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 :דר היוםסעל 

 

הצגת פועלו של מר היינץ רוזנברג מנהל עמותת ידידי כפר סבא בעיר  .1

 זבאדן גרמניה.וי

עדכון תעריף חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדרי ציבור(  .2

 (3.3.2015)חוק העזר אושר בישיבת המועצה מיום  2015התשע"ה 

 אישור שכר עוזר מנכ"לית העירייה מר נועם אריכא. .3

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח. .4
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צה אני רוצה לפתוח את ישיבת המועחברים, ערב טוב.  :צביקה צרפתי

 , בבקשה. 2015חודש אפריל 

 

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח. .4

 

חברים ברשותכם, לפני שנפתח את ישיבת המועצה  יהודה בן חמו:

הפורמלית, זו הזדמנות גם להרים כוסית לכבוד החג. אני 

יכול לומר לכם שעדיין לא הרמנו את כל הרמות הכוסיות 

 12, 10ד נהיה אולי בעולקראת החג, כי לפחות עד מחר 

 מפגשים. 

ממפגש למפגש אני שומע את התגובות של התושבים, אני  

. אני רוצה קודם כל בראש ובראשונה רואה את העובדים

להודות לכל עובדי העירייה, בלי יוצא מהכלל, עם שימת 

עובדי התחזוקה, עובדי הניקיון ואיכות דגש יותר על 

-ודכזים מאמצים מאהסביבה, שבאמת לקראת החג הם מר

 מאוד גדולים.

של מוסדות  אנחנו רואים את ההתמרקות של הרחובות, 

. הציבור. אפילו עכשיו  כל העובדים בלשכה ניקינו את ..

לשכה, הוצאנו את החמץ. מחר נעשה ביעור חמץ. אבל זו ה

 מאוד נעימה. -בהחלט הרגשה מאוד

אני רוצה לקוות ולאחל לכולנו, גם לחברי המועצה ולצוות  

יושב פה, באמצעותכם לבני ביתכם שהחג הזה שהמקצועי 

, פריחה, לבלוב. הרבה מאוד יבשר באמת התחלות חדשות

הצלחה בכל אשר תרצו. חפשו את הזמן ככה במהלך החג 

 להיות הרבה עם המשפחה. להיות גם בקשר.

נוכל להיפגש  אנחנו  נמצאים פה, אני בכל אופן לא נוסע. אם 
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צמי לפגוש אתכם. אני גם במהלך החג אז אני מזמין את ע

אז נרים כוסית בכל מקרה זמין לפגישות גם בעבודה. 

 טובה ואיתנה. ונאחל לכולנו בריאות 

.  עו"ד איתן צנעני:  ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

 אמן.  :עמירם מילר

 שמחפסח שמעתי איזשהו חידוש קטן, למה אומרים חג  יהודה בן חמו:

 וכשר? 

 כשר ושמח, תיקנו אותי השבוע.  :ן כהןרויטל ל

כי אומרים שאי אפשר להכשיר כשר ושמח. למה הכשר?  יהודה בן חמו:

את התרופות. תרופה תמיד תהיה חמץ  בשום קונסטלציה

 אז אם את לא לוקחת תרופות, אז זה יהיה גם,  לפסח.

 כל תרופות הן לא כשרות?  ד"ר אמיר גבע:

 לא, לא, לא,  :לוי אהוד יובל

 שום תרופה לא יכולה להיות מוכשרת.  יהודה בן חמו:

מי  זה לא נכון. יהודה אתה טועה. כל התרופות הן מותרות, :לוי אהוד יובל

 שצריך אותן הן כשרות. 

 אבל הן לא כשרות.  :צביקה צרפתי

. לא כשרות בהגדרה, אבל מותר לקחת אותן עפ"י ההלכה יהודה בן חמו:

פות, סימן שאתה בריא, אתה ברור שאם אתה לא לוקח תרו

  כשר אז אתה בריא.

 שלא נזדקק לתרופות.  :עמירם מילר

  גם אם זה לא נכון זה יפה. יהודה בן חמו:

 

הצגת פועלו של מר היינץ רוזנברג מנהל עמותת ידידי כפר סבא בעיר  .1

  ויזבאדן גרמניה
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ם חברים, הסעיף הראשון על סדר היום, אני ביקשתי ג יהודה בן חמו:

לכם שנביא את זה  במהלך הישיבה הקודמת, אמרתי

 ההחלטה על רוזנברג מויזבאדן. לישיבה הקרובה, את 

מר רוזנברג הוא אדם שהיה במשך שנים רבות, עשרות  

בשנים איש ציבור בעיר ויזבאדן העיר התאומה שלנו 

 החליט לפרוש. שבגרמניה, ולאחרונה נודע לנו שהוא 

תי, ועד כמה שידוע לי גם פעם אחת במהלך שאני נבחר 

במהלך הכהונות הקודמות של ראשי הערים הקודמים, 

שבהולנד,  פטמדלהענקנו אות מיוחד לגברת ג'ודי קלוק 

 פטשנים לדל 40והענקנו לה את זה בהולנד במעמד של טכס 

 .בכפר סבא

באותה ההזדמנות גם המלכה של הולנד העניקה לה מדליה  

גם על פעילותה מול ישראל. מיוחדת על התנדבותה בדלפט, ו

ואני מבקש מחברי המועצה שנעניק אות מיוחד גם למיסטר 

היה, עדיין, אבל באופן פורמלי  היינץ רוזנברג, שהוא באמת

אם נקרא קצת מהרקורד הן גם כמנכ"ל העירייה. יכ הוא

שלו, ככה נוכל להקיש גם על התרומה הכל כך חשובה 

 ן.לביסוס היחסים בין כפר סבא לויזבאד

 , בעיריית ויזבאדן הוא החל כעוזר למנכ"ל72היינץ הוא בן  

ובמשך השנים הפך למנכ"ל משותף, שהוא גם נבחר ציבור. 

בין הערים כפר סבא לויזבאדן. הוא הרוח החיה שבקשר 

 84. בשנת בזכותו היחסים בין הערים הגיעו לשיאים חדשים

היה ממונה על הובלת הקשרים בין העיר  2000ועד שנת 

 ערי תאום בעולם.  16לבין 

במסגרת תפקידו הוביל במסירות רבה את הקשר בין עיריית  

ויזבאדן. הקשר התאפיין ביחס חם ובמיוחד  כפר סבא לעיר 
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 ולמדינת ישראל. לעיר כפר סבא 

שנים הייתי בויזבאדן  8.5-אני יכול להעיד על כך שלפני כ 

אבל ו ויחד השתתפנו במחנה ריכוז, וראיתי את הקושי שלנ

הרבה ניחן בהרבה מאוד כאב וגם הקושי שלו שבהחלט 

 מאוד צער על כל מה שקרה בתקופת השואה ליהודים.

וא אחד האנשים לא דיברתי איתו על זה אבל אני חושב שה 

יותר  שחש את הרצון לתקן את מה שנעשה ביחסים טובים

פעמים שהייתי בויזבאדן  3-ט מקרוב ובעם ישראל. ובהחל

פעמים שפגשתי אותו פה בארץ, למדתי עליו  3,4ועוד איזה 

 מקרוב.

היינץ סייע בהעמקת תוכני המפגשים השונים, ובכללם  

הקשורים בזכר השואה.  התמודדות עם נושאים מורכבים

המיוחד בקשרים בין הערים הוא שהמשלחות היוו חלק 

פיתוח הקשרים בין החברה והתושבים, ובנוסף בלתי נפרד מ

 ח את הזיקה בין חברי המשלחות עצמם. הטביע חותם ופית

, מה נבחר לעמוד בראש עמותת ידידי כפר סבא 2002בשנת  

שדיברנו לאחרונה גם פליאה, גם אני וגם עילאי ועוד 

חברים, שאולי כדאי שגם אנחנו נעשה כמו שאר הערים 

באירופה, שהם ממסדים את היחסים באמצעות עמותת 

ת הרוח הגבית, והוא ועיריות תומכות, נותנות א ידידים

 שבועות.  3-עמד בראש עמותה שכזו. הוא כיהן בה עד לפני כ

היינץ הגיע עם משלחת גם בתקופת מלחמת המפרץ, עם  

ת אב"כ והביע את תמיכתו האישית בהתמודדות של המסכו

 מדינת ישראל עם המציאות הקשה. 

פעל לחיזוק הקשר בין כפר סבא לקלקיליה. בתקופה  

ראש העיר של קלקיליה זה היה בתקופתו שיכולנו לדבר עם 
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מר ולד, אני יכול לומר כשאני נבחרתי, נפגשתי פעמיים של 

, עד שהחמאס עלה ולא היה עם עם ראש העיר המכהן דאז

 מי אפילו לדבר, 

 הוא היה חבר של ישראל,  ד"ר אמיר גבע:

.  :מילר עמירם  מערוף זהרן

. יהודה בן חמו: הוא היה אצלי גם בבית. היה אצלי פעמיים  מערוף זהרן

. הוא חיזק את כך שהוא פעל גם במשולש כפר סבאבבית. 

הקשר גם בין כפר סבא, קלקיליה לויזבאדן. היה לו חשוב 

לקדם את הקשר בין ישראל לרשות הפלסטינאית. במסגרת 

לשימוש כפר סבא והעיר  פעילותו תרם אמבולנס לעיר

 קלקיליה. 

למען העיר בויזבאדן במפלגה  תממשיך בעשייה פוליטי 

אני יכול לומר לכם שמוסיפים לי פה,  .יתדמוקרט-סוציאל

צנוע.  מאוד-אבל אני יודע את זה גם, הוא גר בבית מאוד

איש חם מאוד. אדם הגון וביצועיסט ברמה בלתי רגילה. 

עי ועוקב אחרי ציפורים אוהב לטייל בטבע, צפר מקצו

 באירופה. 

אז אני אפילו ציינו לי פה שהוא לובש פפיון באופן קבוע.  

האות הזה לא מחייב כמובן את העיר מבקש ברשותכם, 

אלא להביע הוקרה והערכה לאיש הזה בשם העיר,  לכלום,

 תושביה והנהלת העיר. 

 פה אחד.  :עמירם מילר

  מתי הוא יקבל את זה? ד"ר אמיר גבע:

אמורה להגיע משלחת מויזבאדן. אני חושב שזה יהיה חשוב  יהודה בן חמו:

שהוא יגיע למשלחת הזו. אני מחר מתכוון בצהריים, פליאה 

ו, להודיע לו על ההחלטה ונקווה ואני אמורים לדבר אית
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 מאוד שננסה לשכנע אותו להגיע. 

גם תזמורת שלהם אגב תהיה. זהו. אני מבקש מהחברים  

 אחד ולאשר.  להתאחד פה

 פה אחד.  :לוי אהוד יובל

 תודה רבה לכולם.תודה רבה. בבקשה.  יהודה בן חמו:

 מיוחד למר היינץ רונזנברגהענקת אות מאשרים  : 98מס'  החלטה
 

עדכון תעריף חוק עזר לכפר סבא )שמירה, אבטחה וסדרי ציבור(  .2

 (3.3.2015)חוק העזר אושר בישיבת המועצה מיום  2015התשע"ה 

 

תעריף חוק עזר לכפר סבא הסעיף השני על סדר היום עדכון  :צביקה צרפתי

, בישיבה 2015)שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ה 

הקודמת אנחנו אישרנו את חוק העזר העירוני, שמירה 

גם ראש העיר אבטחה וסדר ציבורי. ואני במסגרת האישור, 

ף ירד. עדיין עובד וכנראה שהמחיר ישתנה וא אמר שהצוות

 וזה אכן קרה.

 1.21שקל במקום  1.13התמחיר החדש למטר מרובע הוא  

שקל ואנחנו פשוט צריכים לאשר את התמחיר החדש כדי 

שזה גם יהיה בפרוטוקול, כדי להעביר למשרד הפנים 

 שקל. 1.13-שהמועצה אישרה את ה

ונקבל את אני מבקש להקריא שתי החלטות שנתאחד סביבן  

 :ההחלטה

לחוק העזר לכפר סבא שמירה וסדר  2עיף בהתאם לס (1

 , מחליטה מועצת העיר על הפעלתם2015תשע"ה  ציבורי

 של השירותים כהגדרתם בחוק העזר. 

לכל מטר שקל  1.13תעריף היטל השמירה יעמוד על  (2
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ל ההחלטות שהחלטנו, מרובע משטח הנכסים, כולל כ

כולל ההנחות שמגיעות. אין שום שינוי בתמהיל של 

שקל.  1.13תם שירותים. כל מה שהחלטנו זה החוק. או

 אפשר להתאחד פה אחד? תודה. 

 :99 החלטה

לחוק העזר לכפר סבא )שמירה וסדר ציבורי( תשע"ה  2בהתאם לסעיף  . 1

ו, 2015 ל השירותים מחליטה מועצת העיר על הפעלתם שמאשרת 

   כהגדרתם בחוק העזר.

לכל מ"ר משטח הנכסים,  ₪ 1.13יעמוד על  .תעריף היטל השמירהאישור  .2

 לשנה.
 

 אישור שכר עוזר מנכ"לית העירייה מר נועם אריכא. .3

 

נועם עוזר  הסעיף השלישי על סדר היום, נועם, איפה אתה? :צביקה צרפתי

דרך אגב שהיא היום מוסרת לכם חג  דרך המנכ"לית אושרת

 חופשה. נועם עוזר מנכ"לית. שמח. היא היום טסה ל

 ה מפקירים את כפר סבא בזמן יציאת מצרים? ככ :רויטל לן כהן

רון שומר על  יש את רון קוגמן, הידיים ידי רון, אל תדאגי. :צביקה צרפתי

יהודה יכול לישון רון ואיתי, יש לנו שניים.  כפר סבא.

 בשקט, אני מתחת לרדאר, הכל בסדר. 

 נועם, בוא יקירי, בוא כנס לשולחן, תציג את עצמך. יהודה בן חמו:

 תציג את עצמך קצת, תגיד כמה מילים.  :קה צרפתיצבי

טוב, אז אני נועם גר בתל אביב, פה כבר חודשיים. פעם  :אריכא נועם

 , אחרונה שהתראינו זה היה נראה לי לפני

 זה כבר תקלה שאתה גר בתל אביב.  יטל עמר שלום:בר

 אנחנו דואגים לדיור לאנשים צעירים אז זה בסדר.  :רויטל לן כהן
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התחלתי את דרכי יותר מהתחום החינוכי, תנועת נוער, נוער  :אריכא נועם

נוער נכה. נשלחתי לשליחות בארצות בסיכון אחרי זה, 

הברית לוושינגטון די סי יוצאים מטעם הסוכנות. באתי על 

., משלחות מהארץ לשם, ישראל וחיזוק הקשר בין הסברת  ..

 הבאתי לפה לארץ סטודנטים. 

ולהיות באירועים אנטי ישראלים הרבה הסברת ישראל  

בקמפוס. לפני שנתיים חזרתי לארץ. נשלחתי לעבוד 

פרויקטים של ייעוץ למגזר השלישי,  בסוכנות. במקביל גם

  ות ואפקטיביות במסגרת עמותת נובה.להתייעל

 גם אני יש לי,   יטל עמר שלום:בר

 כן?  :נועם אריכא

. יטל עמר שלום:בר  כן

כל התקופה הזו גם עשיתי תואר יתי בבאר שבע. אז אני עש :נועם אריכא

 . שני במינהל עסקים

 עם הדס המנכ"לית?אני הייתי בירושלים.  יטל עמר שלום:בר

 כן.  :נועם אריכא

 חברה טובה שלי.  יטל עמר שלום:בר

 היא מדהימה.  :נועם אריכא

 תודה.  יטל עמר שלום:בר

שלי, יש לו עסק  סיימתי את התואר. עבדתי קצת עם אבא :נועם אריכא

 קטן למדרגות. היו עוד כל מיני חלטורות, 

 חלטורות זה מכשיר טוב, הכנה טובה לתפקידים פוליטיים.  :לוי אהוד יובל

 גם הטיפוס במדרגות.  :עמירם מילר

היום אני יכול להגיד שאני כבר מרגיש וזהו, הגעתי לפה.  :נועם אריכא

א לי גם הרבה יותר חלק מהלשכה ומהעשייה בעיר. יצ

 חים שפונים ויש להם גם בקשות וגם שיבוחים. אזרלפגוש 



   1.04.2015 11 ן המניין   מועצה מ

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י 03הופק  -5373237 - 
 

עבודה עם המחלקות השונות, להתחיל להבין את העבודה  

איך ממשיכים ומקדמים פה את ולהתחיל לפתח רעיונות 

. בלשכה, וזהו. שמח להיות מאוד אוהב את אושרת העיר.  ..

 תודה. פה. 

החלטה: מאשרים שכר לעוזר אני רוצה להקריא את נוסח ה :צביקה צרפתי

משכר  40%מר נועם אריכא בשיעור מנכ"לית העירייה 

 תודה רבה.  מנכ"ל. אפשר להתאחד פה אחד?

את העסקתו של נועם אריכא  לאשר הוחלט פה אחד :100 מס' החלטה

 .משכר מנכ"ל 40%בתפקיד עוזר מנכ"ל בשכר של 
 

 הישיבה נעולה. תודה. חג שמח לכולם.  :צביקה צרפתי

 

 

 

 

 אושרת גני גונן
 העירייה  יתמנכ"ל

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 ריכוז החלטות  מועצת העיר
 

 הענקת אות מיוחד למר היינץ רונזנברגמאשרים  : 98מס'  החלטה

 

  :99 החלטה
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ל השירותים מחליטה מועצת העיר על הפעלתם שומאשרת , 2015

   כהגדרתם בחוק העזר.

לכל מ"ר משטח הנכסים, ₪  1.13תעריף היטל השמירה יעמוד על אישור  .2

 לשנה.

 

  הוחלט פה אחד לאשר שכר לעוזר מנכ"לית העירייה, מר  :100 מס' החלטה

 משכר מנכ"ל. 40%נועם אריכא, בשיעור של 

 


