
 

 
 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא 
 אלי כהן, מזכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     תפו"ח(.חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת ענת קלומל, 
 

   
 11.7.1.72תאריך:                                                                                                    לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס
 .אושרת גני גונן, מנכ"לית העירייה

 
 

 נכבדי,
 
 

 רישוי עסקים : 3102/02 -א לישיבת המועצה ב63שאילתה לפי ס' 
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.62שאילתה לפי סעיף 

 
 :רקע

מחקר שהזמינה עיריית כפר סבא מציג תחזית קודרת וקובע שאם לא יפתחו בהקדם שטחי תעסוקה  .7
 בעיר, העירייה תעמוד בפני משבר כלכלי ולא תוכל להמשיך לספק לתושבים שירותים ברמה הקיימת. 

יהיה פיתוח משמעותי של שטחי תעסוקה, יש לשקול האם נכון יהיה (, "אם לא 11.7.1.72גליק, יפה )
 12, צומת השרון. עמ' 7117לפתח עוד יחידות דיור בעיר". גיליון 

 )מחקר של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני(
 מחקר זה מאותת באופן ברור כי יש להשקיע בהבאת עסקים לכפר סבא ובשימור העסקים הקיימים.    .1

 
 שאלות:  

 ?  1.72כמה עסקים הגיעו לעיר כפר סבא בשנת  .7
זורי ? כמה במרכז העיר וכמה בא)חדשים( 1.72בשנת  כפר סבאכמה עסקים קבלו רישוי לעסק בעיר  .1

 תעשייה? 
 כמה עסקים נמצאים בסטטוס המתנה לקבלת רישוי?  .6
 כמה זמן אורך תהליך המתנה לקבלת רישוי עסקים?  .4
  כמה עסקים עזבו את העיר כפר סבא? .2

 
 בכבוד רב, 

  
 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח - צוייג ואלי כהן -ד"ר ענת קלומליובל לוי, 
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 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא 
 אלי כהן, מזכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא

 ail.commailto:anatklkfcity@gm mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(.ענת קלומל, 
 

 11.7.1.72תאריך:                                                                                                    לכבוד
 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 .אושרת גני גונן, מנכ"לית העירייה
 
 

 נכבדי,
 
 

 הפקעות שטחים : 3102/02 -א לישיבת המועצה ב63שאילתה לפי ס' 
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.62אילתה לפי סעיף ש
 

 :רקע

עיריית כפר סבא הודיעה במכתב לסיעת תפו"ח כי היא שומרת על הזכויות להפקיע שטחים ולהרוס 
 מבנים ברחוב ויצמן . 

 
 

 שאלות:  
 באילו רחובות ובאיזה היקף מדובר? , כמה הפקעות מתוכננות במרכז העיר .7
אילו הפקעות ובאיזה היקף?   -היינו, רחוב ויצמן  כפי שתואר בתוכנית המתאר כ"עיר הותיקה" ,  .1

 במיוחד מחזיתות הבתים? 
 מהו מספר התוכנית )בתוכנית המתאר( המתייחס לנושא ההפקעות שטחים.  .6

 
 
 

 בכבוד רב, 
  

 תפו"ח חברי מועצת העיר מטעם סיעת - צוייג ואלי כהן -ד"ר ענת קלומליובל לוי, 
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