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חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :זימון לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יוני
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי ,5.6.2019 ,ב' בסיון תשע"ט,
בשעה  ,19:00במצפור הפארק העירוני ,סמוך לשער מספר  30הצמוד לחניון הציבורי שהכניסה
אליו מרחוב התע"ש  ,11כפר סבא.
על סדר היום
דברי פתיחה.
 .1דיון בנושא סגירת גני ילדים לבקשת שליש מחברי המועצה.
 .2שאילתות.
א .הגשת דו"ח כספי ופעולות למועצת העיר ודיון בו מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ב .תכנית בחירת בתי ספר יסודיים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ג .תכנית מתאר כוללנית מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ד .דיון בהחלטת מועצת העיר בעניין שקיפות בוועדות תכנון ובניה מטעם סיעת "כפר
סבא אחת".
ה .קיום ישיבות מועצת העיר ברחבי העיר מטעם סיעת "כפר סבא אחת".
 .3הצעות לסדר.
א .תכנית נטיעת עצים בעיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ב" .חוג לכל ילד" בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ג .מסגרות חינוכיות אחרי שעות הלימודים לתלמידי יסודי בתשלום מופחת מטעם
סיעת "כפר סבא בראש".
ד .קבלת חדר לפעילות חברי מועצת העיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסkfarsaba_mankal@ksaba.co.il | 09-7649389 .

לכבוד רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

15.5.2019

הנדון :בקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין  -ע״פ סעיף  9לתוספת השניה בפקודת העיריות
הח״מ מבקשים זימון ישיבה דחופה שלא מן המניין.
סדר היום  -סגירת גני ילדים:
בימים האחרונים נודע כי בכוונת עיריית כפר סבא לאחד  19גני ילדים ברחבי העיר ובכך לסגור
כעשרה גנים .כל זאת שעה שמספר הילדים הצפויים להיקלט בגנים העירוניים נמצא במגמת
עליה.
סגירת מוסד חינוכי הינו ארוע משמעותי עבור הקהילה .לא כל שכן סגירה של  10מוסדות
חינוך ,אשר לה השפעה לא רק על המוסדות הנסגרים אלא גם על אלו שסביבם .לעיתים יש
הגיון או הכרח בסגירת גן ולעיתים ההחלטה עשויה לנבוע מתוך מדיניות שעיקרה איזון בין
מספר הילדים הלומדים בכל גן ,הפיזור הגאוגרפי של הגנים ברחבי העיר ,שיקולים תקציביים
ועוד.
מאחר ומדובר במדיניות חינוך ,הרי שזו צריכה להיות ארוכת טווח ,צופת פני עתיד,
מגובה מנתונים דמוגרפים ומוסכמת על מועצת העיר .אין לקבל מצב שהחלטה כה
קיצונית מתקבלת ללא דיון בועדת חינוך וללא אישור מועצת העיר.
הצעת החלטה:
ועדת חינוך תקיים דיון דחוף בנושא הכוונה לסגור מוסדות חינוך לשנת הלימודים תש״פ.
בדיון יוצגו נתוני רישום ,נתוני אכלוס בכלל גני הילדים בעיר (בהתאם לזרם ,שלב חינוכי
וסוג הגן) וכן נתונים דמוגרפים על צפי קליטת תלמידים בשנים הקרובות .בתום הדיון יקבע
יעד למספר תלמידים אופטימלי בכפר סבא ותגובש הצעת החלטה שתובא לאישור מועצת
העיר ,בטרם יפורסמו נתונים השיבוץ לגנים לשנת הלימודים הבאה.
בברכה,
אמיר סילבר  -חבר מועצת העיר  -כפר סבא מתקדמת
הדר לביא  -חברת מועצת העיר  -כפר סבא מתקדמת
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר  -כפר סבא בראש
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר  -כפר סבא מתקדמת
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר  -כפר סבא אחת
קרן חגואל-גרשון  -חברת מועצת העיר  -כפר סבא בראש
תהילה מימון  -חברת מועצת העיר  -כפר סבא בראש
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ומרכז ישיבות המועצה
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

20-5-2019

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה
לפקודת העיריות

על פי סעיף  140ב' בפקודת העיריות:
(א) ראש העיריה ימסור למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון על מצבה
הכספי של העיריה ויפרט בו את הוצאותיה והכנסותיה.
(ב) ראש העיריה יגיש למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון בכתב על
פעולות העיריה.
(ג) המועצה תקיים דיון ,במועד שתקבע לכך ,בדין וחשבון שנמסר לה לפי
סעיפים קטנים (א) או (ב).
לא קבלנו דו"חות אלו וגם לא דנו בהם.
מדוע העיריה לא מקיימת הכתוב בחוק? מתי יוגשו חמרים אלו ומתי יהיה
דיון בהם.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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מענה לשאילתה:
האמור בשאילתה נכון וכך תנהג העירייה מעתה.
עדכון זה גם יעלה לזירת השקיפות העירונית באופן שוטף.
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26.05.2019
לכבוד רפי סער – ראש העיר
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת
העיריות.
בשבוע שעבר התבשרנו יחד עם תושבי כפר סבא על תכנית חדשה לאפשר
בחירת בית ספר יסודי החל מ ,2021-תוך הרחבת איזורי הרישום וקידום
"התמחות" של בתי הספר היסודיים.
נשמח ללמוד:
 .1מה פרטי התכנית והאם ניתן לקבל מסמכי התכנית?
 .2מהו הליך שיתוף הציבור המתוכנן בקשר לתכנית זו?
 .3האם התכנית נבחנה מול התכנית האסטרטגית? אם כן ,האם היא נכתבה
בהלימה לתכנית האסטרטגית לחינוך?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסkfarsaba_mankal@ksaba.co.il | 09-7649389 .

מענה לשאילתה:
מדובר בתכנית ארצית ,ביוזמת משרד החינוך.
פרטי התכנית נמצאים באתר מו"פ מרחבי חינוך (משרד החינוך) ופתוחים בפני הציבור הרחב
מצורף הקישור לנוחיותכם.
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/educational-space/Pages/aducation-spacemain.aspx
גם בנושא זה יתבצע שיתוף ציבור בשיתוף כלל בעלי העניין לרבות הנהגת ההורים ,מומחי תוכן,
אנשי ציבור וזאת כחלק בלתי נפרד מקידום התכנית.
התכנית הינה בהלימה לטיוטת התכנית האסטרטגית ואף נגזרה ממנה.
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26.05.2019
לכבוד רפי סער – ראש העיר
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה
לפקודת העיריות.
בישיבת מועצת העיר מיום  03.04.2019העלינו שאילתה בנושא תכנית
המתאר הכוללנית וכיצד אנו מנצלים את  6החודשים שניתנו לנו.
להלן התשובה שהוצגה לנו עם לוח הזמנים העקרוני:

-

-

-

-

בחודש אפריל נקים צוות היגוי עירוני להכנת תוכנית פעולה ,ישיבה
שבועית של צוות מקצועי מצומצם לבחינת התוכנית וההתנגדויות
שיוגשו ,הגשת תוכנית הפעולה בפני לשכת התכנון המחוזית וקבלת
אישורי חוות דעתה.
במאי אנחנו מתכננים להציג את התוכנית לרבות את השינויים
המבוקשים עקב ההתנגדויות בפני צוות הנהלת העירייה וכן בפני
חברי מועצת העיר.
לאחר מכן נעדכן את התוכנית בעקבות המשוב ונציג אותה אחר כך
בפעילות חוזרת עם ועדת ההיגוי העירונית וקבלת אישור ועד ההיגוי
למוצע.
ביוני קיום הליך שיתוף פרונטלי וכן אנחנו עכשיו עומדים להכניס
הליך שיתוף אינטרנטי בפלטפורמה מעניינת שאנחנו בוחנים/
ביולי הגשת תוכנית מעודכנת לוועדה המקומית וקבלת המלצתה
באוגוסט הגשת התוכנית המעודכנת לרבות מענה להתנגדויות ועדה
מחוזית
בנוסף כפי שאמרתי קודם מאבק או פעולה מתמידה

על הארכת משך הזמן שניתן לעירייה להתייחסות.
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נשמח לדעת:
 .1מה מכל השלבים שנמנו בתשובה מיום  03.04.2019יצאו
לפועל? בחודש מאי הייתה אמורה להיות הצגה של החומרים
לחברי המועצה.
 .2היכן אנו עומדים היום מבחינת הכנת שינויים? מבחינת קיום
הליך שיתוף?
 .3האם יש טיוטות של תכנית מתוקנת שניתן לעיין בהן?
 .4נותרו  90ימים ,כיצד אנו פועלים לשינוי התכנית לפני שיהיה
מאוחר מדי?

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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מענה לשאילתה:
לוח הזמנים שניתן ביחס לתכנית המתאר תוכנן לאחר בחינת הנושא עם מתכנן תכנית המתאר
והצוות המקצועי.
במהלך חודש אפריל ומאי ,עם כניסתה לתפקיד של מהנדסת העיר החדשה ,נערכו  2פגישות של
מתכנן תכנית המתאר עם הצוות המקצועי ופגישה אחת עם ראש העיר.
מהנדסת העיר ,הלומדת את הנושא ביקשה אורכה נוספת לפני הצגת הסוגיות בפני מועצת העיר
על מנת לוודא כי התכנית תואמת לחזון הנהלת העיר.
צוות ההיגוי ,הוקם אך עדיין לא התכנס .הוועדה תתכנס ביום  23.06.2019לראשונה ופעם נוספת
במהלך חודש יולי.
הצגת תכנית המתאר הכוללנית לרבות השינויים המבוקשים עקב ההתנגדויות ,כפי שתוכננה
לחודש מאי ,תוצג בתחילת חודש יולי בפני צוות הנהלת העירייה וכן בפני חברי מועצת העיר.
בנושא הליך השיתוף הפרונטלי ,במקביל למפגש הפרונטלי הנוסף שייערך ,התקיימו מספר
מפגשים של אדריכלית יוצרת הפלטפורמה לשיתוף ציבור אינטרנטי עם מתכנן תכנית המתאר.
מדובר בפלטפורמה חדשה שמנוסה לראשונה בעיר כפ"ס ומאופיינת בפרישת עיקרי תכנית
המתאר בשפה ברורה ונגישה לכל מי שנכנס לאינטרנט ומתן אפשרות למתן משובים על הנושאים
השונים ובכך קבלת מידע עדכני ומפורט על רצונות הציבור וצרכיו.
העבודה בנושא זה החלה והפלטפורמה אמורה לעלות לאוויר בחודש אוגוסט.
הגשת התכניות לוועדה המקומית ודיון בהן שתוכנן לחודש יולי ,ייערכו בחודש ספטמבר.
הגשת התכנית המעודכנת לרבות מענה להתנגדויות הוועדה המחוזית נדחו לחודש נובמבר.
לוח הזמנים החדש יידחה בכפוף לאישור לשכת התכנון לדחייה של מספר חודשים עד לתקופה
שלאחר החגים .בימים הקרובים תינתן תשובה בנוגע לאישור הדחייה על ידי לשכת התכנון.
כלומר ,ממה שהוצג בישיבת המועצה מיום  3.4.2019כל ההליכים בנוגע לתכנית המתאר
הכוללנית ידחו בחודשיים וזאת בכפוף לאישור הדחייה בהגשת התכנית.
אין טיוטות של תכנית מתוקנת שניתן לעיין בהן נכון להיום.
בתוך כך ,נערכה פגישה של מהנדסת העיר עם לשכת התכנון המחוזית לצורך קבלת הבהרות
ועדכון לשכת התכנון המחוזית בהתקדמות בבדיקת תכנית המתאר הכוללנית בהתאם למנדט
שניתן לוועדה המקומית ,בעת דחיית הדיון בהתנגדויות.
בישיבה הוצג המתווה לקידום התכנית והוסכם כי ככל שישנן השגות נוספות ,הן יועברו לפני קיום
הדיון בהתנגדויות.
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לכבוד ראש עיריית כפר סבא

27/5/2019

רפי סער

הנדון :שאילתא לפי סעיף 36א לפקודת העיריות  -קיום ישיבות מועצת העיר ברחבי העיר
 .1עם כינונה של מועצת העיר החדשה ,גדל מספר חברי מועצת העיר ל ,21-ועלה
הצורך לקיים את ישיבות מועצת העיר באולם גדול ,אשר יוכל להכיל את חברי
המועצה ,נציגי העיריה והציבור הפוקד את ישיבות המועצה.
 .2ראש העיר נענה לצורך ואכן ישיבות המועצה מתקיימות מידי חודש באחד ממתקני
העיריה בעיר.
 .3אלא שלעובדה שאין משכן קבע יש מחיר ,והוא הצורך בהתקנת מערכות שמע,
הגברה ,הקלטה והקרנה ,באופן חד פעמי ,בכל ישיבה וישיבה ,ולכן ראוי לשקול בחינת
מיקום קבע לישיבות המועצה.
 .4אודה למענה על השאלות הבאות:

א .מה עלות קיום כל ישיבת מועצה ?
ב .מהו סך התקציב שהוקצה לכך ,ומאיזה סעיף תקציבי ?
ג .מי הקבלן אשר מתפעל את הקמת התשתית לכל ישיבה ,וכיצד נבחר .נא לצרף
את פרטי ההתקשרות.
ד .האם בכוונת ראש העיר לבחון מיקום קבע לישיבות המועצה ?

בברכה,
צביקה צרפתי
כפר סבא אחת
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מענה לשאילתה:
לאור הגידול במספר חברי המועצה ומתוך רצון להנגיש את ישיבות מועצת העיר לכלל תושבי
העיר ,הוחלט לקיים את ישיבות המועצה במקומות שונים ברחבי העיר.
העלות הממוצעת לישיבת מועצה הינו כ.₪ 6,000-
לטובת קיום ישיבות המועצה הוקצה סעיף תקציבי ,מספר  ,1611110752על סך  95אש"ח כאשר
ההפרש בין קיום ישיבות המועצה בחדר ישיבות המועצה לבין קיומן בחוץ עומד על כ 55-אש"ח.
העירייה קיימה מכרז הגברה ותאורה בו זכה ספק מסוים .כאשר הספק זוכה המכרז איננו מסוגל
לבצע את העבודה ,יש העברה לספק אחר .במקרה דנן ,הספק שזכה במכרז אכן הודיע כי אינו פנוי
בתאריכי ישיבות המועצה.
הספק שנבחר להקמת תשתית הישיבות הינו ספק עירייה אשר עובד עם העירייה .הספק נדרש
לרכוש ציוד מיוחד לקיום ישיבות כגון מיקרופונים מיוחדים ,מסכי תמלול ,חיבורי טעינה
לטאבלטים וזאת ללא תוספת עלות מיוחדת ולכן נבחר.
בנוגע למיקום ,בשלב זה אין בכוונת ראש העיר לבחור מיקום קבע לקיום ישיבות המועצה.
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לכבוד ראש עיריית כפר סבא
רפי סער

27/5/2019

הנדון :שאילתא לפי סעיף 36א לפקודת העיריות  -דיון בהחלטת מועצת העיר בעניין שקיפות
בועדות תכנון ובניה.
 .1ביום  6בפברואר השנה התקבלה החלטה במועצת העיר ,בעניין הצעה לסדר מטעם סיעת
כפר סבא בראש ,המתייחסת לשקיפות בדיוני ועדת התכנון ובניה .זו לשון ההחלטה:
החלטה מס' : 20מאשרים פה אחד את ההצעה כי נושא השקיפות
בוועדת
תכנון ובנייה יועבר לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה לשם
גיבוש המלצה אשר תובא לאישור מועצת העיר בתוך שלושה חודשים.
מאז ,התקיימו  4ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה ,בתאריכים ,25.3.19 ,28.2.19
.2
 15.4.19ו 13.5.19-אולם באף אחת מן הישיבות הנושא לא הובא כלל לדיוןֿ.
יתרה מכך ,יש לראות את החלטת המועצה להביא את הדיון למועצת העיר בתוך 3
.3
חודשים כהוראה בהתאם לסעיף24 ,ב׳ לפקודת העיריות.
(ב) קבעה המועצה נושא מסוים שיידון בסדר היום של ישיבה בהחלטה מראש,
ייכלל נושא זה בסדר היום והנושא יידון.
על פניו נראה שראש העיר מדבר על שקיפות אך לא ממהר להוביל מהלכים מקדמי
.4
שקיפות ,גם כאשר נתקבלו החלטות רלוונטיות במועצת העיר.
.5

אודה למענה על השאלות הבאות :
א .מדוע הנושא לא עלה לדיון בועדת המשנה לתכנון ובניה באף אחת מ4-
הישיבות האמורות וחזר כמתחייב מההחלטה לדיון במועצת העיר ?
ג .מה עמדת ראש העיר בעניין פתיחת דיוני הועדה לתכנון ובניה לציבור ?
צביקה צרפתי
כפר סבא אחת
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מענה לשאילתה:
ההחלטה התקבלה ב 6/2/2019-ובתאריך  1/4/2019נכנסה לתפקידה מהנדסת העיר.
נכון היה להמתין עד לכניסתה לצורך גיבוש מדיניות שקיפות בוועדות התכנון עליהן היא אמונה
מקצועית.
כיום לאחר כחודשיים בתפקידה הנושא הובא לדיון בישיבת וועדת המשנה לתכנון ובנייה בתאריך
.3/6/2019
החלטת ועדת המשנה תובא לאישור המועצה בישיבת מועצת העיר הקרובה.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

20-5-2019

הצעה לסדר -תכנית נטיעת עצים בעיר
העולם ,והערים הכירו בחשיבות העצים לסביבה וביחוד במרקם העירוני .לצל ,הורדת טמפרטורה
עירונית ,הפחתת נזקי קרינה עודפת ,עומס חום ואי חום עירוני ,תמרוץ הליכה ורכיבת אופנים ,פליטת
חמצן ,קליטת פחמן ,קליטת אבק ,ספיגת רעש ,עידוד שימוש בשטחים הציבוריים ושיפור איכותם,
קינון לצפרים ,העצים מפחיתים מתח וגורמים לרוגע ,גורמים להחדרת מים בעת גשם ועוד .יש ערים
שנוטעים בצורה אובססיבית.
לצערי אנחנו לא שם.
"משמר האילנות" בעיר ערך כבר פעמים סקר ומצא מאות גומות עצים ריקות בעיר וגומות עצים
שכוסו לאחר מות העץ על ידי העיריה והפכו למדרכה או חניה.
העיר חייבת להיות אובססיבית בנטיעת עצים ומניעת גיזום יתר ,גם אם הוא חוקי.
אם גם אנו מכירים בחשיבות העצים ,אנו מבקשים:
.1
.2
.3
.4

לקבל החלטה שתוך שנה יינטעו כל הגומות הריקות בעיר ,כל הגומות שכוסו  ,ייפתחו וינטעו
(אולי מלבד כמה שועדה משותפת להנדסה ומחלקת גנים ונוף תחליט על כך).
מדיניות הגיזום תוצג למועצת העיר  ,כמו גם שיקולים בהתאמת העצים הנטעים לרחוב.
תוצג תכנית בשלבים להגדלת בית הגידול לשורשי העצים.
מבקשים להחליט שתוצג תכנית עירונית כדי להפחית ב  4מעלות את הטמפרטורה בעיר.

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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27/5/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה :5/6/19
"חוג לכל ילד" בכפר סבא
כפר סבא היא עיר שמצבה הסוציואקונומי הכולל גבוה .יחד עם זאת ,הממוצע מטבעו מטעה .על הרצף
ניתן למצוא משפחות ואזורים במצב סוציואקונומי גבוה מאוד ומשפחות ואזורים במצב סוציואקונומי נמוך
משמעותית.
ברמה הפיזית -תשתיתית ,ניתן לראות בעין את הפערים הגדולים .מסמך זה לא עוסק ברמה הפיזית-
תשתיתית ,שאין ספק שצריכה לקבלת ביטוי הולם בתכניות העירוניות.
מסמך זה עוסק בצורך בצמצום הפערים באמצעות חינוך בלתי פורמלי ובחובה שלנו כרשות לפעול על
מנת לצמצם את הפערים הקיימים בעיר.
לפני מספר שנים ,השיק משרד החינוך תכנית "חוג לכל ילד" לתלמידי הצפון בכיתות ד' ו-ה' ,החוגים
בתחומים :שפות ,טכנולוגיה/מדעים ,טבע ,ספורט ,מוסיקה ואמנות .מטרת התכנית בכלל ו"חוג לכל ילד"
כחלק ממנה היא להביא ל"צמצום פערים והרחבת ההזדמנויות של כל תלמידה ותלמיד להשתלב בעתיד
במוסדות להשכלה גבוהה ובתפקידי מפתח בעולם המדע ,הרוח ,החברה והטכנולוגיה ,מבלי קשר לגובה
ההכנסות של הוריהם ומקום מגוריהם".
זוהי מטרה ראויה ביותר ואנו מאמינים כי מטרה זו יכולה לשמש גם בעיר ,בשינויים המתבקשים.
חשוב להדגיש כי לא מדובר רק במקרים הידועים ברווחה .ישנן משפחות רבות שלא מוכרות
ברווחה מסיבות מגוונות ולא יכולות לאפשר לילדיהן להשתתף בחוגים בעלות חודשית של 200-
 300שקלים ויותר.
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מטרת הצעה היא לקדם תכנית עירונית שכשתיושם במלואה לכל ילד בכפר סבא ,ללא קשר לגובה
ההכנסות של הוריו ,יהיה לפחות חוג אחד ללא עלות או בעלות נמוכה מאוד.
במסגרת התכנית ייקבעו בין היתר הנושאים הבאים:
 .1הגדרת תחומי החוגים בהתאם לגילאי הילדים/בני הנוער.
 .2רמת החוגים וקביעת מנגנונים שיבטיחו רמה גבוהה מאוד של החוגים המוצעים.
 .3הגדרת הזכאות למימון מדלא (או קרוב למימון מלא) כך שיכללו כמות גדולה של תושבים
שהיום לא יכולים לאפשר לעצמם רישום לחוגים.
 .4תכנית עבודה לאיתור כלל התושבים שיכולים להנות מהשרות מעבר לרשומים ברווחה.
 .5הערכת כמות משתמשים ומסגרת תקציב נדרשת למימוש התכנית.
 .6לוחות זמנים ליישום.

הצעה ההחלטה:
 .1עיריית כפר סבא תכין תכנית מקיפה שתביא למצב בו לכל ילד וילדה בעיר שהמצב הכלכלי של
משפחתו לא מאפשר זאת ,ישתתף בחוג בתחומים שיוגדרו.
 .2התכנית תועבר לדיון בוועדת חינוך ולאחר מכן תוצג במועצת העיר.

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"

העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
יפעת וגשל -עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא
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27/5/18
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה :5/6/19
מסגרות חינוכיות אחרי שעות הלימודים לתלמידי יסודי בתשלום מופחת
כיום מופעלת בעיר כפר סבא תכנית "ניצנים" עבור תלמידי בתי הספר היסודיים.
במסגרת התכנית הילדים נמצאים במסגרת עד השעה  ,17:00מקבלים ארוחה חמה ,מכינים שיעורי בית
ומשתתפים בחוג .העלות נעה בין  ₪ 785לחודש ובין  ₪ 935לחודש (תלוי גיל) .לרוב משתתפים
ב"צהרונים" ילדים בגילאי יסודי נמוכים.
מטרת ההצעה לבחון הפעלת תכנית נוספת המאפשרת לכלל ילדי בית הספר היסודי (כיתות א' עד ו' כולל)
אפשרות לצרוך שירות חלופי ומוזל בשטח בית הספר וזאת על מנת לדאוג שכמה שיותר ילדים שזקוקים
למסגרת תומכת מסיבות שונות יוכלו להמשיך אחרי שעות הלימודים בהכנת שיעורי בית עם מדריכים
שהוכשרו לכך ואף יוכלו לאכול ארוחת צהריים חמה .מדובר על תכנית מקוצרת מהתכניות הקיימות היום
(עד השעה .)14:30-15:00
למי השירות נועד:
 .1לילדים שהיום לא נמצאים בחינוך משלים בשעות הצהריים -בעיקר ילדים בכיתות ג' ומעלה.
מאפשר מסגרת פחות מחייבת (מבחינת שעות) אך מסגרת שמאפשרת ארוחה חמה והכנת
שיעורי בית בצורה טובה.
 .2לילדים בגילאים צעירים שאינם רוצים או יכולים להיות בצהרון מלא ויכולים במסגרת שכזו
להמתין לאחיהם הגדולים המסיימים לימודים או לחוגים מוקדמים.
 .3למשפחות הזקוקות לשירות בסיסי במחיר מופחת משמעותית ומאפשר להן מסגרת בה ילדיהן
יוכלו להשלים בצורה טובה שיעורי בית ולצרוך ארוחה חמה -זהו שירות שיכול לסייע בצמצום
פערים בין תושבים בעיר.

במסגרת התכנית ייבחנו בין היתר:
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 .7בדיקה מעמיקה של הצרכים שהמסגרת יכולה לספק לרבות שירותים משלימים בתשלום (כמו
תגבור ,שיעורים פרטיים מוזלים וכדומה) -בדיקה שתערך ביחד עם הצרכנים הפוטנציאליים.
 .8מודל תשלום דיפרנציאלי (ממחיר עלות ארוחות עבור משפחות מסויימות או איזורים מסויימים
ועד מחיר שירות מלא) ובכל מקרה מודל שיהווה הנחה משמעותית מהשירות המוצע היום.
 .9קביעת שלביות היישום וקביעת בתי ספר מהם מתחילים את הבדיקה.
 .10הערכת כמות משתמשים ומסגרת תקציב נדרשת למימוש התכנית.
 .11ניתוח חסמים פוטנציאליים ליישום התכנית.
 .12לוחות זמנים ליישום.

הצעה ההחלטה:
 .1עיריית כפר סבא תציע תכנית נוספת המאפשרת לכלל ילדי בית הספר היסודי (כיתות א' עד ו' כולל)
אפשרות לצרוך שירות חלופי ומוזל בשטח בית הספר וזאת על מנת לדאוג שכמה שיותר ילדים
שזקוקים למסגרת תומכת מסיבות שונות יוכלו להמשיך אחרי שעות הלימודים בהכנת שיעורי בית
עם מדריכים שהוכשרו לכך ואף יוכלו לאכול ארוחת צהריים חמה.
 .2התכנית תועבר לדיון בוועדת חינוך ולאחר מכן תוצג במועצת העיר.

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"

העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
יפעת וגשל -עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

20-3-2019

הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה בנושא קבלת חדר לפעילות חברי מועצת העיר.

לחברי מועצת העיר מספר כלי עבודה כנבחרי ציבור המוקנים להם לפי פקודת העיריות.
מבין הכלים:
 הזכות לכל מידע הקיים ברשות העירייה לפי סעיף 140א לפקודת העיריות. החובה להשתתף בישיבות מועצה לפי סעיף  123לפקודת העיריות הזכות להצגת שאילתות לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות והצעות לסדר לפי סעיף 27לתוספת השניה לפקודת העיריות.
 הזכות לסביבה פיזית לעבודה לפי סעיף 125ג לפקודת העיריות.סל הזכויות והחובות המוקנים על פי חוק באים לאפשר לנציגי הציבור לממש את שליחותם הציבורית
ולפעול למען תושבי העיר.

125ג .העיריה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה ולשימושם של כל חברי המועצה,
משרד אחד לפחות ,מכשיר טלפון ,מכשיר פקסימיליה ומחשב.

כלומר ,לחברי המועצה זכות לקבל חדר לעבודה ולמפגש .החדר יכול להיות משותף למספר חברי מועצה
או לכלם .יש רשויות שלכל חבר מועצה יש חדר ושירותי מזכירות.
היום אין חדר שעומד לרשות חברי המועצה במשך כל שעות היום ,יש לתאם חדר אחרי שעות הפעילות.
מובן שאין צורך ממשי בפקס וטלפון כפי שקובע החוק ,אך קיום חדר זמין עם מחשב לשימוש חברי
המועצה יתרום למעמד חברי המועצה ,לאפשרותם לעבוד בשביל הציבור ,לתאם ולהיות בקשר עם
הציבור.
כמו כן ,חברי המועצה לא מחוברים למערכת האינטרנטית של העיריה.
אנו מבקשים שמועצת העיר תחליט להלן:
 .1יוקצה חדר לחברי המועצה שיאפשר מפגש של מספר חברים.
 .2החדר יעמוד לרשות חברי המועצה במשך כל היום עד  2200בלילה.
 .3מוותרים על הפקס והטלפון אבל מבקשים מחשב מחובר למערכת העיריה ,ריהוט וכן פינת קפה.
נוסיף ואחדד ,איננו בטוחים שתושבי העיר יודעים אבל חברי מועצת העיר ברובם ,מלבד הסגנים בשכר
פועלים בהתנדבות מלאה ,וחברים במספר ועדות.
בשביל לתת את השירות הטוב ביותר והאחראי ביותר אנו נדרשים לתנאים פיסיים לנושא.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
סיעת כפר סבא מתקדמת
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הצעת החלטה

עדכון הרכב ועדות העירייה


מאשרים למנות את אורית בראון כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את זהבה באום כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את חווה הייטי כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את יפעת עמית כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את מורן שפיר כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את מרינה גורודינצקי כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את נאווה סולומון כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את ראובן אביסף כחבר בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את שמואל כספי כחבר בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את תמי בן אור כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את תמר פארן גת כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את פולה ברצ'ילון כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.



מאשרים למנות את אופירה מור מזרחי כחברה בוועדה להנצחת נפגעי טרור.
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עדכון הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה
הצעת החלטה
 .1מאשרים הארכת מינויו של עו"ד עמית קפלן ,כיו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה ,וזאת עד ליום
.2.7.2022
 .2מאשרים את מינויה של עו"ד מיכל פורת כממלאת מקום יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה.
 .3מאשרים את מינויו של עו"ד אמיר דנאי כחבר בוועדת ערר לענייני ארנונה ,במקום
רו"ח אילן ברהום שסיים תקופת כהונתו בוועדה.
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אישור בקשות לפטורים מארנונה מוסד מתנדב לציבור
הצעת החלטה:
מאשרים את המלצות ועדת ההנחות לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לפי הפרוטוקול
המצורף.
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 תוקף הפטור למוסד מתנדב :פטור לארנונה ממוסד מתנדב יינתן ל  3 -שנים בלבד.
 הפטור הינו פטור חלקי לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) כלומר  -מדובר
בפטור חלקי בשיעור של שני שלישים.
 ביום  09.01.2019נכנס לתוקפו תיקון מס'  32לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה
(פיטורין).1938 ,
במסגרת חוק זה ,תוקן סעיף (5י) כך שייקבע שסמכות האישור האמורה של "מוסד מתנדב
לשירות ציבורי" תהא של מועצת הרשות המקומית (עד לתיקון מס'  32סמכות האישור
הייתה של משרד הפנים).
 בהמשך התיקון המפורט לעיל פורסם על ידי משרד הפנים חוזר מנכ"ל מספר  5/2019באפריל
 2019המפרט את  13התנאים והכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבורי.
 אין למועצת הרשות המקומית סמכות לאשר פטור לפי סעיף (5י) ביחס לשנת כספים 2018
ולשנים שקדמו לה .כלומר ,הסמכות לקבלת פטור לשנים קודמות לשנת הכספים  2019נותרה
אך ורק על ידי משרד הפנים.

שלב

תנאים/כללים

דגשים

הגשת
בקשה למתן
פטור לרשות
מקומית

את הבקשה יש להגיש לרשות המקומית:
 בצרוף המסמכים הרלוונטיים שמפורטים
בבקשה.
 טופס הבקשה מלא וחתום.
 את הבקשה יש להגיש עד לתאריך  01.04באותה
שנת כספים הראשונה.

 במקרה בו מוסד מתנדב מבקש הארכה במועד הגשת
הבקשה  -ועדת משנה של ועדת הנחות רשאית להאריך את
מועד הבקשה ,לכל היותר ,עד לתאריך  01.05לאותה שנת
כספים ראשונה.

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה תידחה ללא דיון.
ועדת הנחות

החלטת
מועצת
הרשות
המקומית
לגבי
הבקשה

וועדת ההנחות תתכנס לצורך דיון בבקשת הפטור
ותגיש חוות דעת מצורפת לאישור המועצה.
על מנת לדון בבקשה ,יבחן המוסד עפ"י:
 13קריטריונים שקבע משרד הפנים
המועצה תקבל החלטה עבור הבקשה לפטור עד
לתאריך  01.06לאותה שנת כספים ראשונה.
המועצה תמסור את החלטתה למוסד תוך  7ימים
מיום קבלת ההחלטה ,וזאת באמצעות משלוח
לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר המוסד
בבקשתו.

במידה והמועצה החליטה לדחות את הבקשה לפטור,
המועצה תצרף לתשובתה:
 נימוקים להסבר הדחיה.
 העתקים מהחלטת המועצה.
 חוות דעת של ועדת הנחות.
נדרש לציין בהודעה כי המוסד רשאי לערער על החלטת המועצה
ולפנות לממונה על משרד הפנים וזאת תוך  30יום מיום שליחת
תשובת המועצה למייל.

שלב

תנאים/כללים

במקרה בו
הרשות
המקומית
דחתה את
הבקשה

מוסד שהרשות דחתה את בקשתו ,רשאי לפנות
לממונה משרד הפנים שבתחומו על מנת שיאשר את
בקשתו למתן הפטור.

הצהרה על
אי שינוי
נסיבות -
נספח ג'

 פטור לארנונה ממוסד מתנדב יינתן ל  3 -שנים
בלבד.
 עם זאת ,המוסד אשר קיבל אישור לפטור מחויב
לשלוח לרשות בשנה השנייה והשלישית תצהיר
כי לא חל שינוי במטרות המוסד ובפעילותו.

דגשים
 המוסד יכול להגיש לממונה בקשה עד  30יום מיום קבלת
הדחיה בדואר האלקטרוני.
 הממונה לא יאשר את הבקשה במידה והמוסד לא עומד
ב  13 -הקריטריונים שקבע משרד הפנים.
מוסד אשר לא יעביר תצהיר בשנה השנייה ו/או
השלישית לא יהיה זכאי להמשך קבלת הפטור
במסגרת  3השנים  ,כלומר הרשות המקומית תבטל
את הפטור.

.1
.2

מטרת המוסד היא העלאת מרווחת הציבור.
המוסד אינו גובה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי
ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.



.3

המוסד אינו פועל למטרת רווח ואינו עוסק ב"פעילות עסקית" או שהיקף "הפעילות
העסקית" הינו שולי ביחס לפעילות הכללית של המוסד .בכל זאת המוסד אינו מוסד
מתחרה לסקטור העסקי ואיננו מספק סחורה לגופים עסקיים.



.4

המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו.
גובה התמורה נמוכה ב 50%-לפחות ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.

המוסד המתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק ,ייחשב כמוסד עסקי.
ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים ,תגבר הנטייה לראות בו גוף עסקי.

מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא
פונקציה של תרומתם הישירה.



הקיף פעילותו הכספית הכוללת של המוסד.
ששכרו של מנכ"ל המוסד (ברוטו) עולה על שכרו של מנכ"ל ממשלתי (ברוטו).

.5

.6

.7
.8

המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה
רשות מקומית (הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני
בריאות ,בענייני רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל .)25
פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעות כגון רווחה,
בריאות ,חינוך וכד'.
המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי ,פעילותו נמשכת
לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק.
התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינו עולה על  50%מהכנסותיו
הכוללת של המוסד .הערה :במידה שהתמיכה עולה על  50%ונמוכה מ ,75%-ראשית
מועצת הרשות המקומית לאשר מוסד זה ,ע"פ המלצת ועדת ההנחות של הרשות
המקומית.



תמיכה מהסוכנות היהודית כדין תמיכה ממשלתית.
תמיכה ממשלתית ו/או עירונית שנינה למוסד אינה עולה על  50%מהכנסותיו הכוללות של המוסד
(במידה שהתמיכה עולה על  50%ונמוכה מ ,75%-ראשית מועצת הרשות המקומית לאשר מוסד זה ,ע"פ
המלצת ועדת ההנחות של הרשות המקומית).

 .9המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על ידי גוף פוליטי.
 .10הנכס שלגביו מבוקש הפטור ,משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי
לטובת הציבור.


נכס המשמש למגורים הנמצא באחזקתו של המוסד אינו עומד בקריטריון זה למעט
הנכס משמש אך ורק למגורים של יחדים אשר השירות ההתנדבותי שניתן ע"י המוסד מכוון

עבורם.
מגורי היחידים בנס מהווים חלק מתכלית הפעילות המוסד והם נדרשים ומתחייבים לצורך קיום

פעילות ההתנדבותית סדירה ושיטתית.
מגורי היחידים בנכס מתחייבים לצורך מתן השירות הניתן ליחידים האמורים ע"י המוסד

המתנדב והשירות לא יינתן להם ע"י המוסד ,אלא בכפוף למגוריהם בנכס המגורים האמור.

 .11המוסד מחזיק באישור בדבר ניהול תקין תקף.



מוסד שהוא עמותה יצרף אישור מרשם העמותות על ניהול תקין.
מוסד שהוא תאגיד שאינו למטרות רווח ושאינו עמותה יצרף אישור על ניהול תקין המתאים ע"פ דין
ומה הרשם הנוגע לעניין זה.

 .12המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה ,כגון
מוסדות חינוך בריאות ודת.
 .13מועצה רשאית שלא לתת את הפטור על אף עמידתו של המוסד בתבחינים  1-12וזאת
בהתחשב במצבה הכספי של הרשות המקומית ובהפסד ההכנסה שייגרם לרשות
המקומית כתוצאה ממתן הפטור.

במידה ובקשת המוסד לפטור אינה עומדת באחד או יותר מן התבחינים – הבקשה תדחה

אישור פרוטוקול והחלטות ועדת כספים
הצעת החלטה:
מאשרים את החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה-
א .דיון בדו"ח רבעוני .2018 4
ב .עדכון והעברות תקציב מס  1תקציב רגיל .2019
ג .עדכון והעברות תקציב מס  1תב"רים .2019

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסkfarsaba_mankal@ksaba.co.il | 09-7649389 .

סימוכי477874 :
תארי 2 :יוני2019 ,

פרוטוקול ישיבת ועדת כספי מספר 4
נער ביו :א'  2יוני , 2019כח' אייר תשע"ט

נרש על ידי :אורית דנאי גנדל

נוהל על ידי :שגיא רוכל

שמות חברי ועדת הכספי הנוכחי:
יו"ר ועדת הכספי(
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה

עילאי הרסגור הנדי
דני הרוש
אמיר קולמ
אור כה
עו"ד עדי לוי סקופ
רו"ח תהילה מימו
הדר לביא
שמות מוזמני שנכחו:
רו"ח שגיא רוכל
עו"ד אלו ב זק
רו"ח צבי אפרת
אופירה מור
גלית שניידר מימר
אורית דנאי גנדל

גזבר העירייה
יועמ"ש העירייה
סג גזבר
מנהלת המח לתכנו אסטרטגי ושיתופיות
מנהלת אג +הכנסות
סגנית גזבר

על סדר היו:
 .1דיו בדו"ח כספי רבעוני  4לשנת .2018
 .2העברות תקציב מספר  1תב"רי( לשנת .2019
 .3העברות תקציב מס'  1תקציב רגיל לשנת .2019
 .4אישור מחיקת חובות ארנונה
דיו:
 (1מחיקת חובות הנושא הוצג ע"י גלית שניידר מימר ,אורטל בדש והילה קלינסקי.
הוצג נוהל מחיקת חובות ותהלי -העבודה על פיו עובדת העירייה.
לבקשת החברי( ניתנו דוגמאות של חובות שנמחקו  ,פורטו התהליכי( שבוצעו
בתיקי( עד למחיקת החוב .
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ניתנה סקירה כיצד אוכפת היו( העירייה את החובות על מנת להימנע מצבירת
חובות ישני( שלא נית יהיה לגבות(.
החלטה אושר פה אחד
שגיא רוכל  :נושא זה לא יבוא למועצת העיר הקרובה אלא לזו שאחריה.
 (2העברות מסעי +לסעי +מס 1 .לשנת  2019תב"רי(
צבי אפרת  :מסביר את מהות העברות המבוקשות בסעיפי( השוני( בהתא(
לבקשת חברי הוועדה.
עדי לוי סקופ  :מבקשת לבדוק הא( נית להרחיב את קול קורא אוויר נקי בתחו(
ברכבי( לנושאי( שוני( כמו זיהו( מפעלי( ,לולי( וכו.
עילאי הר סגור הנדי  :הנושא יבח  ,כעקרו התקציב מיועד למניע( זיהו( מכלי
רכב.
נית פירוט לגבי הפרוייקטי(  :מצלמות בטחו – התוספת לתקציב זה בס 800 -אל+
הינה מקר שמורה לטובת הפרוייקט .והנגשה במוס"ח – התקבל תקציב עבור
התקנת מעליות ל  3בתי ספר .
החלטה אושר פה אחד.
 (3העברות מסעי +לסעי +מס 1 .לשנת  – 2019תקציב שוט+
שגיא רוכל  :מסביר את העברות המבוקשות בסעיפי( השוני(.
תהילה מיימו :מבקשת לקבל הסבר מדוע יש צור -במשרה נוספת בדוברות למרות
שהוחלט על קיצוצי(.
שגיא  :מדובר בתוכנית בהובלת מנכל העירייה על פיה מגוייס מנהל מחלקת
פרסו(  ,על פי התוכנית לאחר יעול התהליכי( בתחו( אמור להיווצר חיסכו כספי
לעירייה מכ.-
החלטה
בעד  :עילאי ,הדר ,אור  ,אמיר ,עדי ודני
תהילה מאשר את כל ההעברות למעט נושא מס 3 .הגדלת שכר דוברות – גיוס מנהל
פרסו( .
 (4דוח רבעוני רבעו  4לשנת 2018
שגיא מציג את עיקרי הנתוני( בדו"ח הרבעוני מספר  4לשנת .2018
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נתוני הדוח הועברו למבקר החיצוני זה מכבר והדוח המבוקר נמצא בעבודה אצל
המבקר החיצוני מטע( משרד הפני(.
ס -הביצוע בתקציב הרגיל בצד ההכנסות עמד על  814משח ובצד ההוצאות על ס-
 , 812.5עוד +בתקציב הרגיל  1.5מש"ח.
ס -הביצוע בתברי( בצד ההכנסות עמד על  131.5מליו מה(  30מליו מלוות 15.6 ,
משרדי ממשלה והיתרה מקרנות הרשות וגבייה .בצד ההוצאות עמד הביצוע על 140
מש"ח מה(  100מליו בגי ביצוע עבודות קבלניות בניה ופיתוח וכ  40מליו על
מתקני( ,הצטידות ,מחשוב  ,תכנו ופיקוח.
תהילה מימו  :ביקשתי לדו במספר סוגיות  ,איחור בהגשת הדוחות הרבעוניי(,
דוח ביצוע תברי( מפורט וסוגיית היק +ומדיניות החוב )אשראי( וכ נושא החלטת
המועצה לעניי צמצו(  20משח מגיוס ההלוואות  ,תוכנית אותה אמורה להציג
ההנהלה עד סו +יוני.
שגיא רוכל  :הדוח הרבעוני מס  1לשנת  2019יהיה מוכ תו -שבוע לער -ויועבר
לחברי הועדה .אנו נעשה כל מאמ 0לעמוד במועדי( הקבועי( ולסיי( עריכת הדוחות
הרבעוניי( תו -חודשיי( מתו( הרבעו בהתא( לנדרש בחוק  ,זאת למעט דוח רבעו
 4שהעבודה עליו מורכבת יותר בהיותו מאז שנתי.
לעניי דיו במדיניות החוב  ,נכי את החומר לדיו באחת מהועדות הקרובות.
תהילה מימו  :יש פער בי אישור תקציב  2018של התב"רי( בס -של  161מיליו
ש"ח ובי הביצוע )הכנסות  131מיליו ש"ח והוצאות  140מיליו ש"ח( מבקשת
להבי אילו פרוייקטי( לא מבוצעי( וכיצד נית לראות את התקציב מול הביצוע של
התב"רי( לשנת .2018
מבקשת לתא( מועדי( לישיבות ועדת הכספי( לפחות עד סו +השנה מראש.
עילאי הרסגור הנדי – מקובל נתא( ישיבות עד סו +השנה  ,למעט הערת הגזבר
לעניי ישיבות התקציב השנתי של .2020
תפוצה :רכז ועדת הכספי( ,חברי הוועדה ,סג מבקר העירייה

שגיא רוכל  ,רו"ח
גזבר העירייה
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העברות מסעיף לסעיף מס'  1לשנת 2019

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם
מחלקה

1

מנהל כללי

תכנון
אסטרטגי
ושיתופיות

2

מנהל כללי

המבקר

3

שירות

דוברות

4

נוער

נוער

5

הנדסה

רישוי
ופיקוח על
הבניה

מספר חשבון

שם חשבון

סכום שינוי
תקציב

תקציב לפני שינוי

הכנסות
תקציב לפני
תקציב אחרי שינוי
שינוי

 1731000750יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי

381

-200

181

 1618000110שכר

250

200

450

 1612000110משכורת מבקר

1,000

-15

985

 1612000750הוצאות למבקרי חוץ

175

15

190

 1614000110שכר דוברות

510

120

630

 1196000990בחירות החזר הוצאות
 1828900787ביתר תנועת נוער

60

-50

 1828100781תרבות וחברה לצעירים

86

50

136

 1733100750עבודות קבלניות

80

-8

72

 1731000511כבודים

2

8

10

843,432
843,432

120
120

843,552
843,552

הוצאות
הכנסות

מיון פנימי  -העברה מפעולות לשכר עבודה

העברה משכר לפעולות על פי בקשת המבקר
לטובת השלמת עבודת ביקורת חוץ

גיוס מנהל מחלקת פרסום כנגד הכנסות
-

10

-

-

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הערה

120

120
העברה לטובת קיום יום ההוקרה לחיילי
וחיילות המילואים

מיון פנימי על פי בקשת האגף עבור ועדות
משנה ומליאת הועדה לתכנון ובניה

-

עמוד  1מתוך 1

העברות מסעיף לסעיף תברים 2019
העברה 1

עיריית כפר סבא

29/05/2019

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף

קיימות

פרק

שם הסעיף

תקציב קיים

היערכות לעיר ירוקה  -השתתפות המשרד להגנת הסביבה 350

522

13010

540

13010

היערכות לעיר ירוקה  -מקרנות הרשות

750

13010

היערכות לעיר ירוקה  -הוצאות קבלניות

522

13010

היערכות לעיר ירוקה  -השתתפות המשרד להגנת הסביבה 420

3,180
3,530

קיימות

3,180

540

13010

היערכות לעיר ירוקה  -מקרנות הרשות

750

13010

היערכות לעיר ירוקה  -הוצאות קבלניות

522

13010

היערכות לעיר ירוקה  -השתתפות המשרד להגנת הסביבה 612

3,600

540

13010

היערכות לעיר ירוקה  -מקרנות הרשות

750

13010

היערכות לעיר ירוקה  -הוצאות קבלניות

540

71006

הצטיידות וטכנולוגיות בטחון  -מקרנות הרשות

ביטחון 750

71006

הצטיידות וטכנולוגיות בטחון

קיימות

חינוך

3,372

-

עדכון
70

350

תקציב
מעודכן

תקציב קיים

מתוכו
2019

עדכון

420
3,180

350

350
350
350

70

3,600

192

612

192

3,372

384

3,984

24

636

8

3,380

3,984

350

32

4,016

2,303

424

800

3,103

3,530

350

70

3,600

3,530

350

70

3,600

3,600

350

384

3,984

3,600

350

384

3,984

3,984

350

32

4,016

3,984

350

32

4,016

-

2,303

424

800

3,103

2,303

424

800

3,103

2,303

424

800

3,103

522

53008

הנגשת מוס"ח השתתפות משרד החינוך

8,720

2,282

773

9,493

540

53008

הנגשת מוס"ח מקרנות הרשות

7,607

1,808

750

53008

הנגשת מוס"ח השתתפות משרד החינוך
16,327

הנדסה

מתוכו
2019

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן

7,607
773

4,090

17,100

תיקון טעות סופר בחוברת התקציב בטבלת מצטברים

-

תב"ר  44007נרשם  5,792במקום 8,342

-

18,630

-

-

4,514

1,573

עמוד  1מתוך 1

-

20,203

16,327

4,090

773

17,100

16,327

4,090

773

17,100

-

18,630

-

4,514

-

1,573

-

20,203

יעוד כספי פרס על בנייה ירוקה
בסך  70א' ש"ח לשינויים
והתאמות במוסדות חינוך בנושא

במסגרת קול קורא של המשרד
להג"ס אושרה תמיכה לפרוייקט
"אוויר נקי" לצמצום מזהמי אוויר
תוספת מצינג 50%

קול קורא סל המדע של משרד
המדע והטכנולוגיה.

המשךפרוייקט השקעה
בטכנולוגיות וציוד ,בעיקר מצלמות
בטחון

נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך
להתקנת מעליות בבתי"ס הרצוג,
בר אילן ואולפנית הראל

מסירת דין וחשבון שנתי תאגידים עירוניים לשנת 2018
 .1החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.
א .דו"ח כספי - 2018בהצגת מנכ"ל החברה הכלכלית.
 .2החברה לתרבות ופנאי בכפר סבא.
א .דו"ח כספי - 2018בהצגת מנכ"ל החברה לתרבות ופנאי.
ב .דו"ח מילולי .2018
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות

דו"ח מילולי לשנת

8

1

2

0

בהתאם לסעיף 345כד לחוק החברות ,התשנ"ט  ,1999 -מתכבדים בזאת חברי דירקטוריון החברה להגיש
לרשם ההקדשות דין וחשבון בדבר פעילות החברה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק העמותות ,אליה
מפנה חוק החברות:
מספר החברה

שם החברה
החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ (חל"צ)

ע"ר

מספר

5 1 4 8 1 0 8 6 0
ף

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

.1

הדו"ח:
מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
בשנתאישיים
שבוצעופרטים
עיקריותמפרסום
פעולותיש להמנע
משום כך

הסכום שהוצא ע"י החברה
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י החברה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
משום כך יש להמנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת
הפרט.הפעולות בהתאם
לביצוע
למופיע בדו"ח הכספי
₪
33,419,488
שכר עבודה ונלוות לנגינה ולהעשרה וחינוך משלים בתחומי התרבות והפנאי
.2

המבנה הארגוני של מנהלת החברה בשנת הדו"ח (עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדו"ח) :נושאי משרה
המועסקים בחברה -מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות כגון -סגן מנהל כללי ,דובר ,יועץ משפטי.
שם פרטי

מספר זיהוי

תפקיד

שם משפחה

מס' שנים
בתפקיד
ברצף
6.25

022878375

יאיר

משיח

מנכ"ל

022152011

רונן

אלסטר

מנהל כספים (ללא שכר) 5.5

025571282

רון

קשי

מנהל אדמיניסטרטיבי 4.1
( ללא שכר)

022722078

עפר

עין הבר

מנהל הקונסרבטוריון

6.25

305884884

שמעון

ויינריד

סגן מנהל קונס'

6.25

034440487

ניר

נחום

מנהל תחום בוקר
בקונסרבטוריון

625

22093876

קארן

סטוק

מנהלת תחום מחול

6.25

31383416

ורד

קופלוביץ

מנהלת רשת מעונות יום

5.5

039181326

אלמוג

אייזנמן

מנהל מרכזים קהילתיים

4

302435649

נופר

אדיב

מנהלנית צהרונים

3.2

049169485

לירון

קומרי

מנהלנית פנאי והעשרה

3.1

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  34071ירושלים 9134001

טלפון 1-700-70-60-44 :שלוחה Moked-Amutot@justice.gov.il 3
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ;12:30-08:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
056033731

ענת

קפון

מזכירת חוגים
קונסרבטוריון

3.25

22991715

טיראנה

דלה

מזכירת חוגים
קונסרבטוריון

3.75

53537783

אתי

לוי

מנהלת חשבונות

3.5

5164313

הניה

רוגק

מנהלנית קונסרבטוריון

7

200350676

כנרת

דב

מנהלנית תחום מעונות יום 6

28475911

סיגל

בהומי

חשבת שכר

2.8

027710524

שרון

שחורי

סגנית מנהלת מח'
אירועים וסל תרבות

2.4

מס' המועסקים בחברה בשנת הדו"ח:

( 1358קונס' ,166 -צהרונים ומרכזים 1080 -רובם שעתיים ,מעונות)112-

מס' המתנדבים בחברה בשנת הדו"ח:

אין

.3

פירוט תאגידים קשורים בשנת הדו"ח:

תאגידים אשר מרבית חברי החברה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים בהם:
מספר תאגיד
500269006

שם התאגיד
עיריית כפר סבא
תאגידים אשר נושאי משרה בחברה מכהנים בתאגידים אלו בתפקידים כלשהם:

מספר תאגיד
500269006

שם התאגיד
עיריית כפר סבא
תאגידים בעלי זיקה אחרת לחברה:
שם התאגיד
עיריית כפר סבא
.4

מספר תאגיד
500269006

טיב הזיקה בין החברה לתאגיד
עיריית כ"ס מחזיקה ב  100%ממניות החברה

השירותים שניתנו לחברה בשנת הדו"ח והיוו חלק מרכזי בפעילותה:

תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות התאגיד (ללא שם נותן
השירות)
שרותי מזון לצהרונים ולמעונות יום

היקף כספי שנתי של השירות
שניתן/קניה
₪
4,464,530

נותני שירות מפעילי חוגים

3,756,000

₪

שרותי הפעלת חוגים בצהרונים

1,093,675

₪

שרותי הפעלת חוגים בגנים וקייטנות קיץ

1,309,489

₪

שרותי ניקיון בצהרונים ובמעונות יום

734,250

₪
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
 .5האם מחזור החברה עלה על  ₪ 300,000בשנת הדו"ח?

X

כן

אם כן -האם החברה קיבלה תרומות מישויות מדיניות זרות ,ששווין המצטבר עולה על  ₪ 20,000בשנת הדו"ח?
X

לא

 .6שימוש בכספי תרומות בשנת הדו"ח:
סכום התרומה

מטרת התרומה

אין

השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח

₪
 .7עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח:
אופן הגיוס

עלות גיוס התרומה

אין

הסכום שהתקבל
₪

₪

 .8העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדו"ח:
תיאור הנכס/כסף
שהועבר
מבנים ברחבי העיר

השווי הכספי של הנכס
המבנים משמשים גם
גורמים נוספים של
העיריה ועקב כך קיים
קושי לאמוד את השווי
ההוגן של הנכס ברמת
סבירות מהימנה

₪

שם האדם/הגוף אליו עבר
הנכס
החברה לתרבות
הפנאי/עיריית כפר סבא

הקשר בין האדם/גוף אליו עבר
הנכס ,לחברה
עיריית כפר סבא מחזיקה ב-
 100%ממניות החברה לתרבות
הפנאי בכפר סבא

 .9פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח:
תיאור הנכס:

אין
חלקה

גוש

תת-חלקה

סוג העסקה:
הצדדים האחרים לעסקה:
הצד לעסקה

המחיר ש

שולם

התקבל במסגרת העסקה

הקשר לחברה -פירוט הקשר בין החברה ו/או מי מחבריה
ו/או מי מנושאי משרה בחברה לצד בעסקה

₪
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
 .10עסקאות שלא במקרקעין שביצעה החברה עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח:
"צדדים קשורים" כמפורט בסעיף ( )9לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם ,1980-אליה מפנה חוק החברות,
בשינויים המחויבים:

הקצבות

10,049,226

₪

שם ופרטיו של הצד השני
לעסקה
עיריית כפר סבא

הקשר בין הצד השני לעסקה
לבין החברה
עיריית כפר סבא מחזיקה ב-
 100%ממניות החברה
לתרבות הפנאי בכפר סבא

סכום העסקה

סוג העסקה

תכנית קיץ מטעם משרד
החינוך

2,530,603

₪

עיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא מחזיקה ב-
 100%ממניות החברה
לתרבות הפנאי בכפר סבא

הוצ' שכ"ד בגין מבנה
מעונות

842,400

₪

החברה הכלכלית

שכירות מבנה לחברת בת
עירונית

הוצ' מזון ואחרות בגין
צהרונים

2,245,281

₪

החברה הכלכלית

הזנה לילדי הצהרונים

 .11דרישה לתיקון ליקויים על -ידי גורם מוסמך בשנת הדו"ח:
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון

שם הרשות המוסמכת

דיווח על ביצוע התיקונים (לרבות מועדים)

אין
 .12פירוט אירועים חריגים בשנת הדו"ח:
לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת :התפטרות מוסד ממוסדות החברה ,התפטרות מנכ"ל ,שינוי משמעותי בקהל היעד שלה
או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה .פתיחה בחקירה פלילית כנגד החברה או מי מנושאי המשרה בה והגשת כתב האישום
כנגד החברה או כנגד מי מנושאי המשרה בה.
תיאור האירוע
/

אין

מועד האירוע
/

 .13תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות החברה בשנת הדו"ח:
פעילות

מקום
בית ספיר (רחוב דויד אלעזר )3

קונסרבטוריון למוסיקה ומחול

קרית ספיר (מבנה היכל התרבות) (רח' ירושלים )35

מנהלת מעונות ומרכזים קהילתיים

מוסדות חינוך ברחבי כ"ס

מעונות יום ,מרכזים קהילתיים.
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
 .14פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו"ח:
ההשפעה הכספית בש"ח

תיאור האירוע

₪

אין

תאריך האירוע
/

/

 .15בעלי תפקידים על פי חוק החברות התשנ"ט –  ,1999נכון ליום הדיווח:
חברי הדירקטוריון:
מספר זיהוי

שם פרטי

שם משפחה

כתובת

תאריך מינוי

מס' שנים
בתפקיד ברצף

57195471

רפי

סער

ויצמן 135

06.03.2019

0.5

25704396

עדי

לוי סקופ

אנגל  53כפר סבא

08.05.2019

0.2

הדר

לביא

טרומפלדור 23

06.03.2019

0.2

31745177

איתי

צחר

דרך הגבעה  201בית זית

8.5.2018

1

27742261

שגיא

רוכל

עריית כ"ס ויצמן 135

4.7.2012

7

3489316

מירב

הלפמן

הבנים  12כפר סבא

06.03.2019
במועצה

0.2

50169424

אמיר

גבע

ניצנים  7כ"ס

08.05.2019

7

5314257

גדעון

שני

הפרדס  8דירה 1

08.05.2018

1

32179103

עירית

לבנון

תל חי  73כפר סבא

15.05.2019

חברי ועדת ביקורת:
מספר זיהוי

שם פרטי

שם משפחה

כתובת

תאריך מינוי

מס' שנים
בתפקיד ברצף

6712244

אביטל

רייך

אימבר  3כ"ס

02.02.2017

2

מבקר פנימי (בחברה בעלת מחזור מעל  10מיליון )₪
מספר זיהוי

שם פרטי

511274466

רוזנבלום
הולצמן רו"ח

שם משפחה

כתובת

תאריך מינוי

מס' שנים
בתפקיד ברצף

ארלוזרוב  111תל אביב

24.09.2012

6.25
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
מורשי חתימה:
מספר זיהוי

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

מס' שנים
בתפקיד ברצף

27742261

שגיא

רוכל

חבר דירקטוריון וגזבר
עיריית כ"ס.

7

022878375

יאיר

משיח

מנכ"ל החברה לתרבות
הפנאי בכפר סבא.

7

31745177

איתי

צחר

חבר דירקטוריון ומנכ"ל
עיריית כפר סבא.

1

רואה חשבון:
מספר זיהוי

שם פרטי (או שם המשרד

512925124

אלישע סער ושות' רואי
חשבון

החברה X

חייבת

מס' שנים בתפקיד ברצף

שם משפחה (ליחיד)

7

אינה חייבת במינוי רואה חשבון (נא לסמן  Xבאחת האפשרויות)

 .16עדכונים נוספים ( -שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדו"ח המילולי
לאישור האסיפה הכללית):
עדכון סעיף

בעניין

פירוט העדכון

15

יו"ר דירקטוריון צביקה צרפתי סיים תפקידו

מחליף ראש העיר מר רפי סער

15

חברת דירקטוריון ועובדת עירייה אורלי
פורמן סיימה תפקידה

מחליפה מירב הלפמן עובדת עיריה

15

חברי הדירקטוריון וחברי המועצה ענת
קלומל ואמיר גבע סיימו כהונתם במועצה
ובדירקטוריון.

מחליפות חברות המועצה עדי לוי סקופ
והדר לביא.

15

חברי הדירקטוריון ד"ר יעל מילוא וד"ר
שמואל פרנקו סיימו כהונתם.

מחליפים ד"ר עמיר גבע ועירית לבנון
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