 מי בעד לאשר את ועדת הכספים? פה אחד? תודה רבה1  

 את הרכב ועדת הכספים כדלקמן: מאשרים :1 מס' החלטה

 יהודה בן חמו יו"ר הוועדה, מתי פז מ"מ לחבר הוועדה -מעוף 

 עמר-מ"מ רביטל שלום –צביקה צרפתי, דבורה שני, אמיר גבע  –מעוף 

 , פליאה קטנרהנדין-עילאי הרסגור -מר"צ 

 מ"מ אלי כהן –, ענת קלומל יובל לוי -תפו"ח 

 מ"מ איתן צנעני – אמיר קולמן -תנופה 

 עמירם מילר -עבודה 

  שמעון פרץ -ש"ס 
 

 ביעת יום קבוע לישיבות מועצה ולישיבות ועדת הכספים.ק .6

 

לישיבות המועצה, אני אנחנו מבקשים לקבוע יום קבוע  יהודה בן חמו:

 ..:18את יום הרביעי הראשון של כל חודש בשעה מציע 

1 מדובר בישיבות בטח ובטח הקרובות שהם יהיו בערב

ישיבות ארוכות1 אנחנו לא רוצים להיכנס לחצות הליל, 

ודווקא מתוך התחשבות בציבור הנשים שנדרשות מטבע 

הדברים להגיע למשפחה ולילדים1 במידה ונראה שיש 

נוכל לדחות את  בערב1  ..:16-זה ל איזושהי בעיה, 

שעות, אנחנו  9-ו 5-ו 4אבל קחו בחשבון שישיבות שיימשכו  

נכנסים חזק לתוך הלילה1 מה גם שאנחנו משריינים את 

היום, אפשר לשריין לכל הקדנציה מעכשיו ועד בכלל1 

 בבקשה, אורן כהן1 

אני גם שלחתי הצעה לסדר בהקשר הזה והעליתם את זה  אורן כהן:
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ההצעה שלי היתה לקיים את הישיבות היום1 כנושא על סדר 

באופן קבוע במקום ביום רביעי, ביום שני, מאחר והתוכן 

ן שאפילו אתה שלהם יוכל להיכנס, אני חושב שזה טיעו

שנה ואם אני טועה  15טענת לדעתי יהודה, לפני משהו כמו 

אז טעיתי, שיצליחו להיכנס לעיתון1 בהקשר הזה אני מציע 

 ה נגדית1את יום שני כהצע

תודה רבה1 התייחסויות נוספות? אם אין, תודה1 אני מעמיד  יהודה בן חמו:

 להצבעה שתי הצעות, 

מועצת העיר שנייה, יש1 אני תומך בדעתו של אורן כהן,  :לוי אהוד יובל

מגיעה לעיתונות בדרך כלל לדוברות יש את הקומוניקטים 

 שלהם מוכנים1 הנושאים מגיעים תמיד באיחור או מפי

הדוברות1 אין פה כיסוי ראוי, אין פה כיסוי מאוזן1 יום שני 

זה יום נוח, ואז יש לנו את הזמן להגיע לעיתונות עם תיאור 

 פירוט מלא1 תודה1 טרי ועם 

תודה רבה1 אני מעמיד להצבעה1 מי בעד לקיים את ישיבות  יהודה בן חמו:

המועצה בימי רביעי? ירים את ידו1 שמעון פרץ, עמירם 

יהודה, פליאה, רביטל, עילאי, דבורה, מתי, אמיר, , מילר

רויטל, צביקה, יהודה1 זהו1 מי נגד? ירים את ידו1 ענת, 

אלי, יובל, אמיר, איתן, אורן1 תודה רבה1 הישיבות 

 בערב1 ..:18תקיימנה ביום רביעי בשעה 

שלאור התנועה  אם אפשר שני דברים1 אני בעיקר חושבת :רויטל לן כהן

לם שגם אבות מבקשים להיות הורים המתרחשת בעו

לילדיהם, אז האמירה שנשים צריכות לחזור הביתה היא 

נשים, אני לא לילדיהן, לא רק שהיא לא ראויה ברמה של 

 חושבת שהיא לא פיירית כלפי האבות שנמצאים פה1 

ואם אתה כבר מתחשב בנשים, אז בתור אמא לילדים  
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 זה נורא קשה1  ..:18, קטנים

ל מו:יהודה בן ח ואחרי זה נראה איך זה  ..:16-אין בעיה, נעביר את זה 

יתפתח1 לי אין בעיה אישית1 אני את השעות המאוחרות 

 ..:16-מתחילים בימי רביעי ב עושה ממילא בעירייה1

 בערב1 

 את יום קבוע לישיבות מועצה, יום רביעי הראשון מאשרים :6 מס' החלטה

  .7:11/בכל חודש בשעה  
 

ועדת כספים1 יום קבוע לוועדת הכספים: בימי ראשון, לא  ו:יהודה בן חמ

כל יום ראשון, זה יהיה בימי ראשון בהתאם לזמינות 

יום ראשון הראשון של ולנחיצות של המנגנון העירוני1 

החודש באופן קבוע, אבל תתווספנה עוד ישיבות נוספות 

 ..:16בהתאם לצורך1 אישרנו את זה פה אחד? תודה רבה1 

 בערב1 

 יום קבוע לישיבות ועדת הכספים, ימי ראשון בשעה מאשרים :1 מס' החלטה

 /7:11.  
 

צגת לוח זמנים של ישיבות המועצה וישיבות ועדת הכספים לשבועות ה .8

 הקרובים.

 

 ח רוזנברג"רואיתי מהכלכלית פה? בבקשה בוא1 ורו"ח  יהודה בן חמו:

ח "רובינתיים שהם מתארגנים, גם איתי וגם מר בבקשה1 

יציגו את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית,  רוזנברג

אני מציע שאשל ארמוני יציג את הישיבות הקרובות של 

 ועדת הכספים1 אתם תקבלו את הכל במייל כמובן1

ערב טוב1 קודם כל אני חושב שבהחלט שמענו פה דברים  :אשל ארמוני
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שהם משב רוח רענן, לפחות לאוזניי1 ואני באמת מאחל 

ויהיו פה שאכ דיונים גם במועצה וגם ן הדברים יתממשו 

בוועדות שיהיו קונסטרוקטיביים ותרבותיים כפי שנאמר 

פה1 ובנימה אישית אני באמת מאחל לכל אחד ואחת שתחוו 

 תחושת סיפוק שקידמתם את העניינים שקרובים לליבכם1 

אז אתם תראו, אנחנו חשבנו ברוח אם תפתחו את הקלסר  

דיברה עליה, שנכון יהיה כבר מראש לתת השקיפות וענת 

במהלך השבועות הבאים שבהם יערכו  את התאריכים

1 זאת גם תחילת הקדנציה וזו גם תקופה של אישורי ישיבות

ולכן תהיה פה הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד תקציב1 

 הלוחות שלכם1ישיבות, וחשוב שהדברים כבר יהיו בתוך 

, סליחה 4111-הוא ב אירוע הראשון שאנחנו מתכנניםה 

נוציא לכל חברי המועצה  1111-למעשה כבר ב טיוטא אנחנו 

של חוברת התקציב על מנת שתוכלו לעיין בה1 גם לחברי 

 וגם לכל חברי המועצה1 ועדת הכספים 

יערך יוככל שיידרש,  .:.1-ל ..:18בין השעה  4111-ב 

עיון בנושא עבודה שוטפת לגבי  בעירייה בחדר המועצה ערב

הגשת שאילתות, הצעות לסדר וניגוד  נהלות המועצה,הת

לוועדה לתכנון עניינים, שהוא רלוונטי גם למועצה וגם 

, הנושאים האלה יועברו ע"י עו"ד בתיה בראףובנייה1 

 שיושבת פה לימיני ועל ידי1 

מעבר לזה, באמת כל חבר מועצה כמובן מוזמן לשאול כל  

נחנו כמובן וא שאלה שמעניינת אותו, מטרידה אותו,

 עומדים לרשותו1

אנחנו למעשה מבצעים פה  .1-ו 6, 8, ימים 2ולמשך  8111-ב 

, רצף של ישיבות שבהם מנהלי האגפים יציגו את התקציב
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כל אחד ואגפו1 ובאותה הזדמנות זה יהיה גם איזשהו רקע 

 על עבודת העירייה1 

חלקה הראשון של הישיבה הראשונה שאנחנו מבקשים  

בשונה ממה שהתחלתם שעה לפני, בגלל להתחיל אותה 

, שהדברים עמוסים, תהיה ישיבה שעיסוקה נושאים שוטפים

רגילים של ועדת הכספים שהם דברים שיש להצביע עליהם1 

מיד בסיומה אנחנו נתחיל למעשה את ההצגה של הדברים 

שקשורים לתקציב, כאשר אתם מגיעים לישיבות האלה כבר 

 עם החומר שהועבר אליכם1 

ני אתן פתיח שיסביר את המתודולוגיה שבה אנחנו א 

עורכים את התקציב וכותבים את תכנית העבודה1 ואחר כך 

הגזבר ייתן את הדברים הכלליים, את המאקרו1 

ובהסתכלות רטרוספקטיבית גם בהשוואה לשנים קודמות, 

ותסיים דבורה מנהלת אגף הכנסות שבעצם תיתן את 

ואיך העניין הזה ההערכה של ההכנסות לשנה הבאה, 

משוקלל1 וכמובן שתהיה גם התייחסות לנושא הארנונה 

 ולא, אין כוונה, אבל על זה עוד ידובר1 

, ואגף ..:18למחרת שוב אנחנו רוצים להתחיל בשעה  

ההנדסה, מהנדס העיר יציג את הפרויקטים1 אחר כך איכות 

הסביבה, החברה הכלכלית וכל המחלקות שקשורות לעבודת 

עד  ..:18אנחנו פה קוצבים מסגרת זמן בין  הסמנכ"ל1

, אבל כמובן אם יידרש עוד זמן אז אנחנו עומדים ..:11

לרשותכם1 פשוט מנהלי האגפים יכולים לעמוד ולספר 

 ולדבר ולכן הנחינו אתם חצי שעה בלבד1

על חינוך, תרבות, אנחנו בעצם נסיים, ושם נדבר  .1-ב 

הדיונים האלה  רווחה ושאר הדברים שרשומים פה1 בסוף
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תהיה הצבעה של חברי ועדת הכספים1 אלה שלושת הימים1 

אם לא נספיק, אני כבר אומר, ויידרש עוד זמן אז נמצא עוד 

 יום אחד1 

זה יום רביעי, הוא לא יום רביעי  11-יום אחרי זה ב 

הראשון לחודש, מכיוון שיום רביעי הראשון לחודש נופל 

שלא להטריד אתכם על  ולכן אנחנו בעצם מבקשיםבחנוכה1 

מנת שתוכלו לבלות עם המשפחות, אנחנו מבקשים בעצם 

שני של החודש1 זו תהיה לקיים את הישיבה ביום רביעי ה

מן המניין, ואליה כבר ניתן יהיה כמובן ישיבת המועצה 

 להגיש גם שאילתות והצעות לסדר1

אני כבר אומר לחברי המועצה של הקדנציה הקודמת, שהם  

ושאילתות, יש לרענן את העניין דר סר הצעות להגישו בעב

ושאילתא שהעברנו אנחנו הזה ולומר לנו אותה הצעה לסדר 

עדיין מעוניינים שהיא תעלה, והיא אכן תעלה עפ"י הסדר 

 וכו' וכו'1 אני לא אכנס לזה כרגע1 

אחרי כל התיקונים והדיונים והעדכונים לחודש אנחנו  16-ב 

לחברי קציב הסופית בעצם מוציאים את חוברת הת

תיערך פה במקום הזה ישיבת מועצה  16-המועצה1 כאשר ב

, וכמובן אני מזמין פה 1.14שלא מן המניין לאישור תקציב 

את הציבור שנמצא, מי שירצה לשמוע קצת על פעילות 

 העירייה ולהתרשם מהתכנון לשנה הבאה1

שוב, אנחנו עומדים לרשותכם1 יש גם מזכירה לחברי  

נייצר הכרות ביניכם1 ועומדים לרשותכם המועצה,  אנחנו 

כל מי שרוצה להיכנס יותר ולשאול גם שירותי משרד1 אבל 

עוד דברים, אז שוב, לא לדאוג1 אנחנו פה1 הלשכה שלי 

  שעות ביממה1 תודה רבה1  14עומדת לרשותכם ואני גם 
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 צגת דוחות כספיים של החברה הכלכלית ושל תאגיד תרבות הפנאי.ה .1

 

 תודה רבה1 איתי בבקשה1 ודה בן חמו:יה

פעילות החברה הכלכלית עמדה  1.11ערב טוב1 בשנת  :איתי צחר

מיליון שקלים בערך, כפי שמפורט בחומרים  95בהיקף של 

שקיבלתם1 הפעילות נחלקה בעצם לשני תחומים עיקריים, 

ניהול פרויקטים עבור העירייה, פרויקטים של  -הראשון 

  ויקטים של תפעול1בינוי1 והשני זה פר

בתחום הבינוי הפרויקט המרכזי הוא כמובן פיתוח  

בניית מיליון שקלים1  .5-השכונות הירוקות בהיקף של כ

מיליון שקלים והיתרה בעצם  11-בית הספר הירוק בכ

 1₪  .91,85השלמות של פארק כפר סבא1 סך הכל בהיקף של 

ים, נחלקו בנושא הפעלת החניונבתחום התפעול ההכנסות  

תפעול רשות החנייה, נושא הסדרת המקרקעין באזור 

, תפעול בית מעונות הגיל ונושא הפרסום1 סך הכל התעשייה

 112-החברה סיימה את פעילותה ברווח נקי של למעלה מ

 1₪ מיליון 

בהזדמנות זו ראוי לציין שכל רווחי החברה למעשה  

 1.12מושקעים חזרה בעיר כפר סבא בפרויקטים שבשנת 

ל, המרכזים שבהם מעונות היום שהוקמו בשכונות למש

הירוקות ובמרכז העיר, ובפרויקט השוק העירוני כחלק 

כמו שני פרויקטים של   מהתחדשות מרכז העיר כפר סבא1

ואחד בשכונה  .19 אחד בשכונה 1.12-מעונות יום, אבל ב

 בבית ספיר1, ואחד נוסף .8

ודה לך אם במסגרת ההצגה יש לנו שאלות לכבודו1 אני א :לוי אהוד יובל
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שעשית, תברר לנו את ההכנסה של החברה הכלכלית מרשות 

החנייה, כמה קנסות היא גבתה ואיך אתם מחשבים את 

שזה מיליון כסכום של הכנסה, כי לנו מובן  119הסכום של 

ואיך החברה הכלכלית תחום של מיסים, גבייה של קנסות1 

 משלבת בזה1 

דה, ראינו אותו בעבר בסכומים בנוסף, נושא צפון בן יהו 

לכל  ...,.8-גבוהים יותר, והבנו שההשקעה שם עברה את ה

ואני רואה אותה פה בסכום נמוך יותר1 אז אני הפחות, 

 אשמח להסבר שלך1 

רשות החנייה בעצם החברה הכלכלית פועלת מכוח בנושא  :איתי צחר

הסכם שנחתם בין העירייה לבין החברה1 מכוח ההסכם 

אמצעות חברה זכיינית שזכתה במכרז פועלת, החברה ב

שהם תוצאה של ההכנסות מקנסות הוצאות הכאשר 

נחלקים עפ"י ההסכם בין עיריית כפר סבא לבין אותה 

 חברה זכיינית1 

למיטב זיכרוני1 ובעצם ההכנסות  .4/.9כמה חלוקה?  

שמצוינות בדו"חות הן אותן הכנסות, כאשר החברה 

 הפעלת התחום1 הכלכלית מקבלת תקורה על 

של עיריית  %.4מיליון שקל זה החלק של  1-זאת אומרת, ש :לוי אהוד יובל

 דמי תפעול שלה?  1%כפר סבא או שזה 

של, בדו"ח דמי התפעול שלנו, אבל זה החלק  1%זה לא   :איתי צחר

יש נטו ויש  הזה מצוינים הכנסות החברה הכלכלית1

 הוצאות1 

 )מדברים ברקע( 

,  :לוי אהוד יובל  ? %.4מיליון שקל זה  1אני רוצה להבין

 באיזה ביאור אתה שואל?   :איתי צחר
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 1 12ביאורים לדין וחשבון סופי1 יש לך את זה בעמוד  :לוי אהוד יובל

 תודה1  יהודה בן חמו:

 רגע, עוד לא עניתי1   :איתי צחר

 מיליון? 119מסך הכנסות  %.4הוא לא סיים, הוא לא ענה1  :לוי אהוד יובל

הדו"ח הזה מציין את היתרות שבחברה, הן מצטברות, זה  :איתי צחר

 לא פעילות שנתית1 

 זה יתרות שלא עברו לעירייה?  :לוי אהוד יובל

1  :איתי צחר  נכון

 מיליון,  119זאת אומרת, החברה הכלכלית שומרת בידיה  :לוי אהוד יובל

 בהחלט1  :איתי צחר

 שהיא לא העבירה לעירייה1 שזה חלק מגביית הקנסות :לוי אהוד יובל

 בהחלט1 העמוד המדובר זה חלק מהיתרות,  :איתי צחר

ולמה היא לא מעבירה את זה לעירייה? זאת אומרת, זה  :לוי אהוד יובל

 מקובל שיישאר בידיה כאלה כספים? 

, זה הכנסות שאמרתי קודם לכן, הקדמתי ואמרתי כמו  :איתי צחר

פרויקטים לטובת  החברה הכלכלית שמרווחיה היא מממנת

כל מודל הפעילות של החברה הכלכלית עובד על העיר1 

הכנסות ועל הוצאות והרווח שורה תחתונה, בעצם רווח 

 החברה, ממנה היא פועלת לפרויקטים העירוניים1 

מתייחס ליתרות המקריות           12הביאור הזה של עמוד  :ח רוזנברג"רו

והחברה הכלכלית1  בהתחשבנות בין העירייה 2111111.11-ב

ההתחשבנות בין העירייה והחברה הכלכלית נעשית לאורך, 

פרויקטים שונים  .1-פה אתם רואים לבד שיש פה למעלה מ

מתי נסגר שלכל אחד נעשית התחשבנות1 העיתוי המקרי 

 סיכוי1  295חלקי  1החשבון או לא נסגר, זה פשוט עניין של 

 חנייה זה, מיליון ברשות ה 119לא,  :לוי אהוד יובל
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 2כסף שקשור לרשות החנייה שייתכן והחשבון הזה שולם  :ח רוזנברג"רו

לדצמבר זו היתה היתרה1 אנחנו  21-ימים אחר כך, אבל ב

מגדירים את היתרות האלה כמו תמונות סטילס1 זאת 

צילמנו נתון לרגע מסוים1 הרווח וההפסד או אומרת, אנחנו 

אומרת, הם  זאת ההכנסות וההוצאות הן כמו וידאו1

 מייצרים רצף של פעילות1 

הרצף מופיע בדו"ח רווח והפסד, היתרות האלה הן יתרות  

שאנחנו קוראים להם מאזניות, שהם פשוט צילום מה קרה 

י 21-בבמקרה  ש חלק מהיתרות בפלוס, לדצמבר1 אם תראה, 

חלק במינוס1 הכל הסך הכל המצטבר כי כל אחד עובד מול 

תחום אחר בעירייה, ולכן מול  מחלקה אחרת בעירייה או

 הוא שנותן לנו1  הריכוז הגדול של כולם

אם אנחנו רוצים לראות למשל את הרווח, אז תעבור לעמוד  

אלף שקל1  521ותראה שהרווח מרשות החנייה היה  7

המחזור היה גדול מאוד, אבל הרווח של החברה הכלכלית 

 1 521הוא 

אחר? אם חצי מיליון שקל זה  או אחוז 1%שהוא משקף  :לוי אהוד יובל

1% , 

 1 1%זה לא  :איתי צחר

תודה רבה1 נעבור לדיווח של תאגיד תרבות הפנאי1 שגיא,  יהודה בן חמו:

 1 ח רוזנברג"רובבקשה1 תודה לכם איתי ומר 

החברה העירונית לתרבות הפנאי, אני מתנצל בשם יאיר  שגיא רוכל:

תערוכה  שלא יכול להגיע, מנכ"ל החברה, שפותח היום

בגלריה העירונית1 החברה העירונית לתרבות הפנאי הוקמה 

ואיגדה לתוכה את הפעילות של  1.11באוגוסט 

הקונסרבטוריון העירוני וקרן המוסיקה1 היא מפעילה את 
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 פעילות המוסיקה בכפר סבא ואת פעילות המחול1

חודשים:  4-הפעילות שמוצגת בדו"ח פה היא פעילות ל 

1 לכן אם לא רואים בדו"חות גם 1.11ספטמבר עד דצמבר 

מספרי השוואה1 זו שנת הפעילות הראשונה של החברה1 

כמובן שהמנדט של הפעילות של החברה, החברה לתרבות 

גם לעסוק בתחומים רבים נוספים מלבד ופנאי, הוא מדד 

פעילות המוסיקה והמחול1 והיא גם תעשה פעילויות נוספות 

 יבים שיומצאו לכך1 הדירקטוריון ותקצבהתאם להחלטת 

המחזור החודשים הראשונים של הפעילות,  4-ל 1.11בשנת  

את  מיליון שקלים, והיא סיימה 112של החברה עמד של 

 אלף שקל1 שאלות נוספות, בבקשה1  68התקופה בעודף של 

חברים יקרים, התייחסויות? שאלות? אנחנו מודים לשגיא1  יהודה בן חמו:

הל שהגיע לכאן1 אנחנו נשמח אני מודה לכל הציבור והק

 כפי ששמעתם, לראות אתכם בישיבות הבאות גם כן1 

לדצמבר,  16-בישיבת התקציב החגיגית הבאה, שזה יהיה ב 

היא תהיה גם כן פה1 כולכם תוזמנו גם באמצעות אני בטוח 

גם בשם חברי המועצה1 ואני שוב רוצה להודות לכל חברי 

ראשונה ולאחל המועצה הנבחרים, לסכם את הישיבה ה

 1 לכולם לכולנו בהצלחה1 הישיבה נעולה1 לילה טוב

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 1111111/12ריכוז החלטות מועצה שלא מן המניין מיום 

 
 

 1/ העיר לפי סעיף צביקה צרפתי כסגן ומ"מ ראש למנות את מחליטים : /החלטה מס' 

 . 711/-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"החוק הרשויות ל

 כפוף לתנאים הנלווים שמאושרים בחוזר "תנאי שכר ב  סגן בשכר הסגן יהיה תפקיד 

 .כפי שיאושר ע"י משרד הפנים, נלווים לראש הרשות וסגניו בשכר" ותנאים 

 במסגרת תחום האחריות, צביקה יהיה אחראי לתפקידים הבאים:

 הספורט בעיר וראש רשות הרישוי.תחום 

 
 

 לחוק  1/לפי סעיף  כסגן ראש העיר עילאי הר סגור מינוי את  מאשרים :1מס'  החלטה

 .711/ וסגניו וכהונתם(תשל"ה המקומיות )בחירת ראש הרשות הרשויות

 "תנאי שכר כפוף לתנאים הנלווים שמאושרים בחוזרב ,סגן בשכר תפקיד הסגן יהיה 

 .כפי שיאושר ע"י משרד הפנים , לראש הרשות וסגניו בשכר"ותנאים נלווים 

 עילאי בתיק איכות הסביבה והקיימות.  במסגרת תפקידו כסגן יחזיק
 

 של ראש העיר לסגנים לפי סעיף סמכויות ותפקידיםמאשרים האצלת  :1 מס' החלטה

  .711/ ל"ההרשות וסגניו וכהונתם( התש לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 1/

 וראש רשות רישוי עסקים. ,לצביקה צרפתי תחום הספורט בעיר

 איכות הסביבה וקיימות. לעילאי הר סגור תחום

 

 את הרכב ועדת המכרזים כדלקמן: מאשרים :1 מס' החלטה

 כיו"ר הוועדה, עמירם מילר -עבודה 

 מתי פז מ"מ צביקה צרפתי חבר,  -מעוף 

  מ"מ אמיר גבערביטל שלום עמר,  -מעוף 

 הנדין-עילאי הרסגור  -צ מר"

 אלי כהן -תפו"ח 
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 ממלא מקומו אמיר קולמן איתן צנעני, -תנופה 

 אורן כהן –ליכוד 
 

 מאשרים את הרכב ועדת הכספים כדלקמן: :1מס'  החלטה

 יהודה בן חמו יו"ר הוועדה, מתי פז מ"מ לחבר הוועדה -מעוף 

 עמר-שלוםמ"מ רביטל  –צביקה צרפתי, דבורה שני, אמיר גבע  –מעוף 

 , פליאה קטנרהנדין-עילאי הרסגור -מר"צ 

 מ"מ אלי כהן –, ענת קלומל יובל לוי -תפו"ח 

 מ"מ איתן צנעני – אמיר קולמן -תנופה 

 עמירם מילר -עבודה 

  שמעון פרץ -ש"ס 

 

 את יום קבוע לישיבות מועצה, יום רביעי הראשון מאשרים :6 מס' החלטה

  .7:11/בכל חודש בשעה  

 

 יום קבוע לישיבות ועדת הכספים, ימי ראשון בשעה מאשרים :1 מס' החלטה

 /7:11.  
 

 


