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דברי פתיחה

ראש העיר:

טוב ערב טוב לכולם ,אנחנו מתחילים .דני ,איתן,
התחלנו בחיוך ואמרנו מזל טוב למ מה שיינפיין .הוא
בגיל עגול ,אפשר להגיד כמה ממה?  . 70אני מאחל לממה
עוד הרבה הרבה שנים של עשייה למען הציבור הכפר
סבאי ,ממה הוא צאצא למשפחה ממקימ י העיר הזאת.
כבר כמה שנים שהוא תורם כאן בכל כוחו למען כפר
סבא .אני מאחל לך הרבה בריאות ,המשך עשייה ,תהנה
מהתוצרים של העיר שלנו ועוד הרבה שנות עבודה
ביחד .מזל טוב ממה וגם לאורית ישכיל מגיע מזל טוב,
אני לא אגיד בת כמה את.

ממה שיינפיין:

אני רק רוצה להגיד תודה רבה לכולם ,אני זקן חברי
המועצה ולכן להתנהג בהתאם.

ראש העיר:

טוב אז ערב טוב לכולם ,אני אתחיל בדברי הפתיחה.
אנחנו נפתח את הישיבה קצת בעדכונים של מה שקרה
בתקופה האחרונה כאן בעיר .אז באמת מעבר לברכות
לממה ול אורית ,הצטרפו אלינו עוד שלושה מנהלים
חדשים לעיריית כפר סבא .אדריכלית עיר חדשה ,אחרי
 6שנים שלא היה לנו אדריכל בעיריית כפר סבא,
הצטרפה לכאן אדריכלית העיר מיכל שרייבר .יש לה
תואר שני בעיצוב אדריכלי ,היא שימשה כמנהלת
מחלקת התכנון ואדריכל ב כ ירה בעיריית הרצליה
והצטרפה כחיזוק משמעותי מאוד לאגף ההנדסה .אז יש
לנו מהנדסת חדשה ,אדריכלית חדשה וגם עוד שני
מנהלים ש עסוקים בעבודה של תיאום ובקרה .אנחנו
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לאט לאט מסדירים את כל הנושא של אגף ההנדסה
ואנחנו מתחילים לראות את התוצרים .אנחנו גם קלטנו
מנהל אגף חזות עיר ,בחור בשם אודי להב .הוא כיהן
בשנים האחרונות כמנהל אגף חירום בטחון ואבטחת
מידע בעיריית אריאל ולפני כן הוא היה מנהל התפעול
של נמל תל אביב  ,הוא יחל את עבודות בחודש ספטמבר.
וקלטנו גם מנהלת אגף קיימות וחדשנות ,שרית סלע.
יש לה תואר שני בייעוץ ח ינוכי ותפקידה האחרונה היא
ניהלה את יחידת הצירים בעיריית תל אביב ואני מאחל
להם הרבה מאוד הצלחה .יש פה עשייה מבורכת ואני
בטוח שאנחנו נמשיך לה עלות מעלה מעלה .החודש
אנחנו גם נפרדים משני מנהלים ,הראשונה צא לה,
מגיעות לה מחיאות כפיים .עבדה כעשור בעיריית כפר
סבא בשורה של תפקידים ,עשתה עבודה מצוינת,
שחקנית לב וש חקנית נשמה .היא עוב רת לחברת סגמנט
טכנולוגיית מידע כסמנכ"לית פיתוח עסקי .כאן בעיר
היא פעלה רבות גם בנושא של דוב רות והסברה וגם
בנושא של שירות ואני חייבת להגיד לכם שהיא עשתה
פה עבודה מבורכת ותהליכים מאוד מקצועיים ,לא
פשוטים ,בתפקיד רוחב בתוך הארגון שלנו .אז צ א לה,
מגי ע לך באמת הרבה מאוד בהצלחה מאתנו .וגם
צפריר ,צפריר שגר אי שם ברמת ישי היה מגיע כל יום
לכפ ר סבא כבר בכמעט  3שנים האחרונות וזה קצת
הקשה עליו אז הוא חיפש תפקיד שקרוב לבית .אבל הוא
ירה הכי גבוה אז הוא התמנה להיות מנהל אגף משאבי
אנוש בעיריית חיפה ו צפריר מגיע לו .צפריר פה ניהל את
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המשאב האנושי ,יש כאן כ  3,500 -עובדים וגמלאים ,שזו
אופרציה משמעותית מאוד .מבחינתנו עובדות ועובדי
הע ירייה זה הדבר הראשון והכי חשוב ,זה הכוח .בזכות
העובדים אנחנו נצליח ואנחנו מחבקים אותם באהבה
וצפריר ניהל את כל התהליכים של החוצה ארגו ן
ותהליכי ייעוץ נוספים שהוא ליווה אותם והוא זכה גם
להוקרה בשלטון המקומי .אז צפריר ,מגיע לך המון
בהצלחה .ואני רוצה להודות לכם על הרבה מאוד שעות
שהשקעתם פה למען תושבי כפר סבא .אני גם רוצה
להודות באופן אישי לראובן אביסף מנהל מחלקת
ניקיון פינוי אשפה ומחזור .ראובן בוא לכאן ,איפה
הוא? כאן? בוא .וגם למוריאל נוי מן מאגף ההכנסות,
לטלי שלמה מאגף משאבי אנוש ,הם זכו בתעודת הוקרה
על שירות יוצא דופן הבא ,אתם יודעים מה? בהרבה
מאוד מכתבי תודה והוקרה מתושבי כפר סבא .אז מגיע
להם הרבה שבחים .טלי היקרה ,היא דואגת לכולם  .יש
לנ ו צוות עובדים ומנהלים ואני כבר שמונה חודשים
בתפקיד ואני מתפעל ומשתאה כל יום מחדש מהאיכות
של עובדי העירייה .במעבר חד אני רוצה להודות למאות
המתנדבים ועובדי העירייה ,שוטרים ותושבי העיר
הרבים ,שהצטרפו למסע חיפושים אחרי תושב העיר
ועובד העירייה ניסים נחשון זכרונ ו לברכה .מי שניצח
על כל הפעילות זה שי זייד .ההתגייסות הייתה פשוט
מדהימה ,אבל לצערנו למרות שחיפשו בשטח ופעלו כמו
אריות ,לא הצלחנו למצוא אותו וכשמצאנו אותו הוא
כבר לא היה בחיים .אז אני באמת מביע את תנחומי
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הכנים למשפחתו ,אני הכרתי את ניסים ,איש יקר,
תושב העיר  ,כאב לב אמיתי ואני מאחל למשפחתו
ש ינוחמו משמיים .אנחנו נמצאים בעשייה גדולה מאוד
בעיר ,אתם רואים את זה בכל מקום .עשינו תהליכים
של שדרוג תשתיות ברחבי העיר ,תשתיות שהיו פשוט
ברמה מאוד מאוד גרועה ונמוכה .אז גם רחוב הגליל
והכרמל ,ותל חי ועוד רחובות נוספים ברחבי העיר זכו
לקרצוף וריבוד .תושבי העיר מברכים אותנו על זה ,זה
היה צריך להיעשות ממזמן .במקביל אנחנו משדרגים
את כל מוסדות החינוך ,יש פה באמת מהפכה לא
נתפסת .אני מזמין כל אחת ואחד ,תיהנו מעבודות
שנע שות תוך כדי שה ן נעשות וגם מהתוצאה .הייתי
היום בחטיבת שרת ,זו מהפכה אדירה .יצחק שדה,
אוסישקין ,גולדה ,עשרות גני ילדים .בסך הכל
מתבצעות פה עבודות בהיקפים חסרי תקדים ,אז אני
רוצה גם להודות לכל חברי המועצה על הבעת האמון,
על התמיכה ,על זה שבעצם אישרתם את התקציב הזה,
כי בלי ה אפשרות הזאת זה לא היה קורה וקודם כל זה
לטובת ילדי כפר סבא ,זה מה שחשוב לנו .בחודש
האחרון נהנו פה אלפי תושבים ,עשרות אלפי תושבים
מהרבה מאוד אירועים ברחבי העיר .בסך הכל היו כ -
 350אירועים גדולים וקטנים או קטנים כגודל גדולים,
מגוונים לכל האוכלוסיות ,מילדים עד למבוגרים
ולהיפך ,לכל הקהלים ,גם לקהלים מברית המועצות.
היה פה פסטיבל ילדים שמשך פה אלפי בני נוער ,היה
פה אירוע לנוער בכלל עם אליעד נחום ובניה ברבי ,
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הגיעו לכאן הרבה מאוד ,אני לא זוכר את האזור כל כך
מלא בתושבים .מופע לילות מוסקבה ,פשוט חיבוק חם
לכל העולים מבר ית המועצות שנמצאים כאן בכפ ר סבא,
העולים והו ו תיקים .מופע שנות ה  , 80 -פסטיבל המדע,
אירועי מים ,גינות מנגנות וגינות מספרות ,ממש
אירועים קהילתיים מתחת לבית של התושבים  .ערבי
שירה וזמר ,ערבי נוער ,סדנאות ,הרצאות ומה לא ,כל
זה גרם לעיר שלנו באמת לתסוס ולפרוח והתוש בים,
אני אומר לכם ,נהנים מהחוויה לגור בעיר שלנו .יש
שביעות רצון רבה בקרב הציבור ולמעלה מכך מחכים
לנו עוד כמה עשרות אירועים יפים ומרגשים במהלך
התקופה הקרובה .יש פה מופע יווני בסוף הקיץ ויש
ספורט לאור ירח ,ופיקניקים ויריד יד  , 2אז כולכם
מוזמנים .אנחנו מקדמים את מיזמם רף  -טף בעקבות
הסיפור של הגנ נת המתעללת ואנחנו מבינים שיש
פידבקים טובים מאוד למיזם הזה .גם רשויות מקומיו ת
אחרות במדינה יצרו קשר עם החברה הכלכלית
ורוכשות את השירות הזה .אז אנחנו גם בזה מתעסקים
ומקדמ ים .המיזם מלווה מסגרות פרטיות לפעוטות עד
גיל  3והוכתר כהצלחה .החודש זכינו להרבה מאוד נחת
מתלמידי העיר .משלחת ספורטאים יצאה לייצג אותנו
פעם ראשונה באולימפיאדת הילדים וזו פעם ראשונה
שגם עיר זכתה ב  5 -מדליות .זאת אומרת גם בפעם
הראשונה הם נסעו לאולימפיאדה וגם ע ל הפעם
הראשונה הביאו  5מדליות .יש לנו נוער פשוט מדהים.
יש שתי מדליות זהב מדליית כסף ושתי מדליות א רד.
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פעם ראשונה שנסעו והשתתפו ,טוב אני עכשיו ברשות
דיבור צביקה .אתה לא ברשות דיבור ,תודה.
צביקה צרפתי:

 ...שהכל היה רע ,הכל היה זה,

ראש העיר:

אני לא אמרתי שהכל היה רע ,הכל היה מצוין .טוב,
תזמורת כלי ה נשיפה זכתה במקום השני ואת החודש
קינחו גם נבחרת התלמידים של חטיבת שרת חזרו עם
 56מדליות זהב ו  28 -מדליות כסף מגביע המלומדים
העולמי ש התקיים בהולנד .אז העיר כפר סבא גאה
בכולם ויישר כוח .אנחנו נערכים לפת יחת שנת
הלימודים בראשון לספטמבר ,החודש הזה כולו מוקדש
לפתיחת השנה .העשייה היא באמת עצומה מאוד ,אז כל
אגפי העירייה ,המחלקות והעובדים ,ממש כולם
מצוותים ופועלים בעניין .אני בטוח שנפתח את הראשון
לספטמבר בצורה מעוררת השראה ושיהיה בהצלחה
לתלמידות והתלמידים שלנו .אני מעביר את רשות
הדיבור אל המנכ"ל.

 . 1שאילתות.

א  .עסקים ומרכזי תעשייה – הגדלת הכנסות העירייה מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".

איתי צחר:

ערב טוב ,ניגש לשאילת ה הראשונה בנושא הגדלת
הכנסות העירייה ולהלן התשובה .נושא הגדלת מספר
העסקים וחיזוק האיתנות הפיננסית הוא מהנושאים
היותר חשובים שאנחנו רואים לנגד עינ נו ומטפלים בהם
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כאשר בפועל ,אני עובר לפי השאלות שנשאלו ,מוצגת
הטבלה לפניכם עם פירוט הארנונה שנגבית כתוצאה
ממבנים שאינם למגורים .בשנת  2018היא עמדה על כ -
 156.5מיליון .הגורם האחראי על עידוד והבאת עסקים
ח דשים לעיר הינ ו מנהלת העסקים הפועלת באמצעות
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא .החל משנת 2016
פועלת המנהלת תחת החברה הכלכל ית ,כאשר טרם לכן
התנהלה על  -ידי עובדים במיקור חוץ .מאז ועד היום
נפגשו נציגי המנהלת עם מאוד נציגי עסקים בעלי
פוט נציאל להעברת מוקד פעילותם לכפר סבא .למנהלת
ה עסקים

מספר

תחומי

עשייה

מרכזיים

והתחום

הראשון ,הגדלת הכנסות העירייה מארנונה עסקית לצד
הגדלת היצע מקומות התעסוקה בעיר וזאת באמצעות
שיווק והבאת עסקים חדשים לעיר .הנושא השני הוא
קידום רווחת העסקים שכבר קיימים בעיר ופיתוח
וטיפוח אזורי התעשייה .והנושא השלישי הוא להוות
כתובת אחת ,מה שנקרא  one stop shopלבעלי עסקים
בנושאים שונים המטופלים מול עיריית כפר סבא.
בהמשך לשאלה בחצי השנה החולפת קיימה המנהלת
פגישות עם כ  40 -עסקים חדשים המונים מעל 50
עובדים .במסגרת פעילות מנהלת העסקים הובילה
המנהלת למעבר של כ  35 -חברות חדשות לתחומי כפר
סבא בהיקף של  87,631מטר רבוע וכמו כן  111חברות
שונות נמצאות במגעים במעבר לתחומי העיר .להלן
פילוח לפי אזורי התעשייה .עתיר ידע –  10חברות,
התע"ש –  8חברות ,כס 12 – 50 /חברות ,כפר סבא
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הירוקה  -ויצמן –  5חברות  .למנהלת העסקים אין מידע
בדבר השאלה שנשאלה לגבי כמות העסקים שעוזבים
את העיר ,אולם נמצאת בבקרה על היקף המטרים
הפנויים בכל אחד מאזורי התעסוקה ,מפורט לפניכם
כמה פנוי כרגע לפי פילוח של אזורי התעסוקה .בנושא
יעדי גידול ההכנסות מארנונה עסקית וכפי שהוצג גם
בישיבות התקציב ,היעד של העירייה הוא לשנות את
תמהיל ההכנסות העצמאיות מארנונה ולשפרו על מנת
להגיע למצב דומה לרשויות היציבות או האיתנות
בארץ .על מנת להגיע ליעד במצב הקיים כיום ,ללא
תוספת גידול האוכלוסייה הצפויה ,אנחנו זקוקים
לארנונה עסקים בהיקף של כ  80 -מיליון שקלים בשנה
מעסקים ,שזה אומר  650אלף מטר מרובע נוס פים למה
שקיים היום .מדובר ביעד מאוד שאפתני בהתחשב
בנקודת הפתיחה שלנו ,בהתחשב בעתודות הקרקע
המעטות שעומדות לרשותנו וגם בתחרות עם כל ערי
המרכז והסביבה .אם נביא בחשבון גם את הגידול
הדמוגרפי שצפוי לעיר ,אנחנו זקוקים לעוד  800אלף
מטר רבוע בנוסף למה שנאמר כאן ,כלומר כ  65 -אלף
מטר רבוע לשנה ,התחלות בנייה .נציג מספר מבנים
לדוגמא שנמצאים כרגע בתהליכי קידום מהירים בכל
אחד מאזורי התעשייה .יש כאן את מתחם ההיי  -טק של
עתיר ידע,
ראש העיר:

אני גם אכנס לזה .הייתה ש לשום התקנת מזוזה והם
בונים שם עוד שני מגדלים בסך הכל .סודה סטרים
לקחו שם  7אלף מטר ועוד חברות רבות והם כרגע הביעו
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אמון במתחם הזה.
איתי צחר:

דוגמא נוספת זה מרכז צים סנטר באזור כס. 50 /

ראש העיר:

גם פה אני ככה אכנס ואתן קצת יותר פרטים .צים
סנטר ,אנחנו את האזור שם של כס 50 /נעודד לבנייה של
משרדים ותעסוקה .צים סנטר הרימו את הכפפה ,הם
ירדו מהתוכניות הגדולות שלהם להקים שם קניון ענק
והולכים ל הקים מרכז מסחרי קטן ובניין של למעלה מ -
 20אלף מטר וזאת ה סנונית הראשונה .

איתי צחר:

והדוגמא השלישית זה מבנה של שופר סל בכניסה לעיר,
בכניסה המערבית לעיר שגם כאן באזור זה אנחנו
מקדמים תוכניות להגדלת היקפי הבנייה האפשריים
כרגע וגם הפרויקט הזה נמצא בשלבים מתקדמים.

ראש העיר:

גם פה אני אתן התייחסות .כל האזור הזה כולו ,תחזור
לתמונה ,כל האזור הזה כולו הולך לעבור שינוי מאוד
דרמטי .שופרסל בונים ,זה הבניין הראשון שאתם
רואים אותו ,הוא הולך להיות בניין מרהיב .הם הולכים
להקים בניין נוסף בסמוך .גם מעל שרונה הולך לקום
בניין של  24אלף מטר ,זאת אומרת כל האזור הזה כמו
שאנחנו רואים

אותו היום ,הולך לעבור שדרוג

משמעותי של מגדלי תעסוקה וזה הולך להיות מתחם
העסקים המשמעותי באזור.
אי תי צחר:

כאשר המפתח לכל מה שיאפשר את העמידה ביעדים
האלו זה תכנון של הגדלת זכויות בנייה בנושא
התב"עות העסקיות שכרגע אנחנו מקדמים גם ב  -כס50 /
תוכנית בשיתוף פעולה עם מועצה א זורית דרום השרון
להגדלת זכויות הבנייה בצורה משמעותית .גם באזור
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התע"ש יש תב"ע שמקודמת מזה מספר שנים להגדלת
זכ ויות הבנייה וגם באופן נקודתי באזורים כאלה
ואחרים זה הדגש וזה היעד וזו המשימה.
ראש העיר:

אז גם גזית גלוב יוצאים לדרך בהקמת מגדל משרדים
גדול מאוד ,הם הולכים להקים מרתף חנייה ב  G -של 5
או  6קומות ,אני לא זוכר בדיוק .אבל הולכים להקים
שם מגדל במקום הטמפל בר ,כמו שאתם מכירים אותו
הטמפל בר ייהרס ואז הולכים לבנות שם בני ין של גם,
אני לא זוכר את המספר ,בסביבות ה  20 -אלף מטר.
מהצד השני דור אנרגיה בונים מגדל נוסף וזה מתחיל
לאט לאט להאיץ.

איתי צחר:

צפי גידול ההכנסות ,בהמשך לשאלה ,אנחנו צופים כ -
 7.5מיליון ש"ח בשנה לפחות .עד כאן מענה לשאילת ה .

עו"ד קרן גרשון חגואל:

אוקי ,אז בסך הכל אני מאוד שמחה שגם ההנהגה

של העיר רואה את ה חשיב ות בהבאת העסקים לעיר
ומבחינתי הנתונים נראים טובים .הייתי מאוד שמחה
שבאמת,
ראש העיר:

הייתי אומר מעודדים ,עדיין לא טובים.

עו"ד קרן גרשון חגואל:

מ עודדים ,נכון .אז אני שמחה שהכיוון הוא נכון,

תודה.

ב .שאלות לאחר שיבוצים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

איתי צחר:

טוב ,השאילת ה השנייה היא עוסקת בנושא פרסום
השיבוצים לגני הילדים בעיר .כאשר השאלות הן מדוע
נסגרו גנים האלו שהוגשו בשאילת ה ומופיעים על המסך
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ולא אחרים? איזה שימוש ייעשה בכל מבנה פנוי בשנה
הקרובה? ה אם העירייה מתכוונת להש תמש במבנים?
מה הליך ההקצאה? ו  5 -גנים שיש בהם פחות מ 20 -
ילדים ,מהם אחד עם  14משובצים בלבד ולשמוע מה
השיקולים שאפשרו את אלו .אז קודם כל הנושא הזה
כבר נענה בהרחבה גם בישיבת מועצת העיר בחודש יוני
וגם בוועדת החינוך ,כאשר השיקולים לאי פתחתם של
גנים הם מספר נרשמים נמוך אל מול הצורך ומתן מענה
לאוכלוסיות ילדים בעלי צרכים מיוחדים לצד שיקולים
פדגוגים ושיקולים כספיים .גנים אלה היו עם מיעוט
נרשמים באופן יחסי לאזור הגאוגרפי ולאחר שנמצא כי
ניתן לאחד את הנרש מ ים אליהם עם קבוצה אחרת בעלת
מאפיינים דומים במרביתם ,זו ההחלטה שהתקבלה.
באשר לשימוש במבנה הגנים ,כפי שפורט ,הוצג והוסבר
בישיבת מועצת העיר ולאחריה בישיבת ועדת החינוך,
מבנה גן מרגנית מיועד לאכלס את גן ניצנים אשר מבנהו
מיועד להריסה .יתר מבני הגנים שאוחדו מיועדים
לאכלס קבוצות גנים של חינוך מיוחד בהתאם להחלטות
ועדות ההשמה ולרישום .איחוד גנים מתאפשר בהתאם
למספר נרשמים ,גיל הילדים בכל קבוצה ושיוך גאוגרפי
רלוונטי .באשר לגנים שפורטו בשאילת ה בגן שיטה
שובצו  14ילדים בגילאי טרום  -טרום חובה ממלכתי וזה
הגן היחיד ב אפיון זה באזור הגן .בגן יואב שובצו 18
ילדים ,זהו גן צומח שממשיך עם אותם ילדים לאורך
השנים .בנוסף מדובר במבנה גן קטן יחסית ולא יכול
להכיל מספר גדול משמעותית בהרבה ממה ששובץ .גן
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יערה גם הוא גן יחיד במאפיינים באזור ,טרום  -טרום
חובה ממלכתי .גן גפן ,גן אחד משלושה גני חובה באזור
בהם המספר הכולל  84ילדים ו לא ניתן לכנסם לשני
גנים אז הכמות של  84חולקה לשלושה .גן תווים
משובצים  19ילדים וזהו גן אחד מתוך שלושה
מאפיינים באזור ,יחד עם גן גיטרה וגן סחלב .שלושתם
יחד ,מניין הג נים  74ולכן זה גם לא מתחלק לשני גנים
בלבד ונפתחו שלושה על פי התקן של משרד החינוך .
וחשוב לציין שהשיבוץ נעשה ככל הניתן בהתאמה
לבקשות ההורים.
הדר לביא:

תודה על המענה .אני חושב באופן כללי שי ש לנו הרבה
מה ללמוד מהתהליך הזה ,ספציפית של סגירת הגנים
ואיך לשפר אותו .אני לא בעד סגירת גנים באופן כללי
אבל אם עושים את זה שוב ,צריכים לעשות את זה
אחרת .להתחשב בצוות וליידע ,להתחשב בהורים ,שני
הגורמים האלה לא הרגישו שזה נעשה בהתאם
לבקשותיהם .רק לוודא ,כי זה באמת לא נאמר בישיבת
ועדת החינוך ,יש שני גנים שלפחות לי עדיין לא ברור
מה קורה איתם ,יש  4גנים שעוברים אליהם חינוך
מיוחד ואחד מרגנית .מה קורה עם דקל וצבר? מישהו
זוכר? סליחה על השאלה המאוד ספציפית אבל יש אי
בהירות בנתונים.

איתי צחר:

קודם כל דקל וצבר הם לא יחד לדעתי ,אבל על מנת
שאני לא אטעה בנתונים אז אנ י אתן לך מענה ספציפי
מפורט לגביהם מה קורה איתם.
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ג .ציפוף תלמידים בכיתות בבתי הספר היסודיים בעיר מטעם סיעות "כפר
סבא מתקדמת"" ,כפר סבא בראש" ו"כפר סבא אחת".

איתי צחר:

הנושא הבא זה ציפוף תלמידים בכיתות בבתי הספר
היסודיים בעיר כאשר בעצם נשאלת השאלה מדוע
הוחלט על סגירת כיתות משכבה מסוימת בבתי הספר
היסודיים .המענה הוא כך ,ראשית לעירייה אין כל
שיקול דעת בנושא סגירת כיתות בבתי הספר היסו דיים
היות ובתי הספר היסודיים כפופים לחוזר מנכ"ל משרד
החינוך .מנהלות בתי הספר ,כמו גם יתר צוותי החינוך
מועסקים על  -ידי משר ד החינוך ו כפופים באופן בלעדי
להנחיותיו .על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תקן כיתה
הוא  34תלמידים ועל פי הנתונים האלה גם מתוקצב
לבית הספר ,מה שנקרא סל שעות וסל השעות הזה
מועבר ממשרד החינוך לעירייה .כיתה שאינה עו מדת
בתקן הזה איננה חוקית מבחינת משרד החינוך ואינה
יכולה להיפתח .הסיבות לכך שזה קורה עכשיו ולא לפני
כן ,בשל עזיבת תלמידים במהלך הש נים באופן טבעי,
עקב מעבר לעיר אחרת ,עקב מעבר דירה לאזור אחר
בתוך העיר ,שליחות לחו"ל לדוגמא ,מעבר בעקבות
עבודה ,פירוק של משפחות או איחוד של משפחות
וקבלה לכיתות מחוננים .וכמובן נ ושאים אחרים שהם
פר סונליים כל אחד לגופו .נושא שינוי אזורי הרישום
אינו רלוונטי שכן לא מדובר בתלמידי כיתות א' ואגף
החינוך בעיריית כפר סבא יעמיד לרשות בתי הספר בהם
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השכבות מצטמצמות ,שעות עבור תגבור המערכת בהן
יוכלו התלמידים ללמוד בקבוצות קטנות מכיתות האם.
מוצגת הטבלה כאן שאפשר לראות את מספר הכיתות.
אני אקח שורה אחת לדוגמא בעצם ,שאם לקראת שנה
הבאה אמורים להיות  22תלמידים בכיתה אז משרד
החינוך לא מאשר ,כלומר  44תלמידים בשכבה ,משרד
החינוך לא מאפשר לפתוח  3כיתות והוא בעצם מגדיר
שיהיו רק  2כיתות  .סליחה 66 ,תלמידים ,הו א לא
מאפשר לפתוח  3כיתות כפי שהיה של  22תלמידים בכל
כיתה ,אלא מחייב בעצם צמצום לשתי כיתות של 33
בכל אחת מהן.
הדר לביא:

יש ערים אחרות שמגדירות במדיניו ת שהן לא בוחרות
במהלך הזה ,כמו שאמרתם זו לא החלטה עירונית ,זו
החלטה של מדינה ,ודואגות לאזן את המספרים ככל
שהן יכולות .מעבירים נתונים לוועדי הורים ,למנהלים,
כדי לאזן אותם .ראש העיר ,האם המדיניות שלנו היא
תומכת במהלך כזה? היא לא תומכת? האם אנחנו רוצים
לעשות משהו בנושא?

ראש העיר:

המהלך אינו חוקי.

ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה רק לחדד משהו ,בעבר משרד החינוך אפשר
לרשויות לפתוח כיתות לא תקניות ולתגבר אותן בשעות
שלו .רשויות חזקות עשו את זה וגם שילמו גמול חינוך
למחנכות .משרד החינוך אסר לפני בערך  7שנים כבר או
 6שנים ,משרד החינוך אסר על זה אחרי שעלו טענות
שבעצם רשויות חזקות מצליחות לתגבר את הכיתות
האלו והילדים בהן זוכי ם ורשויות חלשות לא ,ומאז
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המשרד החל בעצם להעניש רשויות שניסו כן לשמר את
המנגנון הזה .כמו שאמר ראש העיר ,זה לחלוטין לא
חוקי.
הדר לביא:

ז ו לא הייתה הכוונה .מן הסתם אנחנו לא רוצים לעשות
דברים שלא חוקיים והמהלך הזה מוכר היטב .יש
רשויות שלדוגמא מציעות למנהלים לה עביר ,נניח
תלמידים עם צרכים מיוחדים או תלמידים קשים ,אם
הם רוצים ,כדי לאפשר להם להגדי ר את כמות הכיתות
ולפרוס אותן בצורה יותר הדוקה  ,כדוגמא לפתרון.
ה שאלה אם אנחנו רוצים לפתור את המצב בכלל .אם
רוצים לפתור יש פתרונות.

ד"ר אסנת ספורטה:

ההצעה שאת מציעה לפי דעתי ,לא שלא חוקית ,היא לא
מוסרית בעליל להציע לילדים דווקא עם צרכים
מיוחדים להתרחק מהבית .כל העדויות מדברות על זה
שלמידה באזור המגורים הטבעי שלך זה הדבר הכי נכון
כל עוד זה לא בא על חשבון התפתחות אישית .אני לא
חושבת שזה משהו שהיינו רוצ ים להיכנס אליו.

הדר לביא:

תודה .אנחנו פותחים את אזורי הרישום כך שאנחנו
יוצאים למהלך שמעודד למידה רחוק מהבית.

ד"ר אסנת ספורטה:

בבחירה חופשית.

ראש העיר:

חבר'ה ,תודה ,תודה .נושא הבא.

ד .שחרור יומנים מטעם סיעות "כפר סבא מתקדמת"" ,כפר סבא בראש"
ו"כפר סבא אחת".

איתי צחר:

ה שאילת ה הבאה שעל סדר היום זה בנושא שחרור
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יומנים ,כך זה נכתב .כמענה לשאילת ה מתי שוחרר ,על
היומנים ,יומני ראש העיר וסגני ראש העיר בשכר
מפורסמים בזירת השקיפות באתר העירייה כולל היומן
לחודש דצמבר  2018והיומנים מפורטים המשתתפים
בפגישות .היומנים מפורסמ ים אחת לחודש ,יש כאן גם
קישור וגם הפנייה .בנוגע ליומן המהנדסת ,זה הובא פה
בסדר הי ום לשינוי הצעת ההחלטה שהתקבלה כאן
במועצת העיר ,כאשר יומני המהנדסת נכון לעכשיו לא
מפורסמים וגם אנחנו נעלה הסבר לנושא הזה בהצעה
לסדר בהמשך .אין שאלת המשך?
הדר לביא:

אני רו א ה שחלק מהיומנים מפורסמים רבעונית.

עילאי הרסגור  -הנדין  :היומן שלי מפורסם רבעונית  ,כפי שהתחייבתי לפני
הבחירות.
ראש העיר:

שלך רבעוני? אצלי זה חודשי.

איתי צחר:

אז אני אתקן את התשובה ,זה חדש לי ,אבל בכל מקרה.

ראש העיר:

אני רק רוצה שתדעו שזו טרחה כן .זה בסדר ,זה
שקיפות ,אבל זו עבודה ואנחנו עושים מאמץ לעשות את
זה פעם בחודש.

איתי צחר:

אוקי .שאלות נוספות? לא.

ה .הוצאות עיריית כפר סבא על אירועים בעיר מטעם סיעות "כפר סבא
מתקדמת"" ,כפר סבא בראש" ו"כפר סבא אחת".

איתי צחר:

שאילתה הבאה ,הוצאות עיריית כפר סבא על אירועים
בעיר  .מפורטת כאן טבלה לפניכם כאשר בשונה ממה
שנכתב אנחנו סבורים שנשמעים ברחבי העיר דווקא
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קולות של שביעות מהאירועים .הקהל מצביע ברגליים,
מדרחוב ירושלים שהיה יע ד ל רימומו והחזרת עטרתו
ליושנה  ,להרבות אירועים במקום ,זה מה שקורה כיום.
וג ם בפארק וגם במרכז העיר ,כמו שאפשר לציין
לדוגמא את העדלאידע שחזרה לפעול ברחוב הראשי של
העיר ,ואת פסטיבל הבירה שמשך גם קהל רב וגם קהל
שונה מקהלים אחרים ,קהל חדש שהצלחנו להגיע אליו.
ובמענה לשאילת ה היקף העלות של כל האירועים
שבוצעו עד עכשיו הוא כ  5.9 -מיליון ש"ח  ,מתוכם כחצי
מיליון בהוצאות ביטחון ,כאשר כמחצית 48% ,מגיע
מתקציב העירייה ,היתר זה מהחברה לתרבות הפנאי,
משרדי ממשלה ומתמיכות שעתידות להגיע ממפעל
המים על פי תוכנית העבודה .יש כאן פירוט בטבלה על
ההוצאות כפי שאלו שואלי השאילת ה .
הדר לביא:

תודה .רק תתקנו ,הוצאות הביטחון הן לא חלק
מהסכום הכללי שציינת .איתי אמר בעל פה משהו אחר,
אולי בטעות.

איתי צחר:

אני אבדוק את זה ואחזיר לך תשובה .זה כן ,למה לא?

הדר לביא:

לפני המספרים ,תסכום את השורות זה לא,

איתי צחר:

כ  5.9 -מיליון ש"ח.

הדר לביא:

הוצאות הביטחון הן חצי מיליון שקל ,הביצוע שלא
רואים זה  5.9מיליון ש"ח והסכימה של השורות לא
מסתדרת .תבדקו.

איתי צחר:

כשיוצא  5.89ועוד  509זה  5.94משהו,

הדר לביא:

. 6.4

איתי צחר:

טעות שלי 6.4 ,אבל אני אבדוק את זה ואחזיר תשובה.
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לפי הנתונים שיש אצלי מרוכזים ,זה אמור להיות כולל
ואני אבדוק א ת השאלה שלך ואחזיר לך מענה .לפי מה
שאני מבין ,זה נבדק הנושא הזה ,הטור השמאלי של
ביצוע בפועל  5.9זה כולל את הכל .וה  5 -מיליון זה
מתוכם ,זה פילוח.
הדר לביא:

תבדוק את השורה הראשונה זה לא מסתדר .בן אתה
רושם את כל השאלות?

איתי צחר:

טוב ,הנושא הבא הצעה לסדר בנושא צעירי כפר סבא.

עו"ד יוסי סדבון:

סליחה ,רק שנייה אחת .אם אפשר לקבל גם את
הנתונים של שנה שעברה בשתי עמודות אני אשמח.

איתי צחר :

אנא הגישו שאלה.

ראש העיר:

אנחנו נעב יר לכם גם את היקפי כמות האנשים
והתושבים שהשתתפו באירועים שזה ,בוא נגיד ,באירוע
של העדלאידע היו למעלה מ  12 -אלף איש כאן לעומת
אירועים שהיו  1,500או  2,000איש .אז יש פה אמירה
מאוד מאוד משמעותית לשינוי.

הדר לביא:

אפשר לדון בזה אם תרצו.

ראש העיר:

לא דנים.

 . 2הצעות לסדר.

א  .צעירי כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

ההצעה לסדר בנושא צעירי כפר סבא ,בבקשה.

רו"ח תהילה מימון:

טוב אז הפעם אני אזמי ן את נדב שהוא יציג את הנושא
הזה.
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אהלן ,שלום לכולם .לי קוראים נדב לויטה ,בן  , 23יליד
העיר בוגר תיכון כצנלסון .כל השנים מתנדב במסגרת
מועדון הכדורסל ,גדלתי שם ,סיימתי שם במחלקת
הנוער .במהלך השנים שלי בעיר בכל מיני מסגרות ,אם
זה בתנועה או בתיכון ,תמיד הרגשתי בעיר תחושה של
שייכות ,תחושה שהעירייה מספקת לי מענה לצרכים.
אם זה עזרה בלימו דים ,אם זה תוכניות העשרה ,אם זה
פתיחת מקומות בילוי כמו לד וגמא הגלריה  29שנפתחה
כשאני הייתי בחטיבה .וגם לאחר גיל השירות הצבאי,
הכוונה תעסוקתית .יחד עם זאת ,בהמשך לאירועים
השוטפים נהיו גם אירועים נקודתיים כמו מופעים,
אירועי ספורט ,פסטיבלים עם אטרקציות שבעיקר
כוללות ,עם פעילויות שבעיקר כול לות אטרקציות
לגילאי  12עד  18ולא יותר מזה .עם זאת אני אציין שגם
כיום יש המון המון פעילויות שוטפות לכל המשפחה.
אם זה מגלאי גן עד תיכון ,אבל כרגע כיום מה שקורה
במצב שלי ושל עוד הרבה חברים מהשכבה זה שככל
הנראה ,אנחנו נאלצים לחפש פתרונות שונים לצרכים
שלנו במקומות אחרים .אנחנו צעירים בל י משפחה,
לאחר צבא ,לפני או במהלך לימודים ,נאלצים ל בחור
לגור במקום אחר וברוב הפעמים גם לא לחזור לכפר
סבא מהסיבה הפשוטה שאין לה מענה בשבילנו .הינו
שמחים ,כפי שרשום בהצעה ,אם בנוסף לאירועים
נקודתיים כמו שהזכרת את פסטיבל הבי רה שהיה
מעולה לאחרונה ,יהיו יותר מקומות בילוי בעיר שלא
יגרמו לנו לבזבז את הכסף שלנו על דברים שאנחנו לא
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צריכים כמו תחבורה לערים כמו תל אביב ומקומות
שונים .רעיון נוסף שמופיע בהצעה שדווקא האמת היא
שקיבלנו אותו מכם ,מרוב חברי המועצה פה ,שבמהלך
קמפיין הבחירות שלכם במצע הצעירים הוצע איזשהו
כרטיס הטבות לצעירים הנותן הטבות במקומות בילוי,
פנ אי ,אירועי ספורט בעיר .הינו מאוד מאוד שמחים אם
זה היה קורה ,אם זה יכול להתממש .וכן גם אנחנו
נמצאים כרגע בנקודה שאנחנו מתחילים את החיים
שלנו ,אנחנו צריכים לשלם לימודים ,להתחיל ל חשוב על
דירה ואני חושב שלעירייה יש מקום בכך .כמובן לא
בחינם ,אנחנו רוצים להתנדב ,אנחנו כאן בשביל
העירייה ,אנחנו אוהבים את העיר .אני מודע לכך שיש
קרן על שם ספיר וקרן על שם שלי עמ רמי זיכרונה
לברכה ,אבל זה לא מספיק עם כל הכבוד .זה נותן מענה
למספר מאוד מאוד מצומצם של אנשים בגיל שלי ,לפי
דעתי לא עולה על  15אנשים מתוך אלפים .רעיונות
נוספים שיש בהצעה כמו בחינת האפשרות להקים מוסד
אקדמאי בשיתוף עם מועצות אזוריות ,כמובן לא כל
העלות צריכה ליפול על כפר סבא ,כי זאת הסיבה
העיקרית שאנחנו עוזבים בגללה את העיר .כיוון
שלרובנו אין רכב בבעלותנו ואם נשים את הדברים על
השולחן ,אז אחוז תאונות הדרכים של אנשים ששותים
בקרב צעירים בגיל שלי ,אז נשמח יהיה אפשר לבחון
מערך

אופניים

חשמליים

שיתופיים,

קורקינטים

חשמליים ,שיעזרו לנו להגיע ממקומות בילוי בעיר
הבית ה .מה גם שיעזור לשמור את החזון של כפר סבא
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כעיר ירוקה ,אז במצב הזה אני חושב שכולם מרוויחים.
עוד נקודה שהייתי רוצה לגעת בה היא חצר השוק שלפי
דעתי הוא מתחם מבורך ומדהים ,אבל הוא נסגר כל יום
בערך בשעה  12בלילה .אנשים בגיל שלי אוהבים לבלות
עד שעות יותר מאוחרות ,וכמובן הוא סגור גם במהלך
סוף השבוע ,ח בל שאין לנו מענה למעט מועדון  1או 2
באזור התעשייה .וגם הינו שמחים שמתחם האמפי
בפארק ישמש חזרה להופעות .לא נראה לי שאי פעם
הוא שימש להופעות האמת היא ,אבל אם יש שם מתקן
אני חושב שצריך להשתמש בו .בעיקרון אנחנו נשמח
להישאר בעיר רק תהיה לנו האופציה להתפתח בה
ול גדול בה .ישנן ערים בארץ כמו רעננה והרצליה פה
קרוב ,שמוכנים לתת הנחה או הטבה לבתי עסק
שמעסיקים תושבים מהעיר בגילאים שלי .אני מאמין
שאנחנו נוכל לתרום ככה לכלכלת העיר ,להיכנס למ עגל
העבודה ,נוכל לצבור ניסיון וזה מהלך שרק כולם יוכלו
להרוויח ממנו .נשמח בכל אופן לשתף פעולה עם
העירייה בהצעת ההחלטה שמוגשת בהגשה לסדר,
הקמת מנהל צעירים שיכולה לפתח מדיניות אסטרטגית
להעשר ת הצעירים ובסופו של דבר להביא למצב שכולם
ירוויחו ממנו .תודה.
עו"ד קרן גרשון חגואל :רגע ,רפי מילה אחת .צריך לשים לב שהחבר'ה האלה
הם ההון האנושי שאנחנו השקענו בו כל הזמן.
ראש העיר:

אין ויכוח.

עו"ד קרן גרשון חגואל :ועכשיו הגיע הזמן שאנחנו גם קצת נחזיר להם ויש
דרכים יצירתיות לצאת קצת מהקופסא ולנסות לתת
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להם את המענים.
ראש העיר:

אוקיי 100% ,תודה קרן.

איתי צחר:

לגבי הנקודות שעלו ,הנקודות החשובות,

ראש הע יר:

תודה נדב.

איתי צחר:

הנקודות החשובות שעלו כאן ,אז יש גם דברים שנוספו
בדברים ,נדב? יש גם דברים שציינת ושאלת קונקרטית
ואני אנסה להתייחס ,גם דברים באופן כללי וגם סקירה
על המצב והפעילות .באופן עקרוני בערך מחצית מהעיר
נעים בין הגילאים שאנחנו מגדירים אותם כצעירים 18
עד  40שזה בערך מחצית מכמות תושבי העיר ,כשיש
תופעה טבעית למען האמת ,כמו שקורה בערים רבות
בישראל ,שיש שנים אחרי צ בא ובגיל צעיר שאנשים
קצת עוזבים את הבית של הוריהם ולאחר מכן יש
תופעה של חזרה גם לעיר ,אנחנו רואים את התופעה
הזאת קורית ושמחים וזה חלק מהגידול הטבעי הגדול
של כפר סבא ,נשען על אותה אוכלוסייה חוזרת של
אנשים שרוצים לחזור לגור היכן שהם נולדו ,התחנכו
וגדלו .מבחינת השירות שאנחנו נותנים לצעירים
באמצעות ,באמצעות ולא רק אגף נוער צעירים וקהילה,
יש הרבה מאוד פעילות שמתבצעת ויש עוד הר בה מאוד
פעילות ש צריך לבצע .ראוי ונכון לציין את זה שלפני
כשנה או שנתיים כמעט ,עבר מרכז הצעירים לשוק,
לקומה השנייה בשוק ,מרחוב גלר שזה היה שם במשך
שנים ארוכות ,למקום הכי מרכזי בעיר בעצם .מהלך
שסלל את הדרך גם להנגשה של שירותים ליותר אנשים
וגם לחיבורים טבעיים שקור ים במרכז עיר ולא בפאתים
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שלה .מעבר לכך ,בנושא המלגות שציינת ,אכן זה היה
הסכומים בשנים האחרונות ,השנה הזו מספר המלגות
גדל מ  50 -לכ  98 -באמצעות מינוף בקשר עם  ,כמעט פי , 2
בקשר עם מוסדות אקדמיים .אני לא ארחיב כאן כי זה
עוד לא בשל להרחיב אבל יש לנו כרגע מגעים
מתקדמים ,או בשלבים מתקדמים כאלה ואחרים עם
שלושה מוסדות אקדמיים על פתיחה של שלוחות או
דברים מאי ן אלו ,שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות
ומעבר לכך גייסנו גם  8מלגות מתורמים פרטיים כך
שבסך הכל יש  , 106זה מעל מיליון ש"ח שמחולק
לסטודנטים בעיר .מבחינת שירותים נוספים ,אני אציין
את זה כ כה בכללי ,כמובן כל דבר כזה זה עולם תוכן
שלם .יש בנושא פיתוח אישי וקריירה מרכז ייעוץ
והכוון לחיילים משוחררים ולסטודנטים ,ייעוץ בנושא
מלגות ,מרחב למידה לס טודנטים שהוקם ,הכנה לצה"ל
וחיילים יש הכנה לגיוס ,סיורי מכינות ,פעילות של
עמותת אחרי וכן המפקדת ל העצמת נערות לקראת
שירותן הצבאי והכוונתן לתפקידי פיקוד משמעותיים.
כמו כן ,יש לנו  case managerלנושא צעירים עם פטור
משירות בצה"ל ,שגם הם ימצאו את דרכם בזמן
שחבריהם שאינם עם פטור משרתים בצבא .מבחינת
ניהול תוכן וקהילות ,אנחנו יוצרים תוכן בהתאם
לתחומי הליבה של המרכז ,לתיאום עם השטח ,קידום
קהילה אומנים ,קידום קהילת ההורים הצעירים
בשיתוף מרכז הורים עירוני שהוקם .ליווי צעירים
בסיכון זה גם סגמנט אוכלוסייה שניתן עליו דגש
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מיוחד ,גם במיצוי הזכויות גם במענה מותאם בנושא
תעסוקה ,השכלה ,דיור ,מענה רגשי חברתי ועוד .בנושא
מע ורבות חברתית שזה באמת המשאב ,או הנושא
החשוב ,לשלב את ה משאב היקר הזה בקהילה הכפר
סבאית .יש פורום צעירים ,טיפול בנושאי התנדבות
למען הקהילה באמצעות מחלקה בנושא הזה .פיתוח
וליווי מיזמים חברתיים ,מיזם הדור הבא ליזמים
צעירים ,אירועים ק הילתיים וסדנאות ,עידוד צעיר ים
להשתלבות במגזר הציבורי ,מרחב פתוח לעבודה אישית
ליזמים ועוד .בתחום האירועים זה דובר כאן קודם
קצת בהרחבה ,אבל זה לא אירוע ,זה משהו שהוא שיא
ובאמת אנחנו לא חיים מאירוע לא ירוע ,אלא מה
שחשוב זה גם מה שקורה בין האירועים ובכל זאת,
פסטיבל הבירה שזה מופע חדש שמש ך ,כמו שציינת גם,
אלפי צעירים .סטנד אפ לחיילים ובכלל כל הטיפול
במעלך המילואים הוא גם כן מתפתח .במה ייעודית
לצעירים ביום העצמאות כמו בשנים עברו ועוד ועוד.
לגבי תוכנית עבודה ,תוכנית עבודה באופן עקרוני גם
הועלתה לאתר האינטרנט העירוני ,יש תוכנית עבודה
מפורטת ל כל יחידות העירייה ובכלל זה לאגף צעירים
נוער וקהילה .השנה בשונה משנים עברו גם אפשר
לראות את זה בחתך גילאי .כלומר ,כל יחידה עירונית
שמבצעת פעילות לקבוצת הגיל הזו ,אפשר לחתוך את
זה גם בחתך הגילאי ולא רק לפי חתך יחידתי ,כי יש
הרבה יחידות שמטפלות בצעירים .וכל התוכניות האלו
בעצם מהוות את מימוש מדיניות הרשות ואת תוכנית
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הפעולה שנסמכת ונשענת על האסטרטגיה העירונית.
לגבי נושא האופניים שציינת והתחבורה ,אז גם בנושא
הזה מקוד מים גם שבילי אופניים ,מכרז לאופניים
חשמליים כבר פורסם .חולקו קסדות לצעירים לעודד
אותם לנסיעה בטוחה .מכרז לאופניים שיתופיים כבר
פורסם וכבר היה זכיין ,לצערנו הזכיי ן כמו גם זכיינים
אחרים,

אין

הרבה

לאופניים

כי

כולם

עוברים

לקורקינטים ,והזכיין הזה הודיע שהוא יוצא משוק
האופניים בישראל ,ישרא  -בייק היה הזכיין ,הוא גם
עבד בתל אביב וי צא משם .הנושא הזה של תחבו רה
שיתופית ,של תחבורה ציבורית ,של מיזם שפותח על -
ידי העירייה באמצעות החברה הכלכלית ובשיתוף עם
החברה הכלכלית ,מיזם מאוד חדשני פורץ דרך שעכשיו
הוא נהיה נושא עניין אר צי .מיזם בשיתוף עם חברת
Moovit

לקידום

פתר ונות

תחבורה

מתקדמים

שיתופיים .זו אפליקציה שבעצם פותחה בשיתוף עם
חברה מסחרית בדיוק לצרכים ,כי קהל היעד שיעשה בה
שימוש כנראה יהיה ברובו מאוכלוסיית הצעירים ועוד
ועוד .סך הכל אני חושב שי ש הרבה ,כמו שאמרתי
בהתחלה ,יש הרבה מאוד פעולות שכבר מתבצעות ,כולן
מופיעות בספר תוכניות העבודה עב הכרס ויש עוד
הרבה דברים לעשות ולקדם .אבל לאור העבודה
הסדורה והדברים שצוינו ,מוצע להסיר את הנושא
מסדר היום.
ראש העיר:

רק אני אוסיף עוד דבר לנדב .הנו שא של כרטיס כפר
סבאי צעיר ,הוא נמצא על סדר היום ואנחנו מטפלים
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בו .בכל הפגישות שאני מקיים עם הרבה מאוד גופים,
בעיקר בתעסוקה כאן בכפר סבא ,אני ממש מבקש מהם
שיקלטו חבר'ה צעירים תושבי העיר ,כדי שלא תצטרכו
לעזוב את כפר סבא .אז אם חברות שעוברות לכאן
עכשיו ,הם בטוח יפרסמו ,אז הם לא יכולים להפלות,
אבל בבקשה שלי אמרתי שיתחשבו בזה שיש פה הרבה
מאוד חבר'ה טובים שהם יכולים להעסיק אותם ,בנ י
העיר ואז הם חוסכים את כל הנושא של התחבורה
וכולי .וכל רעיון וכל יוזמה תתקבל בברכה ,אם יש לך
רעיונות אנחנו באמת נברך אותך .בכל מקרה גם כל
העוצמה של העשייה בתוך העיר ,בתוך מרכז העיר ,היא
הייתה כדי להתניע גם מהלך שהמגזר העסקי יתעורר.
זאת אומרת ,שגם במדרחוב יפתחו מסעדות ובתי קפה
ואולי ברים ,אולי ברחוב ויצמן .זאת אומרת ,כל
המהלך שאנחנו עושים כרגע זה למשוך ולעודד פתיחה
של עסקים כדי שיהיה עוד מקום מעבר לאזור התעשייה
שתוכלו לבלות בו .אוקי.
איתי צחר:

האם אפשר להסיר את ההצעה פה אחד?

עו"ד קרן גרשון חגואל :

רגע ,משה ו אחד קטן .בהנחה והסתכלתי על הדברים

שהיו באינטרנט וקראנו את החומרים ואנחנו מכירים.
אבל עדיין יש שני דברים ,אחד אפשר עדיין לנסות,
כמובן כמו שאמרת רפי ,לשלב את הצעירים ולתת להם
מקום להעלות את הרעיונות שלהם .והדבר השני שחשוב
זה שכנראה יש איזושהי בעיה גם בפרסום של הדברים
כי העובדה היא שהציבור ,לא אני ,אני לא משתמשת
בשירות ים האלה ,אני לא צריכה אותם ,אבל יש כאן
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ציבור של צעירים שלא מגיע אליהם המידע הזה וכ דאי
לנסות ולראות איך פותרים את זה.
ראש העיר:

אז אני מציע שנדב ,תהיה בקשר גם עם מירב הל פמן
שעושה פה עבודה מדהימה בעיר .אני אומר בכלל ,כל
תושבי כפר סבא ,כל מי שרואה אותי עכשיו בפייסבוק
בשידור חי בשקיפות ובשיתוף ,אתם מוזמנים להיות
בקשר עם עיריית כפר סבא בכל נוש א ,בכל עניין ,כל
רעיון ,כל יוזמה ,כל מחשבה שאתם רוצים לגלגל אנחנו
פתוחים ו אנחנו נעשה את זה באהבה .כל העבודה כאן
שמתבצעת בעיר שלנו היא למענכם .אז כמו שנדב ביקש
ואני פונה גם לכל צעירי כפר סבא ,בואו תפתחו פה
עסקים ,תפתחו פה בתי קפה ,תפתחו פה מסעדות,
תפתחו באזור התעשייה מועד ו נים.

עו"ד קרן גרשון חגואל :
ראש העיר:

אנחנו פתחנו,

עו"ד קרן גרשון חגואל :
ראש העיר:

תעזרו להם לפתוח .אתה אומר 'תפתחו'.

רפי ,הם יכולים להביא את ה , -

נפתח פה מועדון חדש באזור התעשייה .איך זה נקרא?
הגג? איך זה נקרא המקום הזה? נפתח איזה מועדון
חדש באזור התעשייה שהוא פשוט  ,איך זה נקרא? לא
זוכר את השם .נדב איך זה נקרא? סיאסטה? כנראה .יש
סיאסטה ויש מקום שהוא כזה גג ,מועדון ,הייתי שם
באירוע של הפתיחה היו שם איזה  3אלף איש .אז זו
יוזמה ,אנחנו עזרנו להם ,עודדנו אותם ,מ מש עשינו את
כל מה שאפשר כדי שייפתח ,שיהיה עוד עסק לצעירים.
אז הכל זה מבורך .ת ודה.

איתי צחר:

האם אפשר להסיר את ההצעה פה אחד? אוקי.

מועצה שמן המניין

07/08/2019

31

החלטה מס'  : 100אושר פה אחד להסיר מ סדר היום את ההצעה בנושא צעירי
כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

ראש העיר:

תודה רבה לכולם .תודה נדב.

ב .מקצועיות בדירקטוריונים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

איתי צחר:

הצעה לסדר הבאה בנושא מקצועיות בדירקטוריונים ,
בבקשה.

רו"ח תהילה מימון:

ערב טוב .מועצת העיר מינתה הרבה חברים למספר
דירקטוריונים ,החברה הכלכלית ,החברה לתרבות
ופנאי ,מפעל המים וכולי .הישויות האל ו מנהלות מאות
מיליונים של שקלים מתקציב העיר ותקציב התושבים
והדירקטוריוני ם מתבקשים להיות מקצועיים .לקבוע
תוכניות פעולה של החברה ,עקרונות למימון ,להבין את
המצב הכספי של החברה ,לקבוע מסגרות אשראי,
לקבוע מבנה ארגוני ולקבל אחריות על עריכת הדוחות
הכספיים.

בנוסף

קיימת

גם

חבות

אישית

של

הדירקטורים ,גם חובת אמונים וגם חובת זהירות
ואנחנו

מאמינים

שמועצת

העיר

צריכה

להוביל

מקצוענות גם בהתנהלות העירונית שלה ,ובטח שהיא
צריכ ה לפעול גם במקצוענות בעצמה .היא צריכה
לשאו ף למקצוענות בין החברים שלה .ולכן מובאת
ההצעה שבאה ליישר קו בין כולנו ,בין כולנו ובין עובדי
העירייה שמשמים כדירקטורים ,וגם הדירקטורים
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החיצוניים .אני אקריא את ההצעה " מועצת העיר רואה
חשיבות גדולה להובלת מקצועיות בקרבה .עיריית כפר
סבא תקדם תוכנית מקוצרת עם מוסד העוסק בתוכנית
לימוד לדירקטורים על מנת להכשיר את הדירקטורים
שמונו על  -ידי מועצת העיר לפעילותם וחברי מועצת
העיר יפעלו כ כל יכולתם על מנת להשתתף בעצם ועל
מנת לדרבן עובדי עירייה ודירקטורים חיצוניים לקחת
חלק בהדרכה ".תודה.
ראש העיר:

תודה תהילה.

איתי צחר:

טוב ,נושא הכשרת דירקטורים כפי שצוין גם הוא נושא
חשוב להבטחת מקצועיותם של חברי הדירקטוריוני ם
של

הת אגידים

העירוניים.

למי

שלא

מצוי

יש

דירקטורים משלושה סוגים ,דירקטורים חברי מועצה,
דירקטורים בקרב עובדי עירייה בכירים ודירקטורים
מקרב הציבור .כאשר כל דירקטוריון של תאגיד או של
חברה כלכלית או חברה עירונית ,היא דירקטוריון
עצמאי ורשאי להחליט האם להכשיר את חבריו ולממן
הכשרה זו בכפוף לחוק וגם כאן יש מגבלות בסוגית
המימון .זה לא טריוויאלי ולא הכל אפשרי .על אף
האמירה שאמרתי עכשיו ובהמשך לנשאל ,אנחנו
בוחנים עכשיו בשיתוף עם האשכול החדש ,אשכול
השרון ,אפשרות לקיים קורס דירקטורים בשביל גם
להגדיל את כוח הקנייה וגם את האפקטיביות לרשויות
נוספו ת שחברו ת איתנו ואנחנו נעדכן על כך בהקדם,
כאשר סוגית המימון שלא עלתה בהצעה לסדר אבל אני
מתייחס אליה כי היא בעצם הנושא ,אולי אחד
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החסמים .זו סו גיה שנבחנת במישור המשפטי לכל
סגמנט של דירקטורים .לאור מה שנאמר מוצע להסיר
את הנושא מסדר היום .האם אפשר ל אשר זאת פה אחד?

החלטה מס'  : 101אושר פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא
מקצועיות הדירקטורים

מטעם סיעת "כפר סבא

בראש".

ראש העיר:

תודה רבה תהילה.

ג .הארכת פעילות גני יול"א לחודש אוג וסט מטעם סיעת "כפר סבא
מתקדמת".

איתי צחר:

טוב .הצעה לסדר הבאה בנושא הארכת פעילות גני
יול"א לחודש אוגוסט .בבקשה.

אמיר סילבר:

ערב טוב .ראשית אני רוצה להגיד תודה רבה על ה סיעות
שהגיעו לכאן .באמת לא מובן מאליו ,אני שמח לראות
את ההתארגנות ,היציאה מהבית ,ואני מעריך כל יוזמה
אזרחית ומעורבות אז כל הכבוד על זה ,דבר ראשון.
דבר שני ,אני רוצה לפתוח בצי טוט .במהלך מערכת
הבחירות המועמדים לרשות העיר נפגשו עם הנהגת
הורי גני הילדים והנושא הזה נדון גם שם .אני אצטט
את פגישתם של רפי סער ראש העיר ואסנת .שאלה
מספר  9הייתה "מה תוכנית העבודה שלך לגבי גנים
בחופש יולי אוגוסט לגנים קצרים וארוכים?" אני מצטט
"תוכנית העבודה השנתית ל כל גני הילדים תפורסם
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בתחילת השנה לרבות פעילותם של הקייטנות בחופשות
החגים ובחופשות הקיץ .פעילו היול"א תמשך עד ה 8 -
באוגוס ט ,החל מתאריך זה יופעלו קייטנות עירוניות
שיתנו מענה לכלל תלמידי ה גנים הקצרים והארוכים
למשך שבועיים נוספים .הקייטנות יפעלו בשני מודלים,
יום קצר ויום ארוך לבחירת ההורים .זה לא סוד
שבמשך שנים אנחנו מנסים לקדם את מערכת החינוך
בגיל הרך ,תוך ראיה כי הגן העירוני הוא המקום הבטוח
ביותר לילדים שלנו .יחד עם הדאגה לילדים אנחנו
ר ואי ם צורך גם לדאוג לנשות הצוות בגן ,במשך שנים
אנחנו מנסים לשכנע את משרד החינוך לשפר את
התנאים ותנאי העסקתן ואני לא ארחיב כאן על
הפעילות .מערכת היול"א שלנו מהווה מודל לחי ק וי בכל
הארץ ,משעות החפיפה ועד תזונה ,כולל המענה
בחופשות ביולי ונותן שקט להורים גם בחופשות וגם
ביולי ללא צורך ברישום נוסף וכו' " .כפי שציינתי קודם,
המשך הגן לחודש אוגוסט הוא מהלך מתבקש שבו
הילדים ישהו במקום מוכר עם החברים המוכרים ,עם
התזונה שלנו שהיא הכי טובה בארץ ,עם הצוות המוכר
ואהוב ולהורים יש שקט נפשי מחיפוש פתרונות זמניים,
מרישום לגנים או קייטנות שאנחנו לא יודעים מה מצב
הבטיחות שם ואיפה הם נמצאים .בנוסף המצב כיום,
מאחר

ואין פעילות בחודש אוגוסט

הוא

שחלק

מהסייעות מפוטרות באופן זמני באוגוסט ,חלקן גם
ביולי ,ולמעשה אינן מועסקות  12חודשים בגן על כל
המשתמע מכך .זו סוגיה סוציאלית ,חלק מהדאגה שלנו
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ל צוות וגם לכך שהן יעבדו את כל השנה ויקבלו את כל
הזכויות המגיעות להן .לאורך השנים אנחנו רואים
פ תרונות לחופשות הקיץ ,טלאי על טלאי ,משרד
החינוך ,כל מיני חברות אחרות שנכנסות .לנו יש כבר
את הפתרון .אם אנחנו מסתכלים על הצד השני של כביש
 4אנחנו רואים את רעננה עם היול"א והם כבר עושים
את זה ,הם שם ,אנחנו יודעים איך להעתיק את המודל
הזה .לצערי אנחנו הינו הראשונים והם פשוט הקדי מו
אותנו ,אבל אנחנו יכולים להעתיק את המודל הזה .אני
מבקש בעצם היום מכל חברי המועצה ,בואו נצא
לעבודת מטה ,אנחנו צריכים לשלב גם את הגנים
הקצרים בעתיד ,אבל אנחנו צריכים לעשות עבודת מטה
יחד עם ח ברי המועצה ,עם אגף החינוך ,עם הסייעות,
עם הגננות ,עם ההורים ,ולהבין איך אנחנו יוצאים
לפעילות הזו ,לדרך הזו ,ולהעריך בעצם את שנת
הלימודים גם לתוך אוגוסט .לתת שקט להו רים ,ביטחון
לילדים וכמובן לד אוג לצוות החינוכיים שלנו.
ראש העיר:

חבר'ה ,תודה .אמיר סיימת? תודה .המנכ"ל ,בבקשה.

איתי צחר:

טוב ,קודם כל מה המצב כיום בעיר ,נתחיל מזה .היום
בעיר במהלך חודש אוגוסט יש שתי חלופות ,החלופה
הראשונה זה גננות שרוצות ,חפצות ,מעוניינות ואפילו
נהנות ומשתכ רות מזה ,מ פעילות גנים באופן וולונטרי
כקייטנה פרטית ,במבנים הקיימים של העירייה .אנחנו
מאפשרים את זה ,אנחנו מעודדים את זה ,זה נותן
פתרון טוב וולונטרי למי שחפצה בכך ועם הצוות הקיים
והיתרונות ,תיכף אני אגע בזה ,זו החלופה הראשונה.
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איפה שהגננות לא רוצות ולא מחויב ות חוזית והסכמי
ועבודה לעבוד ,אנחנו מאפשרים באמצעות פרסום של
קול קורא למפעילים חיצוניים ,לתת פתרון של קייטנות
בגנים באוגוסט .שתי השיטות נותנות מענה הולם לפי
דעתנו ,כמובן שתמיד אפשר גם כאן מה לשפר ואין
שלמות ואין מושלם .אבל באופן עקרוני הגנים
שהילדים מגיעים אליהם בבוקר זה הגנים שהם מכירים
אותם ,הצוותים במרבית המקרים זה צוותים שהם
מכירים אותם ,הן מפו קחות על  -ידי אגף החינוך וגם
בנושא גובה התשלום להורים ,גם הנושא הזה מוסדר
ומפוקח .החלופה הראשונה כמו שאמרתי היא תלויה
ברצון החופשי של הגננת ,מאח ר ולפי הסכמי העבודה,
ולכן גם ההצ עה לסדר שהוצעה כאן לטעמי ולהבנתי היא
לא ישימה כי הגננות ראויות ,צריכות ,נזקקות ,מגיע
להן גם חופש וגם תקופה של,
ראש העיר:

וגם לסייעות ,נכון.

איתי צחר:

תקופה של מנוחה בחג .לצד זה ראוי לציין עוד שהשנה
יש  74גנים שמופעלים על  -ידי צוותי העירייה ו  8 -על -
ידי מפעילים פרטיים ,סך הכל  82קייטנות כאשר בשנה
שעברה היו  72במודל הז ה ואנחנו סבורים שבמודל הזה
נשמר איזון ,מה גם שהוא פועל בשונה מערים אחרות
בין  07:30עד  17:00כולל פרויקט ההזנה .כמה בעיות
נוספות שיש עם ההצ עה להבנ תנו המקצועית היא למשל
נושא השיפוצים שאנחנו מרחיבים אותו ,השנה אנחנו
עושים  10שיפוצי עומק בגנים.

ראש העיר:

. 11
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 , 11גן אל ה גם .והכוונה היא להמשיך במגמה הזו
ולהחיש את קצב השיפוצים וזה גם משהו שלא מסתדר,
 11בשיפוצי עומק .ומעבר לכך יש נגיעה ,לא רוצה ל הגיד
בכל גן ,אבל אני רוצה להגיד שזה בכל גן ,כמעט בכל גן
לבטח ,אם זה בסידורי בטיחות וא ם זה בצביעה ,ואם
זה בתיקונים כאלה ואחרים וגם הנושא הזה ראוי
למחשבה .הנושא השלישי זה היערכות הצוותים לקראת
שנה הבאה בדגש על מנוחה בבית ,לצד היערכות
לפתיחת השנה וגם הנושא הזה ,ההצעה להאריך את זה
בחובה ,מעבר לזה שהיא לא אפשרית חוזית ,אנשים יש
להם הסכם עבודה תקף והם ראויים לחופש ,זכאים
לחופש ומגיעה להם החופשה הזו ומהבחינה הזו רק אם
הם ח פ צים לכך ,וש וב ,בתמורה לתגמול עודף ,זה
אפשרי .דרך אחרת לכפות ולעשות את זה ,זה לא אפשרי
מכל הבחינות שציינתי .אני חייב להגיד גם ,אמיר,
ששלחת גם שאילת ה בנושא של פרישת צוותים
מהעירייה בגיל  70וכולי והיה שם ,אם הבנתי נכון,
בשורות ובינן שאלות ומחשבות,

אמיר סילבר:

לא על גיל . 70

איתי צחר:

אוקי ,שאלות ו מחשבות על אחרי גיל פנסיה.

אמיר סילבר:

לא ,לא גיל פנסיה.

איתי צחר:

ואם אני מבין נכון בין השורות ובשורות של מה
שרשמת ,זה בעצם היה בעצם שלא להעביר לחברה
לתרבות הפנאי וכאן בעצם ההצעה היא נסמכת על כן
להעביר לחברה לתרבות הפנאי ,אז גם בנושא הזה לא
הבנתי עד הסוף את הכוונה .ומכל הסיבות שפורטו
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מוצע להסיר את הנושא מסדר היום.
אמיר סילבר:

שנייה איתי ,ברשותך אני רוצה להגיב כי אני ,אוקי.
נתת פה הרבה מאוד נתונים ,אני רוצה למ קד אותך כי
אני חושב שאתה ,בוא נגיד ,לא מדייק .אוקי? ראשית,
אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש לנו שני סוגי הפעלה.

ראש העיר:

לא ,רגע אמיר אנחנו לא פותחים די ון.

אמיר סילבר:

לא ,אבל סליחה ,כשנותנים לי נתונים שהם לא נכונים
ואני עדין בזה שאני אומר שהם לא נכונים.

ראש העיר:

אז תשלח בקשה למנכ"ל והוא ייתן לך את הנתונים
שהם מדו יקים.

אמיר סילבר:

לא ,לא ,אבל סליחה זה לפרוטוקול וצריך להגיד את
הנתונים.

איתי צחר:

אז ברשותך אמיר רק שנייה אחת ,כי גם בהערה
הקודמת ,בשאילת ה הקודמת גם נאמר שהנתונים לא
מדויקים אז בדקתי את עצמי שוב פעם וכמו שאמרתי
קודם ,ההוצאות בנושא של האירועים ,ההוצאות מה
שנאמר והוקרן זה בדיוק המדויק .אתם שאלתם בשאלה
שלכם ,ביקשתם לציין בנפרד את הוצאות הב יטחון ולכן
זה נכתב כך .הסכום של ביצוע בפועל זה הסכום שצוין
על ידי וכמו שנכתב בטבלה.

הדר לביא:

נכון ,ללא הוצאות הביטחון.

איתי צחר:

כולל הוצאות הביטחון שביקשתם לציין אותם בנפרד.

ראש העיר:

טוב תודה ,אני ,תודה.

אמיר סילבר:

סליחה רפי ,אני בכל זאת כן רוצה .א' אנ י פונה אליך
כי אני רוצה להבין ,אני אשאל את זה בצורה ישירה.
לפני חצי שנה במערכת הבחירות ,או שמונה חודשים
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במערכת הבחירות אתה יצאת בהצהרה הזו,
ראש העיר:

טוב ,אני מעלה את זה להצעה .תודה רבה .מי בעד?

אמיר סילבר:

א' מה התחדש? ו  -ב' צורת הפעלת הגנים היא לא נכונה,

ראש העיר:

תודה רבה ,תודה רבה,

אמיר סילבר:

כי אתם ,אתם מדברים על,

ראש העיר:

אמיר אתה מפריע לי לסדר היום.

אמיר סילבר:

רפי ,אבל אני מתנצל ,אבל אתה,

ראש העיר:

אז סליחה ,שאלת ,קיבלת תשובה ,בזה הסתיים הדיון.

אמיר סילבר:

לא ,התשובה שלכם,

ראש העיר:

אנחנו לא ,אני לא פותח,

אמיר סילבר:

לא ,התשובה שלכם מדברת על הסייעות של העירייה,

ראש העיר :

אז תדבר.

אמיר סילבר:

ואני דיברתי בצורה מאוד ברורה על הגנים של תרבות
הפנאי .אתם מעבירים,

ראש העיר:

חבר'ה אני ,אתה מפריע לי.

אמיר סילבר:

אני יודע.

ראש העיר:

פעם שנייה.

אמיר סילבר :

אבל אני לא,

ראש העיר:

אבל אתה מפריע לי ,תודה.

מהקהל:

יש לי שאלה אליך.

ראש העיר:

סליחה לא להפריע ,אני מבקש לא ,אתן עובדות עירייה,
בבקשה .כן ,תעלה את זה להצבעה.

איתי צחר:

טוב .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? האם
אפשר פה אחד? לא .מי בעד להסיר? ממ ה ,מאיר ,לירית,
פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,אני לא רואה,
כן? אסנת ,איתן ,אמיר ,רפי ,אורן ,עדי .מי מתנגד
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להסיר את ההצעה מסדר היום? אמיר ,הדר ,יוסי ,קרן,
צביקה .מי נמנע? תהילה.
ראש העיר:

תודה רבה ,ההצעה ירדה מסדר היום.

החלטה מס'  : 102אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא
הארכת פעילות גני יול"א לחודש אוגוסט מטעם סיעת
"כפר סבא בראש".
בעד – ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,אמיר
קולמן  ,רפי ,אורן ,עדי
נגד  -אמיר סילבר  ,הדר ,יוסי ,קרן ,צביקה.
נמנעים  -תהילה

אמיר סילבר:

אני חייב שוב לציין שאתם עשיתם פה מהלך שהוא ממש
לא תקין.

ראש העיר:

אמיר תודה.

אמיר סילבר :

ממש לא תקין ,אתם בכוונה דיברתם על סייעות
העירייה ואני לא דיברתי על סייעות העירייה.

 . 3עדכון הרכב ועדות עירייה.

איתי צחר:

טוב ,הנושא הבא שעל סדר היום הוא עדכון הרכב ועדות
העירייה ,כאשר קיבלתם ,אני מפנה את תשומת חברי
המועצה לכך שקיבלתם דף עדכון לפרטים .חברים,
חב רות יקרות ,תודה .הנושא הבא הוא עדכון הרכב
ועדות העירייה .מביאים להצעת החלטה לאשר את צבי
וינר כחבר בוועדת נגישות ,מטעם סיעת "דרך חדשה".
מאשרי ם למנות את גיא משה כחבר בוועדת נגישות
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מטעם סיעת "מר צ " .מאשרים למנות את לימור גילת
כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה .מאשרים למנות את
חיים היילבלום כחבר בוועדה לעניין שורדי שואה.
מאשרים למנות את עידו כהן ב וועדת ספורט מטעם
סיעת "תנופה" .בנוסף ,מאשרים ביטול הרכב ועדת
השמות אשר נקבע בישיבת מועצת העיר מיום  3לאפריל
 2019וקביעת הרכב חדש כדלקמן :יושב ראש עורך הדין
איתן צנעני ,כשאמיר קולמן ממלא מקום  .חברים:
לירית שפיר שמש כשעילאי הרסגור הנדין ממלא מקום,
דני הרוש ,הדר לביא ,תהילה מימון ,ממה שיינפיין
ואורן כהן .האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.
ראש העיר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 10 3אושר פה אחד למנות את צבי וינר כחבר בוועדת נגישות,
מטעם סיעת "דרך חדשה" .מאשרים למנות את

גיא

משה כחבר בוועדת נגישות מטעם סיעת "מר צ ".
מאשרים למנות את לימור גילת כחברה בוועדה לעניין
שורדי שואה .מאשרים למנות את חיים היילבלום כחבר
בוועדה לעניין שורדי שואה .מאשרים למנות את עידו
כהן בוועדת ספורט מטעם סיעת "תנופה" .בנוסף,
מאשרים ביטול הרכב ועדת השמות אשר נקבע בישיבת
מועצת העיר מיום  3לאפריל  2019וקביעת הרכב חדש
כדלקמן :יושב ראש עורך הדין איתן צנעני ,כשאמיר
קולמן ממלא מקום .חברים :לירית שפיר שמש
כשעילאי הרסגור הנדין ממלא מקום ,דני הרוש ,הדר
לביא ,תהילה מימון ,ממה שיינפיין ואורן כהן.
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 . 4אישור הארכת שירות של עובדים ,מעבר לגיל . 70

איתי צחר:

נושא הבא אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל
 . 70הצעת הח לטה "מאשרים הארכת שירותם מעבר
לגיל  70של עובדי עירייה הבאים אדלר פנינה ,אנטמן
חנה רות ,בנדר סקי יעקב ,גבעון בתיה ,גוטמן שרה ,ד ק ל
רינה ,זיו יעל ,לזר ציפ ורה ,שמבן נועה ושרעבי
אברהם ".האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.

ראש העיר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 10 4א ושרה פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל  70של עובדי
עירייה הבאים אדלר פנינה ,אנטמן חנה רות ,בנדרסקי
יעקב ,גבעון בתיה ,גוטמן שרה ,דק ל רינה ,זיו יעל ,לזר
ציפורה ,שמבן נועה ושרעבי אב רהם.

 . 6אישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות.

איתי צחר:

הצעת ההחלטה הבאה ,אישור מחיקת חובות על פי נוהל
מחיקת חובות  .מאשרים מחיקת חובות ארנונה על פי
נוהל מחיקת חובות בהמשך לאישור בוועדת כספים
מיום  2ליוני . 2019

דוברת:

יש פה עוד נושא ,מה עם המהנדסת?

איתי צחר:

לא שמעתי .תיכף אני אחזור אז .אפשר לאשר את
הנושא של מחיקת חובות פה אחד? תודה רבה.

ראש העיר:

תודה.
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החלטה מס'  : 10 5אושרה פה אחד מחיקת חובות ארנונה על פי נוהל מחיקת
חובות בהמשך לאישור בוועדת כספים מיום  2ליוני
. 2019

 . 5יומני מהנדסת העיר – תיקון החלטה.

איתי צחר:

איפה דילגתי? מה חסר? בנושא יומני מהנדסת העיר,
תיקון

החלטה.

שהתקבלה

החלטת

בישיבת

מועצת

מועצה

העיר

מספר

שהתקיימה

36
ביום

 06/03/2019פרוטוקול מספר  6/18-13/19ו ת תוקן
כדלקמן "יומני ראש העיר וסגניו בשכר יפורסמו באתר
האינטרנט של עיריית כפר סבא בכפו ף לסייגים
והמגבלות שנקבעו בחוק בפסיקה ".האם אפשר לאשר
את השינוי הזה שבעצם מבטל את ההחלטה הקודמת
שגם יומני מהנדסת העיר יפורסמו .האם אפשר לאשר
זאת פה אחד? סליחה ,אושרה ברשותך ,האם אפשר
לאשר זאת פה אחד? תודה רבה.
ראש העיר:

תודה רבה.

אי תי צחר:

נושא הבא.

ראש העיר:

רגע ,רק יש דרג פוליטי ויש דרג מקצועי .ראש העיר
וסגניו חשפו את יומניהם ,תודה.

החלטה מס'  : 10 6א ושר פה אחד תיקון החלטה מספר  36שהתקבלה בישיבת
מועצה שהתקיימה ביום  06/03/2019פרוטוקול מספר
 6/18-13/19ו ת תוקן כדלקמן "יומני ראש העיר וסגניו
בשכר יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית כפר סבא
בכפוף לסייגים והמגבלות שנקבעו בחוק בפסיקה".
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 . 7אישור הקצאה של חנות מס'  17בשוק עלייה לעמותת "עזר מצ י ון".

איתי צחר:

אישור הקצאה של חנות מס'  17בשוק עלייה לעמותת
"עזר מציון" .מאשרים את המלצת ועדת הקצאות את
ההקצאה לעמותת "עזר מציון" שמספרה 580070997
את חנות מספר  17בשוק עלייה שברחוב דוד רמז , 18
גוש  7620חלקה  353למטרת השאלת ציוד רפואי
וחלוקת מזון יבש לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות
לעירייה לסיים את ההקצאות בהודעה של  60יום
מראש .האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.

ראש העיר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 10 7אושרה פה אחד המלצת ועדת הקצאות את ההקצאה לעמותת
"עזר מציון" שמספרה  580070997את חנות מספר 17
בשוק עלייה שברחוב דוד רמז  , 18גוש  7620חלקה 353
למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת מזון יבש לתקופה
של שלוש שנים עם אפשרות לעירייה לסיים את
ההקצאות בהודעה של  60יום מראש.

 . 8אישור הארכת תוקפם של תעריפיהם של היטלי סלילת רחובות ותיעול.

איתי צחר:

אישור הארכת תוקפם של תעריפיהם שלך היטלי סלילת
רחובות ותיעול .הצעת החלטה "מאשרים את הארכת
סמכות העירייה להמשיך ולג בות את ההיטלים שבנדון
על פי תעריפיהם הנוכחיים וזאת עד ליום  31לדצמבר
 2020או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים
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לאחר אישור שר הפנים ,המוקדם מבין אלו  ".האם
אפשר לאשר זאת פה אחד?
רו"ח תהילה מימון :

אני רוצה בבקשה רק להגיד משהו .אני רואה חשיבות
גדולה לסיים את העבודה הזאת כמה שניתן מוקדם
יותר כי אני מבינה שאם תהיה הוזלה בנוסחה הזאת
שתקבע אז ייפנו אלינו בטענות ,הציבור יפנה בטענות.
ואם ת היה התייקרות אז אנחנו בעצם מפסידים פה יכול
להיות הרבה מאוד כסף .ולכן ככל שניתן ,אני מבינה
שזה לחוץ  , 2020 ...אלא לעשות א ת זה כמה שיותר
מוקדם ,ינואר ,פברואר ,מרץ ,לא יודעת מתי .זה יעזור
לעיר לא להיכנס לסיכונים מיותרים.

רו"ח שגיא רוכל:

אנחנו כמובן נעשה כל שניתן כדי לסיים את העבודה
כמה שיותר מוקדם ,זה גם אינטרס שלנו .התהליך הוא
אכן קצת יותר ארוך ,יש גם חברה בודקת מטעם משרד
הפנ ים שצריכה לעבור ולאשר את כל הנחות הייסוד
שלנו בתחשיבים ולבדוק אותנו לפרטי פרטים ולכן
אנחנו מבקשים את הארכ ה .כמובן שגם פניתי לממונה
במשרד הפנים לפ ני הבקשה הזאת ותיאמתי את זה
איתו מראש.

איתי צחר:

האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.

ראש העיר:

ת ודה ,תודה לגזבר.

החלטה מס'  : 10 8אושרה פה אחד הארכת סמכות העירייה להמשיך ולגבות את
ההיטלים שבנדון על פי תעריפיהם הנוכחיים וזאת עד
ליום  31לדצמבר  2020או עד למועד פרסומם של חוקי
העזר העדכניים לאחר אישור שר הפנים ,המוקדם מבין
אלו .
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 . 9אישור פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום . 22.7.2019

איתי צחר:

אישור

פרוטוקול

והמלצות

ועדת

תמיכות

מיום

 , 22.7.2019יש כאן שלושה סעיפים עם הצעת החלטה.
מאשרים את פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום
 22.7.2019כמפורט מ טה .א ' הוספת תבחין למתן
תמיכה/השתתפות

בדמי

שכירות/שימוש

במתקן

ספורט .סעיף ב' ,דיון בעמ ותות בהן הת גלתה סטייה
מהקבוע בתבחינים .סעיף ג' ,תמיכה לעמותת משכן
אברהם בגובה  90%מהיטלי פיתוח .מצ"ב פרוטוקול
ועדת התמיכות מיום  22.7.2019בו מופיעות המלצות
הוועדה .האם אפשר לאשר זאת פה אחד?
רו"ח תהילה מימון :

לא ,רגע .כל הנושא של ,רגע הראשון .הקריטרי ון הנוסף
להפועל כפר סבא ,ואני משלבת פה כמה נושאים
שמופיעים גם בהמשך אז תסלחו לי כי זה קשור אחד
לשני .יש פה בעצם גם את האישור קריטריון שנועד לזה
שאנחנו נוכל לעשות העברה כספית שנידונה כבר
בוועדת הכספים ,של  375אלף שקלים .ובנוסף ,יש פה
הצעת החלטה לתת ערבות לק בוצה של  800אלף שקלים.
חשוב לי לציין שזאת קבוצה פרטית ואני רוצה לשאול
כמה שאלות לפני שנקבל פה החלטה.

איתי צחר:

אבל לגבי אישור הערבות יש הצעת החלטה נפרדת ,לא?

רו"ח תהילה מימון :

אני יודעת ,אבל הנושאים שלושתם משולבים אחד
בשני ,אז אני אשמח לסיים את הדיון עכשיו ולא לפצל
אותו .אז אני אש אל ברצף ואני אשמח לקבל תשובות.
ממה נובע הפער בין הסכום של הערבות של  800אלף
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לסכום של התמיכה של  375אלף שקלים? מה הסכום
המקסימלי

שאנחנו

נצטרך

להעביר

השנה?

מה

המשמעות של הקריטריון הזה לשנה הבאה? האם אנחנו
מעריכים שאנחנו נסיים להכשיר את ה אצטדיון כבר
השנה? ואם לא ,מה המשמעות של זה על התקציב של
שנה הבאה? האם הבעלים השלים כספים מהכיס שלו
במקביל לזה שהעירייה מעבירה תמיכה נוספת והאם
הערבות נחשבת כתמיכה נוספ ת ואיך היא משתלבת
בקריטריון שקבעתם?
איתי צחר:

טוב ,אז לגבי השאלות ,אבל יכול לה יות שאני אצטרך
שתחזרי על חלקם .בכל מקרה ,הערבות זו דרישה של
אצטדיון המושבה ,שנערוב לקבוצה וציינו במפורש
בערבות שזה רק לנושא דמי המשחקים ולא לכל נושא
אחר כמו ונדליזם או כל נושא של נזק אחר שייגרם.
לגבי סוגית התקציב לשנה הבאה והתמיכות לשנה
הבאה ,זה יידון בנפר ד באישור תבחינים .היום הינו
בוועדת תמיכות  ,זה יובא למוצעת העיר ויובא לאישור
בתבחינים ומועצת העיר תחליט מה שתחליט לעניין
ה תבחינים לשנה הבאה ו כן לעניין התמיכות .הפער
בגובה הסכום זה כי אנחנו משלמים לקבוצה את ההפרש
בין מה שהיא הייתה מש למת כאן לבין מה שנדרש לשל ם
במושבה .אבל הערבות ,כמו שאמרתי קודם נדרשת על
מלוא הסכום מבחינת מפעילי האצטדיון העירוני
האחר .יש משהו שלא נענה? לגבי השתתפות של
הבעלים ,זה בעצם מובן מתוך התשובה שאנחנו
משלמים רק חלק ,אז הם משלמים את היתרה .בין
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השאר ממקורותיהם שלהם ,לרבות התמיכה שאושרה
על ידי מועצת העיר מן הסתם .אני לא יודע איזה כסף
צבוע למה  ,כי יש להם עוד פעילויות מן הסתם ,לתפעל
את הקבוצה.
ד"ר אסנת ספורטה:

איתי מה ההפרש? אמרת שהערבות היא על כל הסכום,
אבל בעצם אנחנו חשופים רק בגובה ההפרש .מה
ההפרש?

איתי צחר:

לא ,לא אמרתי שאנחנו חש ופים על גובה ההפרש.
אמרתי שה  375 -אלף שקלים שאושרו בעצם זה לממן
את עלות ההפרש מאחר והקבוצה משלמת גם כיום על
שימוש במגרש .מאחר והיא לא יכולה להשתמש במגרש,
מוצע לאישור תבחין מיוחד לוועדת התמיכות שמכסה
את הפרש הנזק הנוסף שנגרם להם ,לצורך העניין
הכספי ,כתוצאה מזה שהם נאלצים לשחק באצטדיון
אחר.

ראש העיר:

כן הגזבר.

צביקה צרפתי:

 ...לענות לי גם ,אז אני כבר לוקח את הסעיף הזה של
הערבות ולא אדבר אחר כך ,נקשור את הכל ביחד.
תראו ,הפועל כפר סבא אף אחד לא חושד בי שאני לא
רוצה לתת להם תמיכה .אני כל השנים נלחמתי לתת
להם תמי כות ולעזור להם ,אז אני לא חשוד כאחד שלא
רוצה .אבל יש פה דבר שאני מנסה להבין אותו ואני לא
הצלחתי להבין אותו ,אולי תעזרו לי לפתור אותו .אחד,
בעברי כשכיהנתי ,במקומות שהייתי ,הסבירו לי שאי
אפשר לתת ערבות לקבוצת ספורט ,בשום אופן .והפועל
כפר סבא היו במצבים לא פש וטים .בשום אופן ,אי
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אפשר לתת ערבות ,פשוט ,לקבוצה פרטית  ,אנחנו לא
נותנים ערבות להפועל כפר סבא .הדבר הי חידי שכן נתנו
זה היה מכתב כל שנה לבקרה התקציבית ,מה סך
התמיכה של הופעל כפר סבא מעיריית כפר סבא .הם היו
באים לבקרה התקציבית ,מפקידים את זה כחלק
מהפיקדונות ש להם בסך הכל הכולל שהינו צריכים
להוכיח מאיפה יש להם מקורות כספיים .ואם הם לא
היו עומדים בשכר לשחקנים או בהוצאות כאלה או
אחרות ,הבקרה הייתה יכולה לפנות לעיריית כפר סבא
ולבקש ,במקום להעביר להפועל כפר סבא ,להעביר
לבקרה התקציבית .עכשיו נהיה מצב 800 ,אלף שקל
ערבות ,פלוס המכתב הזה שבטח ייתנו איתו עוד 1.2
מיליון ,זה כבר עובר את סך התמיכה שמאושרת .איך
אפשר לתת למישהו ערבות על תמיכה שהיא לא
מאושרת ואולי אם הוא יחרוג אז היא תאושר עתידית.
יש פער .אז הפער הזה לא מובן לי ,אנחנו ניסינו לתת
להפועל כפר סבא דרך כל מי ני דברים .תאמינו לי,
יועצים משפטיים אמרו 'אי אפשר ,אי אפשר' .אני בעד
לתת ,אני גם בעד ה  375 -אלף שקלים האלה .אני רוצה
לראות מי אמר שמחר יהיה ונדליזם  ... ,לא יתבעו
אותנו וזה לא יהיה  800זה יהיה כבר  900למה יש 100
אלף שקל ונדליזם שנעשה על  -ידי אוהדים ,שזה מח וץ
לדמי השימוש הנקבעים מראש .אני חושב שצריך פה
לעשות סדר ,זה עניין עדין וצריך לעשות את זה בצורה
מושכלת כי מחר לא נוכל להגיד ,ואני לא מוכן לתת יד
לדברים שהם לא ,לא יודע ,לי הם אמרו שהם לא

50

מועצה שמן המניין

07/08/2019

חוקיים .אז אני ל א יודע ,תתקנו אותי ,אולי החוקים
השתנו בעיריית כפר סבא בשמונת החודשים האחרונים.
אני לא יודע ,אולי בא קוסם ועשה הוקוס  -פוקס ,זה
הלוואי.
ראש העיר:

תודה צביקה .שגיא בבקשה.

עו"ד יוסי סדבון:

רק רגע ,לפני ששגיא ,סליחה.

ראש העיר:

יוסי ,סליחה.

עו"ד יוסי סדבון:

אני מבקש לשאול את היועץ המשפטי  .סעיף  202א',
סימן קטן א' ,מדבר על זה שהעירייה רשאית לערוב
לחיובו של אחר למטרה מהמטרות שהעירייה מוסמכת
להן .האם אתה מגדיר את התמיכה באגודת ספורט
פרטית כאחת מהמטרות שהעירייה מוסמכת?

עו"ד אלון בן זקן:

אחת מהסמכויות של עירייה זה לנהל תחומי ספורט ,או
להפעיל פעולות של תרבות,

צביקה צרפתי:

למה? היא לא מפעילה את התחומים האלה .זה תחום
של קבוצה ,זה בעלים פרטיים.

עו"ד אלון בן זקן:

היא גם מפעילה את הפעילות הזאת.

צביקה צרפתי:

היא לא מפעילה את הפועל כפר סבא.

עו"ד יוסי סדבון:

ממש לא ,זה באחריות של הקבוצה.

צביקה צרפתי:

תפסיקו להטע ות.

עו"ד יוסי סדבון:

שאלתי שאלה ,אתה אומר שכן? בסדר ,שמעת י .תודה.

ראש העיר:

תודה ליועץ המשפטי ,עוד מישהו? כן שגיא הגזבר,
בבקשה.

רו"ח שגיא רוכל:

צביקה בי כן אפשר ל חשוד שיש לי אינטרס להעביר כמה
שפחות תמיכה להפועל כפר סבא ,כי טוב ,כגזבר,

ראש העיר:

הוא לא אמר איזה הפועל כפר סבא .הוא לא אמר
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כדורסל ,כדורעף ,כדורגל .הוא אמר הפועל כפר סבא.
רו"ח שגיא רוכל:

לא ,כגזבר יש לי אינטרס לא להגדיל את התקציב .אתה
יודע ,תמיד כשהם יורדים ליגה אז ר שאי הקבוצות
מתקשרים אלי ואומרים 'יש לפחות תושב אחד שמח
בכפר סבא ' ,אבל כשעולים אז הם אומרים לי 'אנחנו
יודעים שאתה בדיכאון' .אבל לעניין עצמו ,אז קודם כל
הסכום של ה  375 -אלף שקלים נועד לכסות את דמי
השימוש לשנת  , 2019או על פי אומדן של דמי השימוש
להשכרת המתקן ל  . 2019 -אנחנו נדרשנו על  -ידי החברה
שמפעילה את האצטדיון לערוב לחוזה דמי השימוש לכל
העונה כולה .כמובן שערכנו תיקונים בהסכם ,הי ועץ
המשפטי ערך תיקונים יחד עם המנכ"ל בהסכם
שיבטיחו שהערבות שלנו שאנחנו מבקשים כרגע היא אך
ורק לעניין דמי השימוש ,לא לכל דבר אחר .לא יחול על
העירייה לא נזקים ,לא תביעות  ,לא ונדליזם ולא שום
דבר אחר ,א ך ורק לעניין דמי השימוש במתקן ככל
והאגודה לא תפרע אותם ,אנחנו נאלץ להיכנס בנעליה.
כמובן שאלו יקוזזו מהתמיכה שהעמותה תהיה זכאית
לה .אז לגבי  2019מן הסתם מובא בסעיף הבא ,תמיכה
נוספת ,זה מופיע בסעיפים הבאים גם בוועדת התמיכות
שמופיעה כאן וגם בסעיפים הבאים ,תוס פת לתקציב.
ככל וזה יאושר ותהיה בעיה ,אז זה יקוזז .אנחנו לא
מתכ וונים להעביר להם את התמיכה מראש ,אלא רק
כנגד חשבון של ביצוע בפועל .כמובן אותה תמיכה לפי
סעיף  202אינה חייבת תקציב בעת אישורה וצביקה ,כן
העמדנו בעבר פעם אחת תמיכה להפועל כפר סבא
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להלוואה שהאגודה ל קחה ,לקבוצת הכדורגל ,בסך 150
אלף שקלים.
צביקה צרפתי:

ומאז אמרתם לי שאי אפשר .עזוב נו שגיא ,אני לא רוצה
איתך ,אני בטח לא רוצה להתווכח .אתה יודע מה?
עיריית רעננה ,עיריית רעננה ,אני לא מרגיש בנוח
להתווכח .עיריית רעננה משפה את הפועל רעננה גם כן
בתמיכה עקיפה ,בתמיכה נוספת .יש תמיכה של 1.3
מיליון תמיכה ישירה ויש תמיכה אכיפה שבגין השימוש
המגרש בנתניה היא מע בירה להם עוד  150אלף שקל,
היא מעבירה את זה דרך תמיכה .לא ערבויות ולא שום
דבר.

רו"ח שגיא רוכל:

וזה גם מה שאנחנו עושים.

צביקה צרפתי:

מה ש אשר אלון עושה את ההסכם מ ו ל,

רו"ח שגיא רוכל:

זה גם מה שאנחנו עושים כרגע.

צביקה צרפתי:

לא ,זה לא מה שאתה עושה .אתה נותן ערבות של 800
אלף שקל.

רו"ח שגיא רוכל:

זה בדיוק ,הערבות שאני עושה זה לצורך הבטחת,

צביקה צרפתי:

אתה ממש לא עושה ,אתה נותן ערבות.

רו"ח שגיא רוכל:

הערבות שאנחנו עושים ,אילו יכולנו לקיים את האירוע
הזה ללא ער בות ,מן הסתם לא הינו עושים את זה.

צביקה צרפתי:

אנחנו נבדוק את זה .אתם חורגים ,לפי דעתי אתם
חורגים מהסמכות.

רו"ח שגיא רוכל:

אנחנו סבורים שלא.

צביקה צרפתי:

ואני לא חשוד כנגד הפועל כפר סבא ,אני רוצה לעזור.

רו"ח שגיא רוכל:

אנחנו סבורים שאנחנו לא ח ורגים,

צביקה צרפתי:

אבל בואו נעשה את זה בתמיכה .מה הבעיה?

מועצה שמן המניין

רו"ח שגיא רוכל:

53

07/08/2019

אנחנו עושים את זה בתמיכה צביקה ,זה בדיוק מה
שאנחנו עושים.

צביקה צרפתי:

אני שואל ,אני שואל מה,

רו"ח שגיא רוכל:

אני הסברתי את זה בוועדת הכספים שנדרשי ם,

ראש העיר:

טוב ,רגע שנייה .אני לא חושב שזה נכון להגיע לעימות
כזה ולוויכוח כזה .פשוט שגיא מאדים ,אני לא רוצה
שיאדים ,אני דואג לבריאתו.

צביקה צרפתי:

אני לא מתעמת ,עם שגיא אני לא מתע מת.

ראש העיר:

תודה צביקה.

צביקה צרפתי:

אני חבר .למגינת לבך אני חבר של שגיא.

ראש העיר:

צביקה תודה רבה .כן ,עוד שאלה אחרונה לפני שאני
מעלה להצב עה?

רו"ח תהילה מימון :

כן ,כן ,כן ,אני לא קיבלתי רגע על חלק מהשאלות .קודם
כל אם אני מבינה נכון אז הסיכון הוא באמת  800אלף
שקל כי ,

רו"ח שגיא רוכל:

פחות  375שאנחנו,

רו"ח תהילה מימון :

אבל אתה נותן ערבות שאם הם לא יצליחו ,העמותה,
אני פתחתי את הדוחות הכספיים שלה ,הם יכולים גם
לא לעמוד.

רו"ח שגיא רוכל:

נכ ו ן אבל אנחנו מאשרים ,אם נאשר כרגע תמיכה של
 375הם עכשיו ישחקו משחק אחד ,בסדר? יגישו חשבון
עבור התשלום בעד המשחק ,ישלמו אותו ,יביאו לי
הקבלה ,אני אעביר להם את התמיכה בעד המשחק.

רו"ח תהילה מימון :

אבל אתה נותן להם ערבות ,אם הם לא יישלמו
לאצטדיון ,אז אנחנו חשופים ,לא הם.

רו"ח שגיא רוכל:

 375אלף שקלים נמצאים כבר ,ברגע שתאושר ועדת
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הכספים והתמיכה בזה ,הם נמצאים באישור בקופה.
זאת אומרת החשיפה היא,
רו"ח תהילה מימון :

אז אנחנו חשופים עוד  400אלף.

רו"ח שגיא רוכל:

 , 425כך אמרתי וגם איתי הסביר,

רו"ח תהילה מימון :

אז אמרת.

רו"ח שגיא רוכל:

נכון ,שככל והם לא ישלמו ,קודם כל הערב ות נדרשת
אכן לצור ך קיום משחקים בעונה הבאה .שוב ,אני אין
לי בעיה שלא ישחקו ,אבל שוב ,כגזבר ,כגזבר.

רו"ח תהילה מימון :

מה הערכה לגבי סיום ההכשרה של האצטדיון?

איתי צחר:

אין הערכה כרגע.

ראש העיר:

יש לנו פגישה מחר בבוקר בעניין ואנחנו נעשה מאמץ
גדול לסיים את זה כמה שיותר מהר .אין לנו עוד הערכה
מדויקת .הכוונה היא בגדול הייתה לפחות עד דצמבר
ינואר ,אני מקווה שאנחנו נעמוד בזה.

רו"ח תהילה מימון :

אז אני רוצה רק להגיד לסיכו ם .אחד ,הקריטריון הזה
בעצם יוצר תקדים גם לשנה הבאה .למיטב הבנתי אנחנו
מייצרים פה תקדים.

ראש העיר:

לא.

רו"ח תהילה מימון :

צריך להתקיים דיון אמיתי לגבי את מי אנחנו מממנים.
כבר יש מימון של  1.2מיליון לקבוצה הזאת .אנחנו
צריכים לעשות דיון משמעותי ,אנחנו לא בעודף תקציב.
סכום של  400אלף שקלים או  800אלף שקל ים זה סכום
מאוד מהותי שאפשר לעשות בו המון המון דברים
בתקציב העי רוני .אנחנו לא במצב של לשחרר את
הכספים האלה וגם צריך לשים כוכבית של קבוע
קריטריון באמצע השנה ,אחרי שאושרו הקריטריונים
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לפני מספר חודשים ,בעיניי זה דבר שהוא,
ראש העיר:

אז הנושא הזה יידון בתבחינים בוועדת התמיכות
ובמ ו עצה .בכל מקרה אנחנו נדרשנו לזה ,הפועל כפר
סבא בכדורגל הפתיעה את כולם ועלתה ליגה וזה
המשמעותיות וההש לכות וזהו.

איתי צחר:

אפשר לאשר את ההצבעה פה אחד? לא .נגש להצבעה
פרטנית.

ראש העיר:

אוקי ,נעלה להצבעה ,כן.

איתי צחר:

בבקשה .מי בעד? ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי,
ראש העיר ,דני ,אסנת את מצביעה? אסנת.

ראש העיר:

רגע ,בוא נספור.

עו"ד יוסי סדבון :

אנחנו מדברים רק על ההקצבות לספורט או על כל
ההקצבות?

איתי צחר:

רק על הספורט.

צביקה צרפתי:

אפשר לפצל תמיכה ב  375 -והערבות בנפרד ?

איתי צחר:

אלון ,שואל צביקה האם אפשר לפצל את הסעיף
הראשון לשני סעיפים ,את התמיכה בנפרד ואת הערבות
בנפרד .כן? אוקי .אז לגבי התמיכה של ה  375 -אלף ש"ח,
האם אפשר לאשר פה אחד? ב י קש צביקה צרפתי לפצל
את ההצבעה על הסעיף הראשון .את ה  375 -בנפרד ואת
הערבות בנפרד .האם אפשר לאשר את ה  375 -פה אחד?

ראש העיר:

אני מבקש לא להפריע אושרת ,סליחה אבל את לא,
סליחה ,א בל את מפריעה לנו .אני אומר את זה בחיוך
ובאהבה .בסדר?

ד"ר אסנת ספורטה:

איתי אפשר עוד שאלה אחת לפני ההצבעה?

איתי צחר:

א ם אי אפשר לאשר פה אחד...
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איתי ,עוד שאלה אחת לפני ההצבעה .מה המקורות
התקציביים לערבות ולתמיכה?

רו"ח שגיא רוכל:

לערבות לא נדרש מקור תקציבי ,הרשות על פי סעיף 202
רשאית להעמיד ערבות כוללת עד  3%מתקציבה השנתי
בלא שהיא נדרשת להעמיד לכך מקור תקציבי בעת
ניתנת הערבות .שוב ,לא שאנחנו רוצים ורצים להריץ
אבל אתם תראו פה שאנחנו מציעים ע רבו ת נוספות,
למשל ההלוואה לחברה הכלכלית וכן על מנת לקדם
פרויקטים שחשובים לעיר .אז לא נדרשת ל  800 -אלף
ערבות ,כמובן שההבנה שלנו שכ כל והאגודה לא תשלם,
זה יקוזז לה מהתמיכות שיאושרו ,בין אם תאושר
תמיכה נוספת אם בין אם מהתמיכה לשנה הבאה.
ולעניין המקור לתמיכות אז זה מופיע בוועדת הכספים.
המקור נלקח מהרזרבה בתקציב העירייה.

ד"ר אסנת ספורטה:

תודה.

איתי צחר:

לעניין ה  375 -אלף שקלים .מי בעד? ממה ,מאיר ,לירית ,
פליאה ,עילאי ,צביקה ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן,
אמיר ,רפי ,אורן ,עדי ויוסי .מי נגד? תהילה ,קרן ,הדר
ואמ יר  .לעניין הערבות מי בעד? ממה ,מאיר ,לירית,
פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,אמיר,
רפי ,אורן ועדי .מי נגד? תהילה ,קרן ,יוסי ,הדר ואמיר
סילבר וצביקה צרפתי.
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החלטה מס'  : 10 9אושר ה ברוב קולות המלצ ת ועדת תמיכות מיום 22.7.2019
ל הוספת

תבחין

למתן

תמיכה/השתתפו ת

בדמי

שכירות/שימוש במתקן ספורט לשנת הכספים  2019עד
לסכום של  375אש"ח.
בעד  -ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,צביקה ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן,
אמיר קולמן  ,רפי ,אורן ,עדי ויוסי.
נגד  -תהילה ,קרן ,הדר ואמיר סילבר .

איתי צחר:

לעניין הסעיף הבא ,דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה
מהקבוע בתבחינים הבאים .ככתוב מועצת העיר תהיה
רשאית במקרים חריגים לאשר תמיכה גם לעמותות
שיש בהן סטייה מהתבחינים לעניין היחס בין הרכוש
השוטף ומחזור הפעילות ואנחנו מבקשים לאשר את
עמותת גמלאי כפר סבא ,עמותת י"ש י לדים ויתומים
ניצולי שואה בישראל ,עמותת ער"ן ועמותת נוער מגן
דוד .כל אחד מהטעמים שפורטו .הצעת ההחלטה לגבי
ארבעת העמותות האלה  ,לאשר את מתן התמיכה .האם
אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה.

החלטה מס'  : 1 10אושר ה פה אחד המלצ ת ועדת תמיכות מיום  22.7.2019למתן
תמיכה לעמותות שיש בהן סטייה מהתבחינים לעניין
היחס בין הר כוש השוטף ומחזור הפעילות כדלקמן :
עמותת גמלאי כפר סבא ,עמותת י"ש ילדים ויתומים
ניצולי שואה בישראל ילדים ,עמותת ער"ן ועמותת נוער
מגן דוד.

איתי צחר:

לגבי עמותת חריגה מקריטריון על פי סעיף ב' לעניין
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חריגה בשכר ,ע מותת אנוש .ועדת התמיכות דנה בנושא,
מאחר ויש כאן חריגה בעלות שכר המנכ"ל לשנים 2017-
 2018שעולה על הסך המקסימאלי שמועצת העיר
א י שרה בעבר ,ההחלטה של ועדת התמיכות שמובאת
כאן לאישור או לא ,למועצת העיר היא "בטרם תתקבל
ההחלטה בנושא  ,על העמותה להעביר הסברים באשר
לייעוד כספי התמיכה לפעיל ות המקומית בסניף כפר
סבא .ובשלב זה לא ניתן אישור לתשלום התמיכה" .
האם אפשר לאשר את הצעת החלטה ה זו פה אחד?
תודה.
ראש העיר:

תודה.

החלטה מס'  : 1 11אושרה פה אחד המלצ ת ועדת תמיכות מיום  22.7.2019ב עניין
עמותת אנוש כי בטרם תתקבל ההחלטה בנושא  ,על
העמותה להעביר הסברים באשר לייעוד כספי התמיכה
לפעילות המקומית בסניף כפר סבא .בשלב זה לא ניתן
אישור לתשלום התמיכה .

איתי צחר:

הסעיף השלישי בנושא זה ,זה תמיכה לעמותת משכן
אברהם בגובה  90%מהיטלי הפיתוח ,אושרה בוועדת
המשנה לתכנון ובנייה הקמה של קומה נוספת מעל בית
הכנסת משכן אברהם לטובת שלושה חברי הלנה אשר
ישמשו בשבתות ומועדי ישראל לציבור קהילת בתי
הכנסת בכפר סבא  .מובאת לאישור הצעת החלטה
"לאשר לעמותה את מתן התמיכה בגובה  90%מסך
היטלי הפיתוח ששילמה לעירייה ".סכום ההיטלים אגב
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מ ופיע למעלה ,הוא  31אלף לערך" .זאת בכפוף לעמידה
בכללים הבאים תוך מתן התחייבות העמותה כי לא
תהיה חריגה מהם .היה ותתקיים חריגה ,תהא רשאית
העירייה לבטל את אישור התמיכה ולדרוש השבת כספי
התמיכה גם בעתיד .העמותה תעביר התחייבות חתומה
בדבר העמידה בכללים הבאים של מט רת התמיכה,
והתנאים למתן התמיכה הם כמפורט מטה .א .השימוש
בחדרי האירוח הינו שימוש נלווה בלבד לבית הכנסת
לטובת הלנה בשבתות ,חגים ומועדי ישראל בלבד .אלו
יופעלו על  -ידי העמותה ולא ת תקיים פעילות עסקית
עצמאית בהם .ב .התמורה מהשכרת החדרים תתקבל
בידי העמותה ותשמש למ טרותיה בלבד .ג .מובהר כי
פעילות זו אינה לצורך השאת רווחים בידי העמותה".
האם אפשר לאשר את ההצעה הזאת פה אחד? לא? ניגש
להצבעה שמית .מי בעד? מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי,
ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,א מיר ,רפי ,אורן ,עדי
וצביקה בעד .מי מתנגד? מי מתנגד? יוסי ,קרן ,הדר
ואמיר סילבר .מי נמנע? אין נמנעים .תהילה לא הצבעת,
את רוצה לציין מה את מצביעה?
ממה שיינפיין:

אני בעד.

איתי צחר:

וממה בעד .מה הצבעת? נגד .תהילה נגד.

החלטה מס'  : 1 12אושר ה ברוב קולות המלצ ת ועדת תמיכות מיום 22.7.2019
למתן תמיכה לעמותת משכן אברהם בגובה  90%מסך
היטלי הפיתוח ששילמה לעירייה וזאת בכפוף לעמידה
בכללים הבאים תוך מתן התחייבות העמותה כי לא
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תהיה חריגה מהם .היה ותתקיים חריגה ,תהא רשאית
העירייה לבטל את אישור התמיכה ולדרוש השבת כספי
התמיכה גם בעתיד .העמותה תעביר התחייבות חתומה
בדבר העמידה בכללי ם הבאים של מטרת התמיכה,
והתנאים למתן התמיכה הם כמפורט מטה :
א .השימוש בחדרי האירוח הינו שימוש נלווה בלבד לבית הכנסת לטובת הלנה
בשבתות ,חגים ומועדי ישראל בלבד .אלו יופעלו על  -ידי
העמותה ולא תתקיים פעילות עסקית עצמאית בהם.
ב .התמורה מהשכרת החדרים תתקבל בידי העמותה ותשמש למטרותיה בלבד.
ג .מובהר כי פעילות זו אינה לצורך השאת רווחים בידי העמותה.

בעד  -מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,אמיר קולמן ,
רפי ,אורן ,עדי ,צביקה וממה .
נגד  -יוסי ,קרן ,הדר תהילה ואמ יר סילבר .

 . 10אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום
דמי שימוש באצטדיון "המושבה".

איתי צחר:

הנושא הבא על סדר היום הוא אישור מתן ערבות
להתחייבות מועדון הכדורגל הפו על כפר סבא לתשלום
דמי שימוש באצטדיון "המושבה" .הצעת ההחלטה,
הצבענו ,פיצלנו שם ,נכון טעות שלי .אבל בואו נקריא
את זה למען הסדר הטוב לפי הנוסח החוקי המחייב.
"מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבות
מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש
בגין השימוש באצטדיון המושבה ,בסך כולל של 800
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אלף ש"ח בגין עונת המשחקים  ". 2019-2020מי בעד?
ממה ,מאיר אתה בעד? מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי,
ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,אמיר אני לא רואה אותך.
יצא? רפי ,אורן בעד? אורן ,עדי .מי מתנגד? תהילה,
קרן ,יוסי ,הדר ואמיר סילבר.

החלטה מס'  : 11 3אושר ברוב קולות מתן ערבות של עיריית כפר סבא
להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום
דמי שימוש בגין השימוש באצטדיון המושבה ,בסך כולל
של  800אלף ש"ח בגין עונת המשחקים . 2019-2020
בעד  -ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,רפי,
אורן ,עדי
נגד  -תהילה ,קרן ,יוסי ,הדר ואמיר סילבר

 . 11אישור מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
על פי הסכם הלוואה.

איתי צחר:

הנושא הבא על סדר היום ,אישור מתן ערבות
להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
על פי הסכם הלוואה .דברי הסבר" :המטרה נ דרשת
לשם פרויקט למימון תכנון ,אספקה ו אחזקת מערכות
סולריות לייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי העיר כפר
סבא .סכום ההלוואה המבוקש הינו  13מיליון .תנאי
ה הלוואה והערבות הינם 7 :מיליון לתקופה של  20שנים
עבור קירוי מגרשי ספורט סולריים ו  6 -מיליון ש"ח
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לתקופה של  12שני ם עבור מערכות סולריות על מבני
ציבור .בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ב -
 24.07.2019אושרה ההלוואה כאמור ומתן ערבות
עיריית כפר סבא ,על  -ידי חברי הדירקטוריון .על פי
ההסכם עם החברה הכלכלית הערבות תשרת פרויקט זה
בלבד ותפחת בהתאם ליתרת ההלוואה שנותרה .כמו כן
תהא העירייה רשאית לבטל ערבות זו במתן הודעה
לחברה של  30ימים מראש .בהתאם להוראות סעי ף
 202א' לפקודת העיריות ,רשאית העירייה להעמיד
ערבות כאמור  ,ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי
תקציבי בשעת נתינתה ".הצעת ההחלטה שמובאת
" מאשרים

מתן

ערבות

של

עיריית

כפר

סבא

להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
על פי הסכם הלוואה בסך  ,₪ 13,000,000עבור פרויקט
ייצור חשמל מגגות סולאריים וקירוי מגרשי ספורט
סולאריים " .האם אפשר לאשר פה אחד?
הדר לביא:

לי יש כמה שאלות.

צביקה צרפתי:

זה יהיה בהיתרים?

איתי צחר:

כן.

הדר לביא:

צביקה ,ל א שו מעים אותך .אם זה יהיה בהיתרים.
אנחנו בתור אנשי ציבור מתבקשים לאשר הלוואה,
ערבות להלוואה של  13מיליון שקל ,זה לא מעט כסף .
כמו שאני מניחה שאף אחד מאתנו לא היה מעמיד
ערבות על סכום פעוט מזה באופן אישי ,כמובן שלא
נעשה את זה על כסף ציבורי בלי שאנחנו מבינים לעומק
במה מדובר .אנחנו חברי מועצת עיר ,אנחנו לא חברי
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דירקטוריון החברה הכלכלית .אני ביקשתי מראש את
הפרוטוקולים שדנו בזה או כל חומר אחר שמדבר על
העסקה ,כדי להבין יותר במה מדובר .נ אמר לי ,ביקשתי
את זה אתמול או שלשום ,בזמן קצר יחסית ונאמר לי
שלא יוכלו להעמיד את הפרוטוקולים מהישיבה מלפני
שבועיים מספיק בזמן .בניגוד אגב ,אני אומרת לכם
חברי המועצה ,מוועדת הכספים שאנחנו רואים פה
והפרוטוקולים האחרים שאנחנו יכולים לדון בהם כדי
להבין את מהות ההחלטה .ואני אשמח להבין על
הפרויקטים האלה ,מה הסיכויים שלא נעמוד ,שהחברה
לא תעמוד בהלוואות? מה הייעוד של הפרויקטים
האלה? מה אנחנו בעצם נדרשים לתת לו ערבות?
איתי צחר:

קודם כל לגבי בקשת מסמכים ,כי בדקתי עכשיו תוך
כדי עם בן .לשלוח  whatsappשלשום ולהגיד שביקשת
מסמכים ולא קיבלת ,זה לא מקובל מבחינתי.

הדר לביא:

איתי ,אמרתי את זה בדיסקליימר של מה שאמרתי .לא
צריכים להיכנס בי על כל דבר.

איתי צחר:

שנייה ,שנייה ,לא ,לשלוח  whatsappשלשום ולהגיד
ביקשת מסמכים ולא קיבלת כאיל ו יש כוונה להסתיר
ממך דברים,

הדר לביא :

לא אמרתי כאילו יש לי כוונה להסתיר,

איתי צחר:

ככה אני מעריך שרוב הקהל שישמע את מה שאמרת יבין
את זה.

הדר לביא:

לא י ודעת אם הקשבת לי בזמן שדיברתי ,אין לי שום
כוונה לחשוב שהסתירו מסמכים,

איתי צחר:

ולגופו של עניין,
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אני בטוחה שישחררו את הפרוטוקולים  .לא צריכים
להיכנס על כל דבר ,צריכים להעביר חומר.

איתי צחר:

אנחנו מעבירים חומרים בצורה שוטפת.

ראש העיר:

המנכ"ל בבקשה .אני אגיד את זה ככה בצורה מאוד
ברורה .כל מידע ,כל חומר ,כל בקשה שחברי המועצה
פונים ,מקבלים את זה בצורה כמעט מיידית .אני לא
חושב שיש תקדים לזה במדינת ישראל בשום רשות
שאני מכיר מקומית ,שיש כזה קשר גם לאופוזיציה.
אנחנו מאפשרים כמעט כל דבר ,הכל פתוח ,הכל כתוב
וגם אם פונים למנכ"ל ,איתי,

איתי צחר:

זה לא נשלח אלי.

ראש העיר:

זה לא נשלח גם למנכ"ל? החומר מגיע .אנחנו אין לנו
שום סיבה להסתיר שום דבר .להפך אנחנו רוצים
שתקבלו,

הדר לביא:

אף אחד לא אמר שאתם מסתירים ,זה לא הדיון .זה
ספציפית גם החברה הכלכלית ולא אתם.

ראש העיר:

אנחנו רוצים שתקבלו את המידע  ,תאמיני לי ,בצורה
הכי טובה ,נכונה ,שקופה ,כדי שכל המידע יהיה אצלכם
בידיים.

הדר לביא:

מעולה ,תודה .אז בתור יושב הראש דירקטוריון החברה
הכל כלית ,נשמח לפרוטוקולים ,זה בלי קשר לדיון
עכשיו .עכשיו אני אשמח למידע להבין על מה אנחנו
נדרשים לתת ערבות.

איתי צחר:

הפרויקט המדובר הוא פרויקט שבעצם מאפשר קירוי
של מגרשי ספורט ברחבי העיר כפר סבא .במשך שנים,
יש תוכנית רב שנתית שנגמרת איפשהו ,הייתה נגמרת
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איפשהו בעוד  15שנה ,לקירוי והצללה של מגרשי
הספורט בעיר .על מנת להחיש את קצב ההצללה ,א ו
ליתר דיוק הקירוי,
צביקה צרפתי :

לא תדייק ,לא  15שנה,

איתי צחר:

 15שנה 15 ,שנה.

ראש העיר:

אני מבקש ,שנייה ,שנייה ,צביקה סליחה ,סלי חה.
המנכ"ל סליחה .אני מבקש כשהמנכ"ל מדבר ובזכות
דיבור ,לא להפריע לו .תודה.

איתי צחר:

כפי שאמרתי יש תוכנית רב שנתית שהייתה קיימת
ובהתאם לה ביצענו הצללה או בשני מגרשים באמצעות
רשתות צל ,בעבר זה היה באמצעות קירוי קשיח וזה
אפשר מג רש אחד .מצאנו מודל שמאפשר השנה לקרות
בין  4ל  5 -מגרשים באותו תקציב ,כאשר בעצם סכום
הכסף ,אותו תב"ר של כחצי מיליון שקלים ממנוף
באמצעות הלוואה ,על  -ידי מכרז שבוצע והסתיים.
בימים אלו מותקנים קירויים  ,עד ה  1.9 -מתכונן להיות
קירוי כבר ב  4 -מגרשים ברחבי העיר ,קירוי קשיח.

ראש העיר:

את השמ ות אפשר להגיד? זו גם בשורה ,למי שרואה
אותנו בפייסבוק .במחיר של כ  500 -אלף שקלים אנ חנו
מתקינים  4מגרשים מקורים ,בצורה מאוד מאוד
רצינית .יש לנו את תורה ומדע ,אתה זוכר?

איתי צחר:

יש את סורקיס.

ראש העיר:

סורקיס ,שילה ומי הרביעי?

איתי צחר:

תיכף נבדוק  .הכל באתר אגב .ולגבי האפשרות לעשות
את זה ,היא נשענת על הצורך בעצם למודל של " BOT
ללוות כסף שיאפשר לנו לעשות את הפרוי קטים האלו
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ולתת לחברה מסחרית שזכתה במכרז את הזכות לחלוק
איתנו ברווחי החשמל הסולרי שייוצר .גם מהיום
הראשון בעצם אנחנו כעירייה נרוויח כסף ,חלק מהרווח
וחלק ילך לחברה.
רו"ח שגיא רוכל :

לא ,לא ,איתי.

איתי צחר:

ובמשך שנים ההלוואה הזו תוחזר.

רו"ח שגיא רוכל :

איתי ,זה לא ,זה לא,

איתי צחר:

רגע דקה ,זה קירוי ,זה אחד לעניין קירוי מגרשי
ספורט .מעבר לכך,

הדר לביא:

וזה הסכום הזה? זה  500אלף?

איתי צחר:

זה חלק מהסכום ,זה גם מפורט .זה לייצור ,אחד זה על
הסיפור של המגרשים כמו שציינתי והחלק השני של
הפרויקט זה מכרז נוסף שבוצע לעניין הקמה של תאים
פוטוולטאים על מבני ציבור .בצענו סקר על כל מבני
הציבור בעיר ובעצם אנחנו יוצאים להתקנות בכל מבנה
שבו אפשר ,מבחינה הנדסית ,מבחינת צפי עתידי .אם
עד השנה בפרויקט בעבר העירייה ייצרה  1מגה וואט
חשמל ,ב התקנות שציינתי עכשיו ,גם בגגות הסולריים
על מבני הציבור וגם בקירויים ,אנחנו הולכים לייצר פי
 , 2כלומר  2מגה וואט שזה סכום שלפי מה שדווח לי,
עוד לא בדקתי ,אפילו עולה ע ל הסכום שעיריית תל
אביב מייצרת באמצעים כאלו.

הדר לביא:

זה חשמל למטרות כסף? או מה זה החשמל ,מה זה
יאפשר לנו ל הפעיל?

איתי צחר:

המודל הוא שהחשמל שמיוצר ,חברת החשמל בעצם,
הוא מוזרם לרשת של מדינת ישראל ואנחנו מזוכים
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בסכום כסף,
הדר לביא:

זה חשמל ל מטרת רווח ,זה לא למטרת הפעלה של ,זה
לא יפעיל גם את האולם.

איתי צחר:

זה לא עובד ככה .זה חשמל שמיוצר,

הדר לביא:

ברור ,אני שואלת כדי להבין.

איתי צחר :

זה לא אותו אלקטרון ,לצורך העניין במירכאות,
שמיוצר בתא הפוטוולטאי ,משמש את אותו אולם .זה
עולה ומוזן לרשת באמצעות מונה ,אנחנו מזוכים
כספית ואז זה מתקזז מחשבון החשמל של העירייה.

הדר לביא:

אוקי.

רו"ח שגיא רוכל:

לא ,זה לא בדיוק.

איתי צחר:

למה?

רו"ח שגיא רוכל:

כי זה לא מונה נטו החשבונות האלו .המכסות האלו זה
לא מונה נטו ,אנחנו פותחים חוזה שירות ,חוזה שירות
מול חברת החשמל ,חוזה מובטח ל  20 -שנה עם תעריף
נקוב שבו אנחנו יודעים את כח הייצור של גג כזה עם
הפחת שלו למשך  20שנה ,אנחנו יודעים את התמורה
שעתידה להתקבל ובפרויקטים של קירוי הגגות ,באמת
כושר ההחזר הוא ארוך ולכן נדרשת הלוואה ל  20 -שנה.
הפרויקטים האלה מכס ים את עצ מם ואפילו עם יתרה
מסוימת.

הדר לביא:

מתי הם מכסים את עצמם? בערך.

רו"ח שגיא רוכל:

ת ראי פרויקט ללא קירוי מכסה ,שוב ,עם הלוואה,
ההלוואה מחושבת שהפרויקט יכ סה את עצמו ,עם
הפחתים ועם הכל בתקופה של כ  20 -שנה ,למעשה הוא
יכסה את עצמו סביב השנה ה  18 -או ה , 17 -
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הדר לביא:

עם צפי לתיקונים אני מניחה שזה לא,

רו"ח שגיא רוכל:

עם תחזוקה ,קודם כל יש לנו ניסיון כבר של קרוב ,יש
לנו  19גגות כאלו בע ירייה ,יש לנו ניסיון בעלויות
התחזוקה השנתיות ,בכושר הייצור של המתקנים
לחשמל .אנחנו מוכרים היום לרשת חשמל בהיקף של
 1.8מיליון שקל בשנה ,הכנסות העירייה .הפרויקט
הקודם כיסה את עצמו ,הוא היה רק גגות סולריים ,הוא
כיסה את עצמו תוך  5ורבע שנים בנומינאלי .זה החלק
של  7מיליון ל  20 -שנה .החלק השני של הגגות הסולריים
מכסה את עצמו יותר מהר ,אבל שוב ,הוא פורס ל 12 -
שנה והוא ישיא רווחים והרווחים מת חלקים בין
העירייה לבין החברה הכלכלית ובמודל הזה אפשר יהיה
גם לייצר חשמל וגם לקרות את מגרשי הספורט.

איתי צחר:

המודל הכספי שבעצם נבנה הוא כזה שמ day one -
אנחנו גם חולקים ברווח ,היה אפשר לקצר את תקופת
ה  BOT -אם החב רה לצורך העניין הייתה מקבלת 100%
או נתח יותר גדול ,אבל סברנו שנכון ליהנות בח י סכון
השוטף כבר מהיום הראשון ובעצם החיסכו ן של החשמל
שמיוצר יאפשר לנו ביצוע של הפרויקט הזה גם בשנה
הבאה ,זו המחשבה וזה הכיוון.

מאיר מנדלוביץ':

איתי ,בכמה גגות כאלה מדובר? כמה קירויים כאלה?

איתי צחר:

יש לנו בעצם מיפוי של ,עוד מוקדם להגיד .יש את ...
ההצללות אגב ,מדובר בסורקיס ,רמז ,גלילי ותורה
ומדע ,הקירויים סליחה ,לא ההצללות .מבחינת מה
ששאלת עכשיו ,אנחנו בעצם ,עוד מוקדם לענות על זה.
יש לנו מיפוי של כולם עם אומדנים של כולם ,אנחנו
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מחכים שזה יאושר גם ונצא לדרך ואז אנ חנו מתגלגלים.
כבר התחלנו להתקין במסגרת תב" ר שהיה כבר לפני כן
בשנה הקודמת .התחלנו להתקין ועכשיו אנחנו נעצים
את זה עוד הרבה יותר בהיקפים שציינתי קודם.
מאיר מנדלוביץ':

אז  13מיליון זה אומר לפחות  26קירויים?

הדר לביא:

לא  ,זה  7מיליון הקירויים.

איתי צחר:

לא זה גם ,כמו שציינתי זה לא רק לקירויים זה גם
למבני ציבור.

ראש העיר:

אגב ,ארבעת המגרשים זה רמז ,בית ספר רמז ,סורקיס,
תורה ומדע ו יצחק שדה.

איתי צחר:

גלילי.

ראש העיר:

וגלילי.

הדר לביא:

למה נבחר לקחת הלוואה? אין מספיק הון להשתמש בו?
אין מספיק הון? זה מעמיד את החברה הכלכלית בסיכון
כלשהו הלוואה בסדר גודל כזה?

רו"ח שגיא רוכל:

לא ,לא ,תראו ,הסיבה שנל קחת הלוואה לפרויקט מסוג
זה ,זה כי זה מסוג הפרויקטים שיש להם ,הם בטוחים.
זאת אומרת ,אם אני צריך להמר זה פרויקטים שזה  ,כן
יש להם ,זה פרויקטים שיש להם רמת וודאות יחסית
מאוד מאוד גבוהה .התשואה ברוטו על קירוי ,לא על
הקירוי אלא החלק של הסולרי ,עומד ת על 17.5% - 17%
ברוטו נומינאלי .זה פרויקטים יחסית קלים ,יחסית
פשוטים עם רמת ודאות מאוד מאוד גבוהה .אם היה לי
בעירייה מספיק כסף לקחת הלוואות ,הייתי לוקח
הל וואות ומבצע כל גג שאני רק יכול .אין לי כמעט
פרויקטים שהם כל כך פשוטים ,זה נורא פשוט ,נורא
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קל ,נורא ודאי .חוזים מובט ח ים ל  20 -שנה .אתה חותם
על חוזה היום ,מקבל תעריך ל  20 -שנה .אתה יודע איך
זה מתנהג ,זה יחסית הכי פשוט מבין הפרויקטים.
הדר לביא:

לשמוע גזבר מבסוט זה נדיר.

איתי צחר:

ומעבר לכך של השאלה למה לקחת הלוואה ,אני חושב
שעדיף לקחת הלוואה בדברים כאלה.

הדר לביא:

אני מסכימה ,אני פשוט לא מכירה את התנאים
הכלכליים של החברה הכלכלית.

איתי צחר:

עדיף למנף את הכסף ,בטח לרשות שמקבלת תנאים
טובים יותר ובטח לפרויקט כמו זה.

הדר לביא:

יש לנו עוד ערביות לחברה הכלכלית כעירייה?

רו"ח שגיא רוכל:

לא ,יש ,הערבות הקודמת שאישרנו עכשיו ל  800 -אלף
והערבות הזאת זה הערבויות שיש לעירייה.

הדר לביא:

לחברה הכלכלית אני מדברת .זו פעם ראשונה שאנחנו
נותנים ערבות לחברה הכלכלית?

רו"ח שגיא רוכל:

אני לא חושב שזו הפעם הראשונה ,אבל כרגע אני לא
זוכר שיש לנו ערבויות נוספות .אני גם לא חושב שיש
לנו ערבויות נוספות.

הדר לביא:

אתה צופה שיהיו? זה מודל שהוא שמיש?

רו"ח שגיא רוכל:

במודל הזה אולי יהי ו נוספות .במודל הזה,

הדר לביא:

הבנתי.

ראש העיר:

חבר'ה תודה ,אני מעלה את זה להצבעה.

איתי צחר:

הצעת החלטה" :מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר
סבא על התחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
בע"מ על פי הסכם הלוואה בסך  13מיליון ש"ח עבור
פרויקט ייצור חשמל בגגות סולריים וקירוי מגרשי
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ספורט סולריים  ".האם אפשר לאשר זאת פה אחד?
ראש ה עיר:

תודה רבה.

איתי צחר:

תודה.

החלטה מס'  : 11 4אושר פה אחד מתן ערבות של עיריית כפר סבא על התחייבות
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם
הלוואה בסך  13מיליון ש"ח עבור פרויקט ייצור חשמל
בגגות סולריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים .

 . 12אישור פרוטוקול והחלטות ועדת הכספים מיום . 14.7.2019

איתי צחר:

אישור

פרוטוקול

והחלטות

ועדת

הכספים

מיום

 . 14.7.2019הצעת החלטה" :מאשרים את החלטות
ועדת הכספים כמפורט מטה .אישור עד כון והעברות
תקציב רגיל מספר  2לשנת  . 2019אישור עדכון והעברות
תב"רים מספר  2לשנת  . 2019דיון בדו"ח כספי רבעוני
1

לשנת

. 2019

רצ"ב

פרוטוקול

הוועדה

מ יום

 ". 14.7.2019האם אפשר לאשר פה אחד ?
רו"ח תהילה מימון :

אני רוצה רק משפט .אני רוצה רק להסב את תשומת
הלב של חברי המועצה וגם התושבים בבית שיש קושי
גדול עם תקציבי הפיתוח .חשוב לשים לב לאמירות
שאמר הגזבר בישיבה .אנחנו בעצם חצי שנה בתוף
התקציב יודעים שבמקום  50%מההיטלים שהיו
צריכים להגיע ,הגיעו רק רבע מההיטלים .זה מצב
שמסכן חלק לא קטן מתקציב הפיתוח וגם יוצר מצב
שהלוואות שאנחנו לוקחים הן באופן יחסי גבוהות.
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השנה מתוך ה תקציב הפ י תוח הכולל שיקרה  ,אנחנו
מקווים שהמצב ישתפר עד סוף השנה .אבל חשוב לשים
לב.
איתי צחר:

האם אפשר לאשר פה אחד ?

ראש העיר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 11 5א ושרו פה אחד החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה .אישור
עדכון והעברות תקציב רגיל מספר  2לשנת  . 2019אישור
עדכון והעברות תב"רים מספר  2לשנת  . 2019דיון
בדו"ח כספי רבעוני  1לשנת  . 2019רצ"ב פרוטוקול
הוועדה מיום . 14.7.2019

 . 13אישור החלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות.

איתי צחר:

אישור החלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא
שקיפות .מאשרים את המלצות ועדת המשנה לתכנון
ובנייה

בנושא

שקיפות

דיוני

הוועדה

כמפורט

בפרוטוקול הוועדה .רצ"ב פרוטוקול הוועדה לתכנון
ובנייה מיום  . 3.6.2019האם אפשר לאשר פה אחד?
הדר לביא:

אני אשמח לשאול מה הס יבה בעצם למדיניות הזאת.

איתי צחר:

את יכולה לפרט את השאלה?

הדר לביא:

עמדה פה החלטה שלנו

כחברי המועצה להשיא

קריטריונים של שקיפות .אני חושבת שהכוונה הייתה
להגביר את השקיפות .ככל שאני קוראת את ההצעה
ותקנו אותי אם אתם חושבים אחרת ,אני לא רואה פה
הגברה של שקיפות .אני רואה הי שארות בסטטוס קוו .
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מבחינתי זה ללכת אחורה ,אבל אני אשמח לשמוע אם
אתם חושבים אחרת.
איתי צחר:

אנחנו חושבים אחרת מאוד וגם היה דיון על כך ,לא
נכחתי בו אבל קראתי וגם עודכנתי ,וגם היו חברים פה
גם בין השאר מגישי ההצעה לסדר הקודמת,

הדר לביא:

אני א שמח שיענה לי קובע המדיניות.

ראש העיר:

אני רוצה ,לפני שאני מתייחס בכלל נקודתית ,אני חושב
שכפר סבא עושה פה מהלכים של שקיפות שאין
כדוגמתן במדינת ישראל .הכל שקוף ,הכל נמצא ,וגם
בנושא הזה יש נושאים שאפשר לשקף אותם ויש נושאים
שלא ניתן לשקף אותן וזאת החלטת ועדת המשנה אחרי
שהתבצע דיון על פי החלטת המועצה .החלטת המועצה
העבירה,

איתי צחר:

מגישי ההצעה המקורית.

ראש העיר:

כן ,כולל מגישי ההצעה המקורית .החלטת ,לא זה ברור,
מגישי ההצעה בקשו לדון על זה בוועדת המשנה .נשמע
גם את תהילה .יש נושאים כאלה או אחרים שהם כבדי
משקל ולכן זאת ההחלטה.

הדר לביא:

לא הבנתי.

ראש העיר:

כן תהילה.

רו"ח תהילה מימון:

מכיוון שהוזכרתי פה אז אגיד ,כי לא התכוונתי לדבר
בנושא הזה .אני כן ,אני רואה ערך גדול ביצירת שקיפות
בוועדה ,אבל שקיפות אני מבינה שיכולה להתקיים
בכמה אופנים .אפשר לצלם ואפשר לדאוג שהתמלולים
יהיו מספיק מפורטים .אנחנו כמובן נוודא ואני מוודא ת
אחרי כל ישיבה שסדר היום מפורסם בזמן ולפני כן,
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ואנחנו נפרסם אותו גם לציבור כדי שאם יש הערות הם
יגידו אותן בזמן.
ראש העיר:

נכון.

רו"ח תהילה מימון:

אחרי

הישיבה

צריך

להיות

מפורסם

פרוטוקול

ההחלטות והוא אכן מפורסם .וגם התמלול ,אני דיברתי
היום עם מהנדסת העיר ,אני חושבת שיש אפשרות
לעשות אותו טוב יותר ומדויק יותר ,אבל אני מרגישה
שיש אוזן קשבת ואני חושבת שביחד אנחנו נגיע למצב
שבאמת נוכל לשקף לציבור את הלך הרוח של ועדת
תכנון ובנייה .ואני בהחלט שו מרת לעצמי את הזכות,
גם בעתיד ,לחזור להצעה הזאת .אם אני אחשוב שהדבר
הזה ,או שאנחנו נחשוב כחברי מועצה שזה לא מתקיים
כמו שזה צריך להתקיים ,אני משאירה לעצמי אתה
אופציה הזאת ואני חושבת שכרגע זה הדבר הנכון,
לאשר את ההחלטה כמו שהיא.
ראש העיר:

אז אני רוצה קודם כל להודות לתהילה .הדיון היה
מאוד רציני ומאוד ענייני ויש הרבה מאוד סוגיות
מורכבות בתוך הנושא הזה וככל שאנחנו ,כמו שאמרנו,
גם הפרוטוקולים וגם סדר היום  ,הכל ,סדר היום מוצג
לציבור לפני והפרוטוקול מוצג אחרי ,אז זה גם ,זה
מהלך יפה .אז אני מעלה א ת זה להצבעה.

איתי צחר:

האם אפשר להסיר את ההצעה ,סליחה,

ראש העיר:

לא ,לאשר.

איתי צחר:

האם אפשר לאשר את החלטת ועדת משנה לתכנון
ובנייה? הצעת החלטה " מאשרים את המלצות ועדת
המשנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות דיוני הוועדה

75

מועצה שמן המניין

07/08/2019

כמפורט בפרוטוקול הוועדה ".האם אפשר לאשר זא ת
פה אחד? לא .ניגש להצבעה שמית .מי בעד? ממה ,מאיר,
לירית ,פליאה ,עילאי ,צביקה ,ראש העיר ,דני ,אסנת,
איתן אתה בעד? איתן ,אמיר ,רפי ,אורן ,עדי ,תהילה,
קרן ויוסי .מי נגד? הדר ואמיר סיל בר.
ראש העיר:

תודה רבה.

החלטה מס'  : 11 6אושרו ברוב קולות המלצות ועדת המשנה לתכנון ובנייה
בנושא שקיפות דיוני הוועדה כמפורט בפרוטוקול
הוועדה.
בעד  -ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,צביקה ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן,
אמיר קולמן  ,רפי ,אורן ,עדי ,תהילה ,קרן ויוסי.
נגד  -הדר ואמיר סילבר.

 . 14אישור התקשרות בפטור ממכרז לצורך הצבה ,איסוף ומחזור קרטונים
בעיר.

איתי צחר:

הנושא הבא שעל סדר היום אישור התקשרות בפטור
ממכרז לצורך הצבה ,איסוף ומחזור קרטונים .הועבר
לכם ההסבר ,לצערנו מצב העניינים בארץ שמוכר היטב
לכל מי שבתחום המו ניציפלי ,שלושה מכרזים כשלו
ולפי כך מובא לאשר הצעת החלטה " מ אשרים להתקשר
ב פטור ממכרז עם חברת ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ
לצורך מתן שירותי הצבה ,איסוף ופינוי פסולת קרטון
למחזור בעיר " .האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה
רבה.
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ריכוז החלטות
 . 2הצעות לסדר.

א .צעירי כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

החלטה מס'  : 100אושר פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא צעירי
כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

ב .מקצועיות בדירקטוריונים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

החלטה מס'  : 101אושר פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא
מקצועיות הדירקטורים מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".

ג .הארכת פעילות גני יול"א לחודש אוגוסט מטעם סיעת "כפר סבא
מתקדמת".

החלטה מס'  : 102אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא
הארכת פעילות גני יול"א לחודש אוגוסט מטעם סיעת
"כפר סבא בראש".
בעד – ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,אמיר
קולמן ,רפי ,אורן ,עדי
נגד  -אמיר סילבר ,הדר ,יוסי ,קרן ,צביקה.
נמנעים  -תהילה
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 . 3עדכון הרכב ועדות עירייה.

החלטה מס'  : 10 3אושר פה אחד למנות את צבי וינר כחבר בוועדת נגישות,
מטעם סיעת "דרך חדשה" .מאשרים למנות את

גיא

משה כחבר בוועדת נגישות מטעם סיעת "מר צ ".
מאשרים למנות את לימור גילת כחברה בוועדה לעניין
שורדי שואה .מאשרים למנות את חיים היילבלום כחבר
בוועדה לעניין שורדי שואה .מאשרים למנות את עידו
כהן בוועדת ספורט מטעם סיעת "תנופה" .בנוסף,
מאשרים ביטול הרכב ועדת השמות אשר נקבע בישיבת
מועצת העיר מיום  3לאפריל  2019וקביעת הרכב חדש
כדלקמן :יושב ראש עורך הדין איתן צנעני ,כשאמיר
קולמן ממלא מקום .חברים :לירית שפיר שמש
כשעילאי הרסגור הנדין ממלא מקום ,דני הרוש ,הדר
לביא ,תהילה מימון ,ממה שיינפיין ואורן כהן.

 . 4אישור הארכת שירות של עובדים ,מעבר לגיל . 70

החלטה מס'  : 10 4אושרה פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל  70של עובדי
עירייה הבאים אדלר פנינה ,אנטמן חנה רות ,בנדרסקי
יעקב ,גבעון בתיה ,גוטמן שרה ,ד ק ל רינה ,זיו יעל ,לזר
ציפורה ,שמבן נועה ושרעבי אברהם.
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 . 6אישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות.

החלטה מס'  : 10 5אושרה פה אחד מחיקת חובות ארנונה על פי נוהל מחיקת
חובות בהמשך לאישור בוועדת כספים מיום  2ליוני
. 2019

 . 5יומני מהנדסת העיר – תיקון החלטה.
החלטה מס'  : 10 6אושר פה אחד תיקון החלטה מספר  36שהתקבלה בישיבת
מועצה שהתקיימה ביום  06/03/2019פרוטוקול מספר
 6/18-13/19ות ת וקן כדלקמן "יומני ראש העיר וסגניו
בשכר יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית כפר סבא
בכפוף לסייגים והמגבלות שנקבעו בחוק בפסיקה".

 . 7אישור הקצאה של חנות מס'  17בשוק עלייה לעמותת "עזר מצי ו ן".

החלטה מס'  : 10 7אושרה פה אחד המלצת ועדת הקצאות את ההקצאה לעמותת
"עזר מציון" שמספרה  580070997את חנות מספר 17
בשוק עלייה שברחוב דוד רמז  , 18גוש  7620חלקה 353
למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת מזון יבש לתקופה
של שלוש שנים עם אפשרות לעירייה לסיים את
ההקצאות בהודעה של  60יום מראש.
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 . 8אישור הארכת תוקפם של תעריפיהם של היטלי סלילת רחובות ותיעול.

החלטה מס'  : 10 8אושרה פה אחד הארכת סמכות העירייה להמשיך ולגבות את
ההיטלים שבנדון על פי תעריפיהם הנוכחיים וזאת עד
ליום  31לדצמבר  2020או עד למועד פרסומם של חוקי
העזר העדכניים לאחר אישור שר הפנים ,המוקדם מבין
אלו .

 . 9אישור פרוטוקול והמל צות ועדת תמיכות מיום . 22.7.2019

החלטה מס'  : 10 9אושר ה ברוב קולות המלצ ת ועדת תמיכות מיום 22.7.2019
ל הוספת

תבחין

למתן

תמיכה/השתתפו ת

בדמי

שכירות/שימוש במתקן ספורט לשנת הכספים  2019עד
לסכום של  375אש"ח.
בעד  -ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,צביקה ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן,
אמיר קולמן  ,רפי ,אורן ,עדי ויוסי.
נגד  -תהילה ,קרן ,הדר ואמיר סילבר .

החלטה מס'  : 110אושרה פה אחד המלצ ת ועדת תמיכות מיום  22.7.2019למתן
תמיכה לעמותות שיש בהן סטייה מהתבחינים לעניין
היחס בין הרכוש השוטף ומחזור הפעילות כדלקמן:
עמותת גמלאי כפר סבא ,עמותת י"ש ילדים ויתומים
ניצולי שואה בישראל ילדים ,עמותת ער"ן ועמותת נוער
מגן דוד.
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החלטה מס'  : 1 11אושרה פה אחד המלצ ת ועדת תמיכות מיום  22.7.2019בעניין
עמותת אנוש כי בטרם תתקבל ההחלטה בנושא ,על
העמותה להעביר הסברים באשר לייעוד כספי התמיכה
לפעילות המקומית בסניף כפר סבא .בשלב זה לא ניתן
אישור לתשלום התמיכה.

החלטה מס'  : 1 12אושר ה ברוב קולות המלצ ת ועדת תמיכות מיום 22.7.2019
למתן תמיכה לעמותת משכן אברהם בגובה  90%מסך
היטלי הפיתוח ששילמה לעירייה וזאת בכפוף לעמידה
בכללים הבאים תוך מתן התחייבות העמותה כי לא
תהיה חריגה מהם .היה ותתקיים חריגה ,תהא רשאית
העירייה לבטל את אישור התמיכה ולדרוש השבת כספי
התמיכה גם בעתיד .העמותה תעביר התחייבות חתומה
בדבר העמידה בכלל ים הבאים של מטרת התמיכה,
והתנאים למתן התמיכה הם כמפורט מטה:
א .השימוש בחדרי האירוח הינו שימוש נלווה בלבד לבית הכנסת לטובת הלנה
בשבתות ,חגים ומועדי ישראל בלבד .אלו יופעלו על  -ידי
העמותה ולא תתקיים פעילות עסקית עצמאית בהם.
ב .התמורה מהשכרת החדרים תתקבל בידי העמותה ותשמש למטרותיה בלבד.
ג .מובהר כי פעילות זו אינה לצורך השאת רווחים בידי העמותה.

בעד  -מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,אמיר קולמן,
רפי ,אורן ,עדי ,צביקה וממה.
נגד  -יוסי ,קרן ,הדר תהילה ואמיר סילבר.

82

מועצה שמן המניין

07/08/2019

 . 10אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום
דמי שימוש באצטדיון "המושבה".

החלטה מס'  : 11 3אושר ברוב קולות מתן ערבות של עיריית כפר סבא
להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום
דמי שימוש בגין השימוש באצטדיון המושבה ,בסך כולל
של  800אלף ש"ח בגין עונת המשחקים . 2019-2020
בעד  -ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן ,רפי,
אורן ,עדי
נגד  -תהילה ,קרן ,יוסי ,הדר ואמיר סילבר

 . 11אישור מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
על פי הסכם הלוואה.

החלטה מס'  : 11 4אושר פה אחד מתן ערבות של עיריית כפר סבא על התחייבות
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם
הלוואה בסך  13מיליון ש"ח עבור פרויקט ייצור חשמל
בגגות סולריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים .
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 . 12אישור פרוטוקול והחלטות ועדת הכספים מיום . 14.7.2019

החלטה מס'  : 11 5אושרו פה אחד החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה .אישור
עדכון והעברות תקציב רגיל מספר  2לשנת  . 2019אישור
עדכון והעברות תב"רי ם מספר  2לשנת  . 2019דיון
בדו"ח כספי רבעוני  1לשנת  . 2019רצ"ב פרוטוקול
הוועדה מהיום . 14.7.2019

 . 13אישור החלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות.

החלטה מס'  : 11 6אושרו ברוב קולות המלצות ועדת המשנה לתכנון ובנייה
בנושא שקיפות דיוני הוועדה כמפורט בפרוטוקול
הוועדה.
בעד  -ממה ,מאיר ,לירית ,פליאה ,עילאי ,צביקה ,ראש העיר ,דני ,אסנת ,איתן,
אמיר קולמן ,רפי ,אורן ,עדי ,תהילה ,קרן ויוסי.
נגד  -הדר ואמיר סילבר.

 . 14אישור התקשרות בפטור ממכרז לצורך הצבה ,איסוף ומחזור קרטונים
בעיר.

החלטה מס'  : 11 7אושר פה אחד ל התקשר בפטור ממכרז עם חברת ק.מ.מ
מפעלי מיחזור בע"מ לצורך מתן שירותי הצבה ,איסוף
ופינוי פסולת קרטון למחזור בעיר על פי תקנה ( 22ח)
לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  1987ולאחר
שנוכחנו בנסיבות העניין וכפי שפורט בדברי ההסבר ,כי
עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

