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 02/2020מס' ישיבה:   ועדת עסקים קטנים ובינוניים פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

   אסמכתא :    25/08/2020 תאריך הישיבה נערך ביום:

 רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה  נרשם ע"י : אורן כהן יו"ר ועדת עסקים קטנים ובינונים נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

, שרי  אורן כהן יו"ר הוועדה , רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה , לירית שפיר שמש , קרן גרשון חגואל
זאבי , יולי גת , מיה קלימי, לימור חכם , אושרית בנאי , אורית פרי , יונית צוק , רחלי לושי ברקת , 

הדס אמילי ליברמן , קארין אוחיון , מיה מילר , דינה אונרייך , נטע בר יוסף , ברי טל , ערן יוז , טליה  
דה , גיא שמואלי , חיים רז צבי , דני דפדי קליין פרז , עמוס שטרית , גיא פופ , קובי מועלם , תמיר יהו

 , יגאל פאר , צביקה קוגלר , אבי רוקשטיין , מוטי יברבאום , תהילה מימון.

שמות חברי 
הוועדה שלא 

 נכחו:

קובי מועלם , יולי גת , יונית צוק , הדס אמילי ליברמן , קארין אוחיון , נטע בר יוסף , ברי טל , טליה 
 , גיא שמואלי  דפני , יגאל פארקליין פרז , דני 

 שמות מוזמנים
 שנכחו:

 גב' רחלי תורגמן מנהלת מחלקת שילוט 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  תפוצה:

 מר אורן כהן  -דברי פתיחה יו"ר הוועדה  סדר יום :
 אישור פרסום עסקים קטנים ובינונים בלוחות מודעות 

 גב' רחלי תורגמן מנהלת מחלקת שילוט  –סקירה בנושא שילוט עסקי  

 

עיקרי דברי 
 המשתתפים

 ₪  291אפשרות פרסום עסקים בלוחות מודעות עירוניים על בסיס מקום פנוי בעלות חודשית 
 הקמת מנהלת עסקים ומטרותיה 

 יגיטלי לעסקים פתיחת כרטיס ביקור ד
 כרטיס כניסה לעולם המקוון   –פתיחת חנות אינטרנטית לעסקים 

 

נושאים 
 שהועלו 

 מתן הטבה  – ובינוניים קטנים עסקים לפרסום  עירוניים מודעות בלוחות שימוש
 רוכלות מזון פוד טראק

 עסקים סיווג
 שליחויות בבתי אוכל סגירת קבוצה למשלוחים ותשלום פר משלוח  

 תליית מודעות של אמנים מכפר סבא ) לפעילויות ילדים וימי הולדת ( על גדרות גני ילדים  
 סגירת רחוב ויצמן בסופי שבוע לכמה שעות לטובת הוצאת דוכנים ומופעי אומנים מכפר סבא

 

 בהמשך  להחלטות  והרעיונות  הקודמים .הוועדה השנייה התכנסה  סיכום
כדי ליישם כל רעיון, צריך לעבור מספר תחנות ,לרבות יעוץ משפטי, אישור מנכ"ל  ולעיתים גם אישור 

 המועצה. 
מצופה מחברי הוועדה להמליץ על נושאים  פרקטים והתפקיד שלנו לבדוק בתוך העירייה, איך ניתן 

 לקדם אותם .
 

  
אחד הרעיונות שהועלו בוועדת העסקים הראשונה היא שימוש בלוחות  -עות . הטבה בפרסום מוד1

 מודעות עירוניים לפרסום עסקים קטנים .
לוחות המודעות. העיריה מתחזקת את הלוחות ונותנת שירותי הדבקה בהתאם לחוק  72בעיר קיימים 

 ₪ לשבוע . 291העזר העירוני. על הדבקת מודעות משולמת אגרה בסה"כ 
להקל על בעלי עסקים ולתת להם   הוועדה ממליצהאים בתקופה של משבר קורונה, לכן אנו נמצ

 אפשרות להאריך זמן פרסום  במקום שבוע לחודש ללא שינוי אגרה . 
 הפרסום התבצע על בסיס מקום פנוי בלוחות מודעות  ויקל מאוד על בעל עסקים.  

עיר נפרסם זאת באתר העירייה ותצא כמובן שברגע שההחלטה תאושר ע"י חברי מועצת העיר וראש ה
 הודעה מסודרת בנושא מהדוברות .
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 מר אורן כהן                                                         גב' רעיה סבירסקי                             
 

 הועדה חתימת מזכיר        חתימת יו"ר הועדה 

 
 

המפרסמים מדביקים מודעות באופן פירטי וזה לא נראה  - תליית מודעות בגדרות גני ילדים .2
 אסטטי. הוחלט לקיים ישיבה ולמצא דרך יצירתית וחוקית לקדם פרסום  בסביבת הגן .

 
יו"ר הוועדה שיתף את החברים שעירייה מובילה מהלך מאוד גדול בהקמת  - הקמת מנהלת עסקים .3

 מנהלת עסקים בניהול החברה הכלכלית . 
 מנהלת, לתת כלים משמעותיים לכל בעלי העסקים בעיר, כגון:מטרתה של 

הכשרות והרצאות מקצועיות ,סיוע בשימוש בטכנולוגיות ) כרטיס ביקור דיגיטלי, פיתוח חנות  
 אינטרנטית, בניית אתר/ אפליקציה(  ומתן אפשרות לבעלי העסקים להיות גם שחקים במרחב המקוון

הראשונה היא להביא מותגים גדולים לוויצמן ואכן זהו אחד אחד הנושאים שהועלו בוועדת העסקים 
 היעדים של מנהלת העסקים .

 
סגירת רחוב ויצמן בסופי שבוע לכמה שעות כדי שבעלי עסקים יוכלו להוציא דוכנים   - סגירת רחוב .4

 ולתת אפשרות לאומני כפר סבא להופיע. הנושא ייבדק מול הגורמים הרלוונטיים . 
 
דווקא בנושא הנ"ל עיריית כפר סבא בין הערים המסודרות .חוק תכנון ובניה מגדיר  יותסיווג החנו .5

 את סוגי חנויות בהסתמך על תב"ע ובהתאם להחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה. 
 מטרת סיווג חנויות, בין היתר, למנוע כל מיני מטרדים ומפגעים ולשמור על החוק והתקנות. 

נות סיווג הקיים, הוא חייב להגיש בקשה לשימוש חורג והבקשה  במידה ובעל העסק רוצה לש 
 תתפרסם להתנגדויות.

 
, בהתאם למדיניות של כפר סבא, רוכלות מותרת  אך ורק במסגרת ירידים ובמרכזים . רוכלות המזון 6

 גדולים כמו בקניונים ) יריד מזון ( או באירועים המוניים .
ר מכירת/ הכנת  מזון באמצעות  פוד טראק )הנושא נבדק חשוב לציין שגם משרד הבריאות לא מאפש

 מול גורמי הרישוי של משרד הבריאות ומשרד הפנים( 
 

 להעביר המלצת הוועדה בנושא פרסום עסקים בלוחות מודעות עירוניים לאישור המועצה   החלטה 


