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אסמכתא:
לכבוד
חברי מועצת העיר
הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אפריל
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ביום רביעי ,25.4.2018 ,י' באייר תשע"ח ,בשעה
 ,19:00בחדר הישיבות בעירייה.
על סדר היום:
1

שאילתות
א .אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
ב .אבטחת מידע בעירייה
ג .עבודות "מהיר לעיר"
ד .צומת הדמים בכביש  55בכניסה לכפר סבא
ה .אכיפה נגד מפגעי רעש
ו .שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים ,מעבר לאינטגרציה אזורית
ז .הפעלת קייטנות בגני הילדים  -קיץ 2018
ח .פעילות ועדת חינוך עירונית ותוכנית אסטרטגית לחינוך בעיר

2

הצעות לסדר
א .המשך הקמת גינות כלבים
ב .תחזוקת מקלט
ג .פרסום פרוטוקולים של ועדות המועצה באתר העירוני
ד .דיון בוועדת החינוך לגבי בתי ספר ייחודיים

3

מינויה של רביטל שלום-עמר כסגנית ראש הרשות ,ללא שכר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה1975-
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4

מינויה של עו"ד רויטל לן-כהן כסגנית ראש הרשות ,ללא שכר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה1975-

5

מינויה של ד"ר דבורה שני כמשנה לראש העיר

6

אישור מינויו של איתי צחר לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישור שכרו

7

מינוי חברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת מהנדס/מהנדסת העיר

8

אישור החלטות ועדת הכספים (רצ"ב פרוטוקול ועדת הכספים מיום )22.4.2018

9

אכיפת עבירות תעבורה ע"פ חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות
(תעבורה) תשע"ו – 2016

בברכה,

איתי צחר
מ"מ מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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8.3.2018
לכבוד צביקה צרפתי ,ראש העירייה בפועל
איתי צחר ,מנכ"ל העירייה
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה בנושא :אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לפיתוח כפר
סבא
רקע :חברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית הינם חברי המועצה שהם נבחרי הציבור בנוסף
לדח"צים ולעובדי העירייה.
בישיבת המועצה בתאריך  6/12/2017הונח על שולחן המועצה מסמך לאישור תקנון מתוקן
לחברה הכלכלית.
כידוע ,המועצה לא אישרה את שינוי התקנון.
בישיבה זו ,הח"מ וחבר מועצת העיר ,עמירם מילר ,העלו את התנגדותם לאישור התקנון היות
וסעיף  101בתקנון הנוגע במורשי החתימה נוגד את חלק מיסודות דמוקרטיים ציבוריים" .לא
יתכן שמורשי החתימה יהיו אך ורק פקידים בכירים נושאי תפקידים ככל שיהיו מקצועיים
בעבודתם ובמסירותם" נאמר בהתנגדות לשינוי המוצע.
עלי לציין ,כי הן החוק והן השקיפות והשליחות הציבורית מחייבים כי יהיו:
 2בעלי זכות חתימה שהם נבחרי ציבור חברי מועצה שהינם צד א' לחתימה בתקנון.
 2בעלי זכות חתימה בעלי תפקידים בכירים בחכ"ל ובעירייה ( 1חכ"ל 1 ,עירייה) שהינם צד ב'
לחתימה בתקנון.
מהאמור לעיל הנה שאלותיי:
 .1מי הם בעלי זכות חתימה החותמים היום על מסמכים /תשלומים /חוזים /מכרזים?
 .2מי מכהן כיו"ר ועדת המכרזים בחברה הכלכלית?
 .3מי הם חברי וועדת המכרזים ?
 .4מי מכהן כיו"ר החברה הכלכלית ?
 .5מי ממלא מקומו של היו"ר?
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אבקש לצרף בתשובה לשאילתה את הפרוטוקולים של דירקטוריון החכ"ל המאשרים את
התשובות לשאלות .1-4

בברכה
אברהם ממה שיינפיין
חבר מועצת העיר כפר סבא
סיעת כפר סבא שלנו
יו"ר צוות היגוי גמלאים ואזרחים ותיקים
0523-546-546
meme.sheinfine@gmail.com
meme-s@inter.net.il
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מענה לשאילתה :אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
בניגוד לאמור בשאילתה ,מועצת העיר כפר סבא ,בישיבתה מיום  ,6/12/17אישרה את תיקון תקנון
החברה בכפוף לסייג לפיו לפחות אחד מבין מורשי החתימה יהיה נבחר ציבור .החברה הכלכלית
מקיימת את דרישת מועצת העיר ולפחות אחד מבין מורשי החתימה הינו נבחר ציבור ,כפי שיפורט
להלן.
 .1מי הם בעלי זכות חתימה החותמים היום על מסמכים /תשלומים /חוזים /מכרזים?
בעלי זכות החתימה בחברה הינם:
ראש העיר  -צביקה צרפתי
מ"מ מנכ"ל העירייה  -איתי צחר
מנכ"ל החברה הכלכלית  -אלעד קנדל
 .2מי מכהן כיו"ר ועדת המכרזים בחברה הכלכלית?
אין יו"ר לוועדת מכרזים של החברה הכלכלית .יצוין כי אין הוראה המחייבת את
דירקטוריון החברה ו/או את ועדת המכרזים למנות מקרב חברי הוועדה יו"ר לוועדה.
 .3מי הם חברי וועדת המכרזים ?
חברי ועדת המכרזים הינם:
ראש העיר  -צביקה צרפתי
מ"מ מנכ"ל העירייה  -איתי צחר
דירקטור מקרב הציבור  -אלי שוורץ
 .4מי מכהן כיו"ר החברה הכלכלית?
כיו"ר החברה הכלכלית מכהן ראש העיר ,צביקה צרפתי ,מתוקף תפקידו כראש העיר.
 .5מי ממלא מקומו של היו"ר?
דירקטוריון החברה הכלכלית לא מינה ממלא מקום ליו"ר החברה.
* רצ"ב מסמכים כמבוקש.
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9.4.2018
הנדון :אבטחת מידע בעירייה
בעקבות מספר מקרים שאירעו לאחרונה ,בהם גישה לנתוני השיבוץ בחטיבות הביניים לפני פרסומם
באמצעות אתר השיבוץ של תלמידי התיכונים והפריצה לאתר האינטרנט של עיריית כפר סבא ,עולה
השאלה האם המידע העירוני ,המכיל את נתוניהם של תושבי כפר סבא ,הינו מאובטח.
נבקש לענות על השאלות הבאות בנושא:
 .1באיזו פלטפורמה כתוב אתר האינטרנט של עיריית כפר סבא ומהו מספר גרסת התוכנה?
 .2האם האתר מקבל עדכוני אבטחה באופן שוטף?
 .3באילו מאגרי מידע נשמרים נתוניהם האישיים של תושבי כפר סבא ,כמו חיובי ארנונה ,שיבוצים
למוסדות החינוך ורישום לחוגים? היכן מאגרי המידע הללו נמצאים וכיצד הם מאובטחים?
 .4האם נערכה הערכת סיכונים על ידי גוף מקצועי?
 .5איזו חברה עשתה בדיקת אבטחה ( )Security auditלאתר ולכל מאגרי המידע?
 .6אלו סטנדרטים של אבטחת מידע ופרטיות מחייבים את העירייה?

עילאי הרסגור-הנדין פליאה קטנר
חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר
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מענה לשאילתה
אבטחת מידע בעירייה
בניגוד לאמור בשאילתה ,אתר העירייה לא נפרץ.
בהתקפת הסייבר האחרונה שונתה הפניית כתובת אתר העירייה ואתרים ממשלתיים נוספים ,אשר
תוקנה תוך זמן קצר .אף מערכת מחשוב לא נפגעה במהלך ההתקפה הנוכחית או בקודמות לה.
באשר לגישה לנתוני שיבוץ התלמידים ,זו ניתנה להורי התלמידים באופן הדרגתי במטרה לאזן את
עומסי הכניסות לאתר (ראשית עבור תלמידים העולים לתיכון ולאחר מכן עבור תלמידי החטיבות),
אך הורים לתלמידי תיכון שהינם גם הורים לתלמידי חטיבות השתמשו בגישה שניתנה להם כדי
לברר באותו מועד גם את השיבוץ לחטיבות.
יודגש כי האתר אינו מכיל מידע על תושבים ,אשר מאוחסן במאגרי מידע מאובטחים ,כפי שיוסבר
להלן.
 .1באיזו פלטפורמה כתוב אתר האינטרנט של עיריית כפר סבא ומהו מספר גרסת התוכנה?
האתר בנוי בפלטפורמה בשם  ,Expertשפותחה על ידי חברת דרונט.
אין מספר גרסת תוכנה ,מדובר בשפת פיתוח מבוססת  asp.netשל מיקרוסופט.
 .2האם האתר מקבל עדכוני אבטחה באופן שוטף?
שרתי החברה מבוססים  windows serverומקבלים עדכוני אבטחה באופן קבוע .החברה
לאוטומציה מחזיקה בתקן אבטחת המידע של  ISO 27001ועוברת ביקורות תקופתיות של מכון
התקנים .מערכות החברה לאוטומציה עמדו בכל ניסיונות תקיפה ולא בוצעה פגיעה באתרים
המופעלים ומתוחזקים על ידיה.
 .3באילו מאגרי מידע נשמרים נתוניהם האישיים של תושבי כפר סבא ,כמו חיובי ארנונה ,שיבוצים
למוסדות החינוך ורישום לחוגים? היכן מאגרי המידע הללו נמצאים וכיצד הם מאובטחים?
מאגרי המידע אשר שמורים בשרתי החברה לאוטומציה הם  :חינוך – נתוני התלמידים בעיר,
מיסים – נתוני המשלמים והחובות ,תרבות – רישום לחוגים ונתוני המנויים.
המאגרים רשומים במשרד המשפטים כחוק .החברה לאוטומציה משמשת כמחזיקת המידע
במאגרים ,כדי לאפשר את הניהול וההפעלה שלהם דרך מערכות המידע .הנתונים נשמרים בפועל
על שרתים של החברה לאוטומציה ,אשר מותקנים ב DATA CENTER-בפתח תקוה.
החברה לאוטומציה מפעילה פתרונות אבטחת מידע כדי להגן על מאגרי המידע .החברה עומדת
בתקן אבטחת המידע  ,ISO 27001ומבוקרת ע"י מכון התקנים .כמו כן החברה העבירה לעירייה
עדכון מפורט לפיו היא עומדת בתנאי חוק הגנת הפרטיות בגרסתו העדכנית והאחרונה.
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 .4האם נערכה הערכת סיכונים על ידי גוף מקצועי?
החברה לאוטומציה ביצעה היערכות מיוחדת לאיומים ע"י מומחים לאבטחת מידע בחברה ,בבקרה
של מכון התקנים .בנוסף ,מתבצעים עדכונים בזמן אמת בהתאם להתרעות ולפגיעות השונות
במדינה .עם היוודע ההתקפה האחרונה ,הוקם חדר מצב בתוך החברה ,שעבד בשיתוף פעולה עם
מרכז הסייבר הלאומי.
 .5איזו חברה עשתה בדיקת אבטחה ( )Security auditלאתר ולכל מאגרי המידע?
בדיקות אבטחה מבוצעות בשוטף ע"י החברות דרונט והחברה לאוטומציה .בנוסף ,במסגרת תקן
ה ,ISO-בוצעו מבדקים חיצוניים ע"י חברות אבטחה כגון  TO-BE-SECURE ,IP-SECועוד.
 .6אלו סטנדרטים של אבטחת מידע ופרטיות מחייבים את העירייה?
העירייה פועלת על פי הוראות הדין לעניין אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות ועובדת בשיתוף
פעולה עם מרכז הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ,במסגרתו ,מתקבלים עדכונים שוטפים על
איומים וניסיונות חדירה למערכת ומתקיימות התייעצויות עם מומחי סייבר כאשר העירייה
מפתחת מערכות וממשקים חדשים.
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15.4.2018
עבודות "מהיר לעיר"
במהלך השנתיים האחרונות ביקשנו שוב ושוב לערוך שיתוף ציבור לגבי תוכנית "מהיר לעיר".
הובטח לנו ששיתוף ציבור אכן יבוצע .למרות זאת ,לאחרונה הוקם אתר התארגנות לעבודות ברחוב
ויצמן פינת התע"ש.
נבקש לענות על השאלות הבאות:
 .1מהו לוח הזמנים לביצוע "מהיר לעיר"?
 .2היכן ניתן לראות את פרטי התוכנית המפורטת והסופית?
 .3מהי מטרת העבודות לגביהן החלה ההתארגנות הלוגיסטית?
עילאי הרסגור-הנדין פליאה קטנר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר

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

מענה לשאילתה  -עבודות "מהיר לעיר"
תכנית מהיר לעיר הינה תכנית מטעם משרד התחבורה בשיתוף משרד האוצר ,אשר לאור הצורך
בשיפור רמת השירות של התחבורה הציבורית מקדמים פרויקט צירי העדפה לאוטובוסים בעשרים
רשויות מקומיות ובצירים בינעירוניים ראשיים במטרופולין תל אביב.
תכנית מהיר לעיר בכפר סבא נמצאת בישורת האחרונה של שלב התכנון ,הכולל סבב אישורים סופי
מול כל הגורמים המעורבים ,ותוצג בהקדם פעם נוספת למועצת העיר ולציבור.
כמו כן ,נציגי ציבור ייקחו חלק בתכנון הסופי (בתאריך  26.4.18עתידה להתקיים פגישה עם הצוות
המקצועי של אגף ההנדסה ,מתכנני הנוף של התכנית ונציגי "משמר האילנות").
 .1מהו לוח הזמנים לביצוע "מהיר לעיר"?
פרויקט מהיר לעיר חולק לחמש חבילות תכנון ,מהן שלוש על ציר ויצמן ושתיים על ציר
טשרניחובסקי .ביצוע המקטע הראשון ,בין כביש  40לרח' העמק ,עתיד להתבצע במשך שלושים
חודשים ,וצפוי להתחיל בסוף שנת  .2018חמישה חודשים לאחר מתן צו התחלת עבודה על המקטע
הראשון יחלו עבודות על שני המקטעים הנוספים ,בין הרחובות העמק-טשרניחובסקי.
יודגש כי לוחות הזמנים הנ"ל הנם אלו שנמסרו על ידי משרד התחבורה והביצוע יתקיים בכפוף
לעמידתם בלוחות זמנים אלו.
 .2היכן ניתן לראות את פרטי התוכנית המפורטת והסופית?
תכנית מפורטת וסופית תפורסם באתר העירייה.
ניתן לעיין בטיוטת התכנית במשרדי אגף ההנדסה.
מצגת התכנון נמצאת באתר העירייהhttps://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2866 :
(עמוד הבית > שיתוף ציבור> פרויקט 'מהיר לעיר' – העדפה לתחבורה ציבורית בכפר סבא).
 .3מהי מטרת העבודות לגביהן החלה ההתארגנות הלוגיסטית?
ההתארגנות הלוגיסטית בשטח הינה לצרכי עבודות תשתית של תאגידי הביוב והמים.
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15.4.2018
צומת הדמים בכביש  55בכניסה לכפר סבא
ראשית ,אנו משתתפים בצערן של משפחות ההרוגים בתאונות הדרכים ומאחלים רפואה שלמה
ליוסף ישי פרץ ,בנו של חברנו שמעון פרץ .בעקבות ריבוי התאונות בתקופה האחרונה בכביש 55
באזור קבר בנימין ,עולה מחדש שאלת הבטיחות במקטע הכביש המדובר .מהן הפעולות שביצעה
עיריית כפר סבא מטעמה ומול הגורמים הממשלתיים על מנת לשפר את הבטיחות במקום?
עילאי הרסגור-הנדין פליאה קטנר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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מענה לשאילתה  -צומת הדמים בכביש  55בכניסה לכפר סבא
בשבועות האחרונים התרחשו שלוש תאונות דרכים קטלניות בכביש  ,55בקטע שבין צומת דרך
הפועל לצומת כביש  .5504עיריית כפר סבא משתתפת בצערן של המשפחות ותעשה כל שביכולתה
כדי למנוע תאונות נוספות.
כביש זה נמצא באחריות הבלעדית של חברת "נתיבי ישראל" ,אך היות והוא ממוקם בשטחה
המוניציפלי של העיר כפר סבא ,נעשו הפעולות הבאות:
 .1ראש העיר כפר סבא פנה למנכ"ל נתיבי ישראל בדרישה לבחון מחדש את התכנון התחבורתי של
כביש זה.
 .2נערך סיור ב 28.03.18 -במקום בהשתתפות נציגים מקצועיים של עיריית כפר סבא ,הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים ,משטרת ישראל ונציגי חברת "נתיבי ישראל" ,במהלכו הציעה עיריית
כפר סבא מספר פתרונות לשיפור צומת כביש  /55דרך הפועל ושלחה לגורמים המצוינים מעלה נתוני
ספירות תנועה שבוצעו בעבר בצומת זה.
 . 3העירייה ממשיכה בפעילות הסברה בנושא בטיחות בדרכים בכלל ובנושא אופניים חשמליים
בפרט (נושא זה נכלל בסדר היום של ישיבה זו).
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15.4.2018
אכיפה נגד מפגעי רעש
לנוכח תלונות שהצטברו בתקופה האחרונה ,עולה שוב סוגיית הטיפול במפגעי הרעש בעיר .נבקש
לענות בהקשר זה על השאלות הבאות:
 .1כיצד פועלת העירייה למניעת מפגעי רעש ,בשעות היום והלילה?
 .2מהי מדיניות האכיפה וההסברה כלפי נושא הקריוקי?
 . 3מהי מדיניות האכיפה כלפי רעש מבתי עסק בשעות הלילה ,למשל מפגעי הרעש החוזרים מכיוון
הקאנטרי קלאב?
 .4האם ישנה אכיפה של מטרדי רעש הנובעים כתוצאה מעבודות בנייה? נבקש להתייחס גם לנושא
תחילת עבודות בנייה לפני השעה שבע בבוקר.
עילאי הרסגור-הנדין פליאה קטנר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר

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

מענה לשאילתה  -אכיפה נגד מפגעי רעש
אכיפת מפגעי רעש מתבצעת בהתאם לחוק העזר לכפר סבא (שמירה על איכות הסביבה ומניעת
מפגעים) ,תשס"ח.2008-
 .1כיצד פועלת העירייה למניעת מפגעי רעש ,בשעות היום והלילה?
העירייה אוכפת עבירות של הקמת רעש באזור מגורים ,לרבות צעקות ,הפעלת מערכת קול ,קריוקי
וכן עבירות הקמת רעש תחת כיפת השמים .בשעות הערב נרשמים דוחות רעש על ידי יחידת השיטור
העירוני באופן יזום או בעקבות קריאה שנפתחת במוקד העירוני או במוקד .100
בנוסף מתבצעת אכיפת רעש של בני נוער – נרשמים דוחות על ידי השיטור העירוני באופן יזום
בשעות הערב המאוחרות לבני נוער שמרעישים באזורים מרכזיים בעיר (בעיקר רחבת קניון ערים,
מדרחוב ירושלים-קריית ספיר-רחבת יד לבנים ורחוב ויצמן) ,בעיקר בחופשים.
 .2מהי מדיניות האכיפה וההסברה כלפי נושא הקריוקי?
העירייה מבצעת אכיפה יזומה וכן הרתעה באמצעות סיורים יזומים של השיטור העירוני.
 . 3מהי מדיניות האכיפה כלפי רעש מבתי עסק בשעות הלילה ,למשל מפגעי הרעש החוזרים מכיוון
הקאנטרי קלאב?
כאמור ,בשעות הערב נרשמים דוחות רעש על ידי יחידת השיטור העירוני באופן יזום או בעקבות
קריאה שנפתחת במוקד העירוני או במוקד  ,100הן באזורי מגורים והן באזורי תעשייה.
 .4האם ישנה אכיפה של מטרדי רעש הנובעים כתוצאה מעבודות בנייה? נבקש להתייחס גם לנושא
תחילת עבודות בנייה לפני השעה שבע בבוקר.
עיקר דוחות הרעש באתרי בנייה נרשמים בשעות הבוקר המוקדמות (לפני השעה  )07:00ובשעות
הערב והלילה באופן יזום ,כאשר ניתנת עדיפות לאכיפה באתרי בנייה בעניינם התקבלו קריאות
מוקד.
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15.4.2018
לכבוד
ד״ר אורלי פורמן
מנהלת אגף החינוך .
ראש ראשות החינוך כ״ס .
לכבוד
איתי צחר
מנכל עירית כפר סבא .
לכבוד
עו״ד רויטל לן כהן
מ״מ יו״ר ועדת החינוך
ע׳ כפר סבא .
נכבדי
שאילתה מטעם סיעת תפו״ח לפי סעיף 36א
בנושא שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים ,מעבר לאינטגרציה אזורית
החלטות ציבוריות שמתקבלות במועצת העיר ושקיפות אמתית המתבטאת בניהול ציבורי,
שמפורסם בזמן אמת ,הם העקרונות הבסיסיים לניהול ציבורי.
במענה להצעתנו לדיון במועצה בנושא עדכון שיטת הרישום (נדון בישיבת מועצת העיר מחודש מרץ
 )2018למדה מועצת העיר לראשונה כי שיטת הרישום לחטיבות הביניים השתנתה בפועל ללא ידיעת
מועצה ,ללא שנערך על כך דיון במועצת העיר ,ללא המלצה ודיון בוועדת חינוך ,ומבלי שהיה הליך
כלשהו של שיתוף ציבור.
המ דובר בהחלטה חשובות עקרונית שנוגעת לצביון מערכת החינוך ולעקרונות שהיו לאבני היסוד
של תפיסת החינוך בעיר.
מאחר ולא קיבלנו מענה ברור נבקש לענות במסגרת שאילתו זו על השאלות הבאות.
 .1מתי התקבלה החלטה על שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים ,כך שלכל בית ספר יסודי
יש רשימה חלקית  ,מצומצמת ,של חטיבות ,אליה מוכוונים בוגרי בית הספר ?
 .2ממתי מיושמת מדיניות זו ?
 .3על ידי מי התקבלה ההחלטה ?
 .4האם התקיים דיון על כך במסגרת ועדת החינוך העירונית ?
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 .5נא לציין עבור כל בית ספר יסודי ,מהם חטיבות הביניים אשר פתוחות לבוגריו להרשמה ?
בכבוד רב,
עו״ד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל וגב׳ אתי הדנה
חברי מועצת העיר  -סיעת תפו״ח

העתק :ועד הורים עירוני
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מענה לשאילתה – שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים ,מעבר לאינטגרציה אזורית
צביון מערכת החינוך העירונית לא השתנה .עקרונות היסוד של תפיסת החינוך ,ביניהם עקרון
ההטרוגניות  -נותרו בעינם ,ועל בסיסם מתקבלות החלטות מקצועיות.
 .1מתי התקבלה החלטה על שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים ,כך שלכל בית ספר יסודי יש
רשימה חלקית ,מצומצמת של חטיבות ,אליה מוכוונים בוגרי בית הספר ?
בשנת תשע"ז הוחלט כי תלמידי בתי הספר היסודיים ,למעט ספורטאים ,ישובצו לאחת מתוך שלוש
חטיבות ביניים ,ע"פ אשכולות שבחרו התלמידים וע"פ שיקולים מקצועיים.
 .2ממתי מיושמת מדיניות זו?
שנת הלימודים תשע"ח.
 .3על ידי מי התקבלה ההחלטה?
הנהלת העירייה.
 .4האם התקיים דיון על כך במסגרת ועדת החינוך העירונית?
לא.
 .5נ א לציין עבור כל בית ספר יסודי ,מהם חטיבות הביניים אשר פתוחות לבוגריו להרשמה ?
המידע מפורסם באתר העירייה .להלן:
בי"ס יסודי

חטיבה

אופירה נבון

בר לב | אילן רמון

דבורה עומר

בר לב | שרת | אלון

גולדה

אילן רמון | שז"ר | בר -לב

בן גוריון

אילן רמון | אלון | שז"ר

רמז

בר לב | אילן רמון | אלון

יצחק שדה

בר לב | שז"ר | שרת

גורדון

בר לב | שרת | אילן רמון

אוסישקין

אלון | שז"ר | שרת

ברנר

שז"ר | שרת | אלון

שי עגנון

אילן רמון | אלון | בר לב

שמעון פרס

אילן רמון | בר לב | שרת | שז"ר

סורקיס

אילן רמון | שז"ר | אלון
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לכבוד
ד״ר אורלי פורמן
מנהלת אגף החינוך
ראש ראשות החינוך כ״ס.

15.4.2018

לכבוד
איתי צחר
מנכל עירית כפר סבא.
לכבוד
עו״ד רויטל לן כהן
מ״מ יו״ר ועדת החינוך
ע׳ כפר סבא.
נכבדי
שאילתה מטעם סיעת תפו״ח לפי סעיף 36א הפעלת קייטנות בגני הילדים  -קיץ 2018
לאחר שהעיריי ה חזרה בה מההודעה לציבור ההורים בעניין הפעלת קייטנות קיץ על ידי החברה
לתרבות הפנאי ,הודיע ראש העיר מר צרפתי כי הקייטנות יופעלו ,בכל הגנים ,בין אם על ידי הגננות
או על ידי מפעילים חיצוניים .עוד נמסר כי לא יהיה הבדל בין התוכנית להפעלת הקייטנות על ידי
החברה לתרבות הפנאי לבין היישום הצפוי בפועל על ידי מפעילים חיצוניים.
לפיכך נודה על מתן מענה לשאלות הבאות.
 . 1בכמה מהגנים המופעלים על ידי החברה לתרבות תופעל קייטנה על ידי הגננות ובכמה על ידי
מפעיל חיצוני ?
 .2אילו מפעילים חיצוניים נענו לקול קורא ?
 .3בכמה גנים בסה״כ תוצע קייטנה בחודשי הקיץ?
 .4באילו תאריכים יפעלו הקייטנות?
 .5מתי יפתח הרישום לקייטנות ,באיזה עלות להורה ,וכיצד הוא יתנהל ?
בכבוד רב,
עו״ד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל וגב׳ אתי הדנה
חברי מועצת העיר  -סיעת תפו״ח
העתק:
ועד הורים עירוני
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מענה לשאילתה  -הפעלת קייטנות בגני הילדים  -קיץ 2018
קייטנות בגני ילדים בחודש אוגוסט תיפתחנה בהתאם לביקוש ההורים .עדיפות להפעלתן תינתן
לגננות שיבחרו בכך ,וקייטנות בשאר הגנים ,בהתאם לצורך ולביקוש ,יופעלו על ידי מפעילים
חיצוניים.
 .1בכמה מהגנים המופעלים על ידי החברה לתרבות תופעל קייטנה על ידי הגננות ובכמה על ידי
מפעיל חיצוני ?
שתיים עשרה גננות מהגנים המופעלים ע"י החברה לתרבות הפנאי הביעו נכונות להפעיל קייטנות
בחודש אוגוסט .באשר למפעילים חיצוניים – ר' פירוט בסעיף .2
 .2אילו מפעילים חיצוניים נענו לקול קורא ?
שלושה מפעילים חיצוניים ענו לקול הקורא  -חברת ינוקא ,שני ניסן ,רן רחימאזה.
 .3בכמה גנים בסה״כ תוצע קייטנה בחודשי הקיץ ?
נכון להיום ,נרשמו כחמישים גננות המעוניינות לפתוח ולהפעיל באופן פרטי קייטנות בחודש
אוגוסט ,זאת בכפוף לביקושי ההורים .פתיחת קייטנות נוספות על ידי מפעילים חיצוניים תתבצע
בהתאם לביקוש.
 .4באילו תאריכים יפעלו הקייטנות ?
הקייטנות יופעלו בתאריכים .1-14.8.2018
 .5מתי יפתח הרישום לקייטנות ,באיזה עלות להורה ,וכיצד הוא יתנהל ?
אגף החינוך העביר הנחיות לגננות להתנהלות מול הורי הגן בנושא .באחריות הגננות לרכז רשימות
של הורים המעוניינים בקייטנות ,ובהתאם לביקוש יתואם רישום עם המפעילים החיצוניים
באמצעות אגף החינוך.
מנהלת מחלקת גני הילדים תיפגש בימים הקרובים עם המפעילים ולאחר מכן הם ייפגשו עם נציגי
ההורים.
עלות קייטנה בגני יול"א בתאריכים ( 1-14.8.2018כולל ימי שישי) בשעות  07:30-16:00היא 1450
 ₪לילד/ה .ייתכן שינוי בעלויות לאור התקנות החדשות שפורסמו לאחרונה בנושא ,אנו לומדים את
האמור בהן.
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לכבוד
ד״ר אורלי פורמן
מנהלת אגף החינוך
ראש ראשות החינוך כ״ס.

15.4.2018

לכבוד
איתי צחר
מנכל עירית כפר סבא.
לכבוד
עו״ד רויטל לן כהן
מ״מ יו״ר ועדת החינוך
ע׳ כפר סבא.
נכבדי
שאילתה מטעם סיעת תפו״ח לפי סעיף 36א
פעילות ועדת חינוך עירונית ותוכנית אסטרטגית לחינוך בעיר
באתר עיריית כפר סבא מפורסם הרכב הועדות העירוניות וביניהם ועדת חינוך.
עיון ברשומות מראה כי נקבע הרכב לוועדה ,אשר לא רק שלא אושר במועצת העיר ,אלא לכאורה
אף סותר את הוראות החוק.
בישיבת מועצת העיר מחודש מרץ  2018אושרו שינויים בהרכבי הועדות העירוניות .שינוי בהרכב
ועדת חינוך לא הובא לסדר היום.
בעוד שלמועצת העיר שמורה הזכות לקבוע חברים נוספים בוועדות מסוימות ,כגון הוועדה לקידום
מעמד הילד ,זכות זו לא שמורה לגבי ועדת חינוך שהרכבה נקבע כרשימה סגורה בחוק.
 .1האם הרכב ועדת החינוך הנוכחי תואם את הוראות פקודת העיריות?
 .2מדוע יש חברים בוועדה אשר חבורתם היא לכאורה בניגוד ללשון החוק ?
 .3מדוע יו״ר מועצת התלמידים העירונית אינו חבר בוועדה ?
 .4כמה פעמים התכנסה ועדת חינוך בכל אחד מהשנים של כהונת מועצת העיר הנוכחית ?
 .5מדוע הועדה לא דנה בתוכנית האסטרטגית לפני שנמסר כי תצא לפרסום ?
 .6מי השתתף בתכנון התוכנית ? מתי ?
 .7האם שקלתם להציג מראש לנציגי הציבור במועצת העיר את התוכנית ? קרי ,לפני פרסומה?
בכבוד רב,
עו״ד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל וגב׳ אתי הדנה
מועצת העיר  -סיעת תפו״ח
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העתק:
ועד הורים עירוני
נספח :הפרסום
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מענה לשאילתה  -פעילות ועדת חינוך עירונית ותוכנית אסטרטגית לחינוך בעיר
הרכב ועדת החינוך קבוע בחוק ,בסעיף (149ט) לפקודת העיריות ,וכולל את ראש העירייה או ממלא
מקומו (יו"ר) ,שלושה עד שישה נציגי מועצת העיר ,שני מנהלי בתי ספר או סגניהם (אחד מהחינוך
היסודי ואחד מהחינוך העל-יסודי) ,נציג ועד ההורים העירוני ויו"ר מועצת התלמידים העירונית או
נציג אחר מטעמה.
בתחילת הקדנציה מועצת העיר אישרה את הרכב ועדות העירייה ,לרבות ועדת חינוך.
 .1האם הרכב ועדת החינוך הנוכחי תואם את הוראות פקודת העיריות?
כן .להלן פירוט שמות חברי ומשתתפי הוועדה ,המפורסם גם באתר העירייה:
שם

תפקיד
בוועדה

תפקיד

צביקה צרפתי

יו"ר

ראש העיר

רביטל שלום-עמר

חברה

חברת מועצה

רויטל לן-כהן

מ"מ יו"ר

חברת מועצה

איתן צנעני

חבר

סגן ומ"מ ראש העיר

ענת קלומל

חברה

חברת מועצה

מירי וקסמן

חברה

מנהלת בי"ס ברנר

טובי רוזנברג

חבר

מנהל תיכון כצנלסון

סיגל קוצ'מן

חברה

יו"ר ועד הורים עירוני

גל רבינוביץ'

חבר

מוביל מועצת נוער עירונית

משה קוסובר

משתתף

נציג ארגון המורים

ענת רז

משתתפת

נציגת הסתדרות המורים

יהורם לוי

משתתף

ס' מנהל אגף החינוך

אורית לייבוביץ'

משתתפת

מנהלת היסודי

שלמה גור

משתתף

מנהל השפ"ח

שוש קייזר

משתתפת

מנהלת המת"י

אביבה מורדקוביץ

משתתפת

מנהלת מחלקת גני ילדים

נתי ברכר נפתלי

משתתפת

מנהלת מח' חנ"מ

עידו לביא

משתתף

מנהל חטיבת רמון

אורלי פרומן

מזכירת הועדה

מנהלת אגף החינוך

 .2מדוע יש חברים בוועדה אשר חברותם היא לכאורה בניגוד ללשון החוק ?
לא היה ולא נברא .חברי הוועדה המצוינים לעיל הינם מי שתיאור תפקידם מנוי במפורש
בהוראת החוק ,כפי שצוין בפירוט בפתח המענה לשאילתה .לוועדה מוזמנים כמשתתפים בעלי
תפקיד נוספים ,אשר יכולים לשמש כמשקיפים או כמשתתפים בדיונים ,אך ללא יכולת הצבעה.
נפלה טעות ברשימה שפורסמה באתר העירייה ,והטעות תוקנה.
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 .3מדוע יו״ר מועצת התלמידים העירונית אינו חבר בוועדה ?
יו"ר מועצת התלמידים הינו חבר ועדה ,ומוזמן באופן קבוע לישיבותיה .היו"ר ,או סגנו ,או
מי מטעמו נוכחים בישיבות.
 .4כמה פעמים התכנסה ועדת חינוך בכל אחת מהשנים של כהונת מועצת העיר הנוכחית ?
הוועדה התכנסה ארבע פעמים בשנה כנדרש.
 .5מדוע הוועדה לא דנה בתוכנית האסטרטגית לפני שנמסר כי תצא לפרסום ?
בישיבת ועדת החינוך מיום  14.3.2017הוצג בפני וועדת החינוך מתווה התכנית
האסטרטגית ותהליך העבודה המתוכנן.
בנוסף ,חברי הוועדה זומנו למפגשים כחלק מתהליך העבודה הממושך שבוצע במהלך השנה
החולפת.
טיוטת התכנית שגובשה תועלה לדיון בוועדת החינוך הקרובה ב.1/5/2018-
 .6מי השתתף בתכנון התוכנית ? מתי ?
גיבוש התכנית מתבצע בהובלת אגף החינוך ובהשתתפות חברי מועצת העיר ,הנהלת
העירייה ,גורמי מקצוע ,אנשי משרד החינוך ,תושבים ,אנשי חינוך ותלמידים ,וכן בהתבסס
על מידע שנאסף במסגרת שיתוף ציבור ,כגון אירועי שולחנות עגולים ודיונים מקצועיים
רבים במהלך שנת .2017
 .7האם שקלתם להציג מראש לנציגי הציבור במועצת העיר את התוכנית ? קרי ,לפני פרסומה?
התכנית תוצג באחת מישיבות מועצת העיר שמן המניין הבאות.
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18.3.2018
הצעה לסדר היום  -המשך הקמת גינות כלבים
רקע
בתחילת הקדנציה הובלנו מהלך של הקמת ושדרוג גינות כלבים בכפר סבא .הגינות ברחבי העיר,
הישנות והחדשות כאחד ,הפכו לאבן שואבת למפגשים של תושבים ביחד עם כלביהם ,למקומות
בהם מתבצעת פעילות חברתית ולמרכיב חשוב במאבק נגד תופעת גללי הכלבים ברחבי העיר.
לאור הצלחת גינות הכלבים ,יש להמשיך את הפרויקט .ישנם אזורים ברחבי העיר שאינם סמוכים
לגינה קרובה ובהם אין מענה הולם לתושבים .הדבר משפיע על האוכלוסייה כולה ,ולא רק על בעלי
הכלבים ,מאחר וגינות כלבים כאמור הן מרכיב חשוב במאבק בגללי הכלבים על מדרכות ומדשאות
העיר .כמו כן ,שחרור הכלבים בגינות מגודרות מונע תופעות של נשיכות וחבלות.
הצעת החלטה
עיריית כפר סבא תקבע תוכנית עבודה להקמת גינות כלבים חדשות ,ובה לוח זמנים ומיפוי אזורים
בהם אמורה לקום גינה .במידה ותוכנית כזו הוכנה עד ליום דיון זה ,יבוצע פרסום שלה על מנת
לאפשר לציבור תושבי העיר לדעת מתי תוקם גינת כלבים באזור מגוריהם.
פליאה קטנר
עילאי הרסגור-הנדין
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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17.4.2018
לכבוד מר צביקה צרפתי ראש העירייה
למר איתי צחר מנכל העירייה
הצעה לסדר היום לישיבת מועצה לתאריך  – 25-04-18תחזוקת המקלט
עו"ד יובל לוי ,ד"ר ענת קלומל ואתי הדנה ,חברי מועצת העיר מסיעת תפו"ח מבקשים לעלות הצעה
לסדר היום בנושא של תחזוקת המקלט ביוסף טל ליד קולנוע חן.
רקע:
המקלט נמצא בכתובת  -גבעת אשכול מקלט ציבורי מאחורי קולנוע כן (ליד קולנוע חן)
בעבר שימש את קהילת יוצאי אתיופיה למקרים שונים של אירועים  -התכנסות כשרוצים להתאסף
לדון על משהו ,לקבל קהל במקרים של שמחות וגם במקרים של אבל ,אם לא מסתדר במועדון
אברהם.
התחזוקה של המקלט גם אז לא היה כל כך טוב.
נכן לעכשיו מצב המקלט נמצא במצב מסכן חיים.
 -1מבחינת המבנה מבפנים הרוס כל הקיר ,הרצפה ,התכולה הכול שחור.
 -2יש בו ריח של עובש וזוהמה שיכול לגרום למחלה של דרכי נשימה ומחלות זיהומיות.
אפילו כשהוא סגור הוא פולט ריח החוצה ומסכן את הסביבה .אנשים שנמצאים בסביבה יכולים
לקבל מחלות בדרכי הנשימה.
לא רק זה ,לצערי הרב אני רואה שמשתמשים בו לאחסון מזון לפני חלוקה לחג ,המזון סופג את
הריח ואת הזיהום מהרצפה המזוהמת ,ובסופו של דבר זה מגיע לאנשים ומסכן את בריאותם.
אנחנו ,סיעת תפו"ח ,מבקשים לשפץ ולסדר את המקלט באופן דחוף כמו רוב המקלטים בארץ.
אתי הדנה
טל'  0544696056פייסבוק
חברת מועצת העיר כפ"ס (סיעת תפו"ח)
בעלים משותפים גלריה מסעדה אתיופית  -חבש
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22.4.2018
הצעה לסדר מטעם סיעת תפו״ח  -פרסום פרוטוקולים של ועדות המועצה באתר העירוני
באתר עיריית כפר סבא לא ניתן למצוא ,נכון להיום ,את סיכומי ועדות העיריה ואלו אינם נגישים
באופן זמין ,לא לנו חברי המועצה ,נבחרי הציבור ,ולא לציבור שולחיהם.
ועדות העיריה הם המקום בו אמורים להתקיים דיונים משמעותיים לגבי צביון העיר וגיבוש
המדיניות העירונית .לצערנו ,החלטות רבות ללא שנערך דיון מתאים בוועדות העיריה ,וללא
שוועדות העיריה מביאות את המלצותיהם לאישור המועצה .על אף שכפר סבא זכתה בציון גבוה
ביחס לשקיפות באתר האינטרנט העירוני ,הרי שבשונה מרשויות אחרות ,לא מפרסמת עיריית כפר
סבא את הפרוטוקולים של הועדות העירוניות.
לפיכך מוצע:
עיריית כפר סבא תפרסם באופן שוטף את כל הפרוטוקולים של ישיבות הועדות העירונית הלא
חסויות באתר העיריה ובכלל זה את פרוטוקולי הישיבות שהתקיימו במושב מועצת עיר זו.
עו״ד אהוד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה .חברי סיעת תפו״ח
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22.4.2018
הצעה לסדר מטעם סיעת תפו״ח  -דיון בוועדת החינוך לגבי בתי ספר ייחודיים
סיעת תפו״ח מברכת כל מהלכים שמגבירים את הפלורליזם בחינוך .הקמת בתי ספר ייחודיים
מבטיחה מיצוי מלא של הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמיד .נשמח לראות הקמתם של מסגרות
נוספות ,כדוגמת בית ספר סדברי ,מונטסורי ועוד .יחד עם זאת ,קשה לקבל את האופן שבו
מתקבלות החלטות ,באופן שמועצת העיר כלל שותפה בהתוויית המדיניות ,קביעת סדרי העדיפויות.
גם חברי ועדת החינוך זכו לשמוע אודות פתיחת בית הספר דרך הפייסבוק ,ולא באופן המתבקש,
במסגרת דיון בוועדת חינוך .
לפי הפרסומים על חשיפת תוכנית האסטרטגית לחינוך בתקשורת מסתבר שכך ״מתקבלות
החלטות״ בעיר ,בדיעבד ,לאחר פרסומן.
כך גם התקבלה בפועל ההחלטה הסמויה מעין המועצה על ביטול האינטגרציה הכללית והפיכתה
לאזורית ,החלטה שנודעה רק בדיעבד ,לאחר שדרשנו דיון ציבורי בנושא.
לפיכך מתבקשת מועצת העיר לקבוע:
יתקיים דיון בנושא פתיחת שוויונית פלורליסטית של מוסדות חינוך עירוניים ייחודיים בעיר,
בפורום חוקי של ועדת החינוך ,אשר המלצותיה יובאו להחלטת מועצת העיר תוך חודשיים .
התקדימים של פתיחת המוסדות ייחודיים יפורסמו ישמשו בשוויון לכל הציבור.

בברכה
עו״ד אהוד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה .חברי סיעת תפו״ח

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
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09-7649119 . | טל44100 סבא- כפר,135 רח' ויצמן
| 09-7649389 .פקסkfarsaba_mankal@ksaba.co.il

הצעת החלטה
מאשרים את מינויה של רביטל שלום-עמר כסגנית ראש הרשות ,ללא שכר ,לפי סעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה  ,1975 -בכפוף לאישור משרד
הפנים.
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הצעת החלטה
מאשרים את מינויה של עו"ד רויטל לן כהן כסגנית ראש הרשות ,ללא שכר ,לפי סעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה  ,1975 -בכפוף לאישור משרד
הפנים.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
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הצעת החלטה
מאשרים את מינויה של ד"ר דבורה שני כמשנה לראש העיר.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
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הצעת החלטה
מועצת העיר מאשרת את מינויו של איתי צחר לתפקיד מנכ"ל העירייה ,בשכר בשיעור של 100%
שכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

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

הצעת החלטה
מאשרים את מינויים של עו"ד איתן צנעני ועו"ד אהוד יובל לוי כחברים בוועדת המכרזים למינוי
עובדים בכירים לשם בחירת מהנדס/מהנדסת העיר.
עמירם מילר ישמש כמשקיף בוועדה זו.

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

 22אפריל 2018
ז' אייר תשע"ח
סימוכין402574 :
פרוטוקול ועדת כספים
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון ז' אייר תשע"ח 22.4.2018
משתתפים:
צביקה צרפתי
מתי פז
ד"ר דבורה שני
ד"ר אמיר גבע
אמיר קולמן
עו"ד רויטל לן כהן
ד"ר ענת קלומל
אורן כהן

ראש העיר
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה

שמעון פרץ
עו"ד אהוד יובל לוי
פליאה קטנר

חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה

רו"ח שגיא רוכל
עו"ד אלון בן זקן
רו"ח צבי אפרת
יפעת וגשל
ירון שטיינר
מרי מינוסקין

גזבר העירייה
יועמ"ש לעירייה
סגן גזבר
ע .מנכל
החברה הכלכלית
מזכירת הוועדה

חסרים:

נוכחים:

על סדר היום:
 .1העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר  2לשנת 2018
.2

תיקון טעויות סופר בהעברות מספר  7ו 8 -בתקציב שוטף לשנת .2017

סעיף  – 1העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר  2לשנת 2018
שגיא רוכל – הסעיף המרכזי ביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרס הינו בגין תשלום על פי פס"ד מבית
המשפט המחוזי בו חויבה העירייה לשלם לקבלן סך של  3.2מש"ח בתוספת מע"מ התייקרויות
והוצאות משפט שהגיע לסך בסך  4.62מש"ח עליו הוגש מטעם העירייה והחברה הכלכלית ערעור
לבית המשפט העליון  .בניית ביה"ס הסתיימה בשנת  2012התביעה היא לאור מחלוקת עם הקבלן
חברת קן התור אשר דרש תוספות רבות מעבר לסכום החוזה אשר לטעמנו לא היו מוצדקות כלל.
צביקה צרפתי – לא ניתן היה להימנע .הקבלן לא סיים את עבודתו ,לא עמד בלוחות הזמנים .
עו"ד רויטל לן כהן  -מבקשת לקרוא את פסק הדין.

רח' ויצמן  135כפר-סבא  | 44100טל09-7649126/7 .
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ירון שטיינר החברה הכלכלית – הקבלן דרש  7.6מיליון  ,₪ניסינו להגיע להסכמות ,לא היה עם
מי לדבר ,הוא למעשה סיים את העבודה בעזרתנו ,כי נאלצנו להפעיל קבלני משנה על מנת לפתוח
את בית הספר במועד  .לטעמנו יש בהחלטת בית המשפט פגמים מהותיים.
ד"ר דבורה שני – האם ישנן עוד תביעות של קבלנים מסוג זה?
שגיא רוכל – עד כמה שידוע לי לא קיימות תביעות כאלה.
ד"ר דבורה שני – האם ניסיתם לשבת עם הקבלן ולנסות להגיע להסכמות?
ירון שטיינר  -כן היו פערים מאוד גדולים.
מתי פז – סעיף פתוח השכונות הירוקות  60-80במה מדובר?
שגיא רוכל – אציין כי יש נושאים נוספים בגליון :
פתוח השכונות הירוקות ,נתקבלה השתתפות בסך של  200אש"ח מקק"ל לפיתוח נטיעות בפארק
 80וכן תוספת של  30אלף מקרן היסוד להקמת פסל הרץ בפרויקט הפארק.
תרבות וספורט – שדרוג מתחם מחלקת הנוער באצטדיון הכדורגל והקמת טריבונה במגרשי
האימונים ,עדכון התקציב לאור תכנון מפורט ותוצאות מכרז הקבלנים נדרשת תוספת של 560
אלף שח .
החלטה:
בעד :צביקה צרפתי ,מתי פז ,ד"ר דבורה שני ,ד"ר אמיר גבע ,אמיר קולמן ,עו"ד רויטל לן כהן,
אורן כהן
נגד  :ד"ר ענת קלומל
סעיף  - 2תיקון טעויות סופר בהעברות מספר  7ו 8-בתקציב שוטף לשנת .2017
שגיא רוכל – מבקש את הסכמת החברים לדון בהוספת סעיף זה ולדון בו.
אין לכך משמעות תקציבית ,אלא תיקון של טעות טכנית ,לא הרשאה להתחייב ולא הגדלה של
סעיפים תקציביים.
בגיליונות נערכו טעויות סופר ברישום ובסיכום בגליון .
החלטה :מאשרים פה אחד
כתבה :מירי מינוסקין
בכבוד רב,
רו"ח שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר-סבא
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ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"ל
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
תשע"ח
אייר,
ב'
2018
אפריל,
17
402353
אסמכתא:
לכבוד,
חברי ועדת כספים

הנדון :הזמנה לישיבת ועדת כספים
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון ,22.4.2018 ,ז' באייר תשע"ח ,בשעה
 ,18:30בחדר הישיבות בעירייה.
על סדר היום:
 העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר  2לשנת 2018 -תיקון טעויות סופר בהעברות מספר  7ו  8בתקציב שוטף לשנת 2017

בברכה,
איתי צחר
מ"מ מנכ"ל עיריית כפר-סבא

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
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העברות מסעיף לסעיף תברים 2018
העברה 2

עיריית כפר סבא

17/04/2018

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף

חינוך

חינוך

פרק

שם הסעיף

תקציב קיים

522

56016

בית ספר רחל המשוררת ) 60ב'( -השתתפות משה"ח

13,369

-

1,791

523

56016

בית ספר רחל המשוררת ) 60ב'(  -הש' הטוטו באולם

1,597

-

-

1,597

540

56016

בית ספר רחל המשוררת ) 60ב'(  -קרנות הרשות

20,634

-

-1,791

18,843

750

56016

בית ספר רחל המשוררת ) 60ב'(  -עלויות
35,600

-

-

35,600

522

56013

בית ספר ש"י עגנון ) 80ב'( -השתתפות משה"ח

14,150

-

1,385

15,535

523

56013

בית ספר ש"י עגנון ) 80ב'(  -הש' הטוטו באולם

1,610

-

540

56013

בית ספר ש"י עגנון ) 80ב'(  -קרנות הרשות

21,490

-

750

56013

בית ספר ש"י עגנון ) 80ב'(  -עלויות

523

83019

שדרוג מתחם הנוער  -ממענק פיס

תרבות 540
וספורט
750

83019

שדרוג מתחם הנוער  -מקרנות הרשות

83019

שדרוג מתחם הנוער  -עלויות

522

53008

הנגשות במוס"ח השתתפות משרד החינוך

7,252

540

53008

הנגשות במוס"ח  -מקרנות הרשות

4,024

750

53008

הנגשות במוס"ח  -עלויות

522

56004

חינוך

חינוך

תקציב מעודכן תקציב קיים
15,160

37,250

חינוך

מתוכו
2018

עדכון

הוצאות )באלפי (₪

-

מתוכו
2018

35,600

-

-

35,600

35,600

-

-

35,600

-1,335

50

20,155

37,300

-

-

3,500

3,900

-

-2,940

960

41,150

-

610

4,460

2,930

254

7,506

2,218

-

4,024

37,250

-

50

37,300

37,250

-

50

37,300

3,900

11,276

5,148

ביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרס השתתפות משה"ח והפיס

14,900

-

-

540

56004

בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס  -קרנות הרשות

13,141

-

4,060

750

56004

בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס  -עלויות

254

11,530
14,900
17,201

28,041

-

4,060

32,101

522

56017

גנ"י בשכונות הירוקות  -2016-7השתתפות משה"ח

7,200

-

594

7,794

540

56017

גנ"י בשכונות הירוקות  - 2016-7קרנות הרשות

9,539

-

-1,037

8,502

750

56017

גנ"י בשכונות הירוקות  - 2016-7עלויות
16,739

שינוי מקורות בהתאם לתקבול
בפועל

1,610

3,500

-

עדכון

תקציב
מעודכן

-443

עמוד  1מתוך 2

16,296

3,900

-

560

4,460

560

4,460

11,276

5,148

254

11,530

11,276

5,148

254

11,530

28,041

-

4,060

32,101

28,041

-

4,060

32,101

16,739

-

-443

16,296

16,739

-

-443

16,296

שינוי מקורות בהתאם לתקבול
בפועל והתאמת עלויות

פנייתנו העקרונית למפעל הפיס
נענתה בחיוב במקביל נדרשת
הגדלה בהתאם לתוצאות אומדן
שנערך

נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך
לרכישת ציוד להנגשה פרטנית

נתקבל פס"ד מבי"מ מחוזי בו
חויבנו ב  4,620א' התחזית הייתה
 560א' .הוגש ערעור לביה"מ
העליון
ההקמה הסתיימה בעודף של 443
א' ש"ח וגם נתקבל תקבול נוסף
על ההרשאה המקורית בסך 594
א' .יועבר לקרן עודפי תב"רים

העברות מסעיף לסעיף תברים 2018
העברה 2

עיריית כפר סבא

521

11001

פתוח גינון ושצ"פ -השתתפות בעלים וגובלים

523

11001

פתוח גינון ושצ"פ --תרומה לפסל

איכות
הסביבה 540

11001

פתוח גינון ושצ"פ -קרנות הרשות

750

11001

פתוח גינון ושצ"פ -עלויות

305

-

-

-

-

30

-

-

12,767

305
30
12,767

13,072

-

30

13,102

523

63001

פתוח השכונות הירוקות  - 60-80מוסדות ותרומות

1,500

-

200

1,700

540

63001

פתוח השכונות הירוקות  - 60-80קרנות הרשות

473,550

חברה
כלכלית 590

63001

פתוח השכונות הירוקות  - 60-80השתתפויות ופיצוי נזקים

1,646

750

63001

פתוח השכונות הירוקות  - 60-80עלויות

-

13,072

-

30

13,102

13,072

-

30

13,102

473,550
-

-

1,646
476,696

476,696

חינוך

13,425

17/04/2018

200

476,896

522

56011

גנ"י בשכונות הירוקות  -2014-5השתתפות משה"ח

13,536

-

-122

13,414

540

56011

גנ"י בשכונות הירוקות  - 2014-5קרנות הרשות

14,714

-

-424

14,290

750

56011

גנ"י בשכונות הירוקות  - 2014-5עלויות
28,250
633,849

13,425

-546

18,573

4,190

עמוד  2מתוך 2

476,696

-

200

476,896

200

476,896

-

28,250

-

-546

27,704

27,704

28,250

-

-546

27,704

619,389

615,224

5,148

4,165

619,389

נתקבלה תרומה מקרן היסוד
להקמת פסל בפארק  80בעלות
של  40א )השתתפות עירייה 10
א'(

נתקבלה הרשאה מהקרן הקיימת
להשתתפות בסך  200א' ש"ח
להמשך פתוח פארק 80

ההקמה הסתיימה בעודף של 546
א' ש"ח אולם התקבול הסופי היה
נמוך מהצפוי בסך  122א' .העודף
יועבר לקרן עודפי תב"רים

 22אפריל 2018
ז' אייר תשע"ח
סימוכין402792 :

הנדון :תיקון טעויות סופר בהעברות מספר  7ו  8בתקציב שוטף לשנת 2017
מובאות בזאת שתי בקשת לתיקון טעות סופר – טעות טכנית בגיליונות העברות  7ו  8לשנת 2017
תקציב שוטף – ללא משמעות תקציבית:
 .1בוועדת כספים מיום  15.10.17אושרו העברות מסעיף לסעיף מס'  7כאשר נפלה בהן טעות
טכנית בסעיף ניהול עצמי הצטיידות (סעיף  – )1313207491הגדלה ע"ס  ₪ 86,000הוצגה
כקיטון הוצאה במקום הגדלת הכנסה .לאחר התיקון סך השינויים בתקציב יהיו 1,690,000
 ₪וסך התקציב השוטף הכולל יעמוד על .₪ 816,423,500
 .2בוועדת כספים מיום  3.12.17אושרו העברות מסעיף לסעיף מס'  8כאשר נפלה בהן טעות
טכנית .סך הסיכום של הגדלת התקציב צריך להיות  ₪ 3,935,000ולא כפי שהוצג .כמו כן
י.פ .של תקציב שוטף הוצגה בסכום שגוי והייתה צריכה להיות  .₪ 816,423,500לאור זאת
סך התקציב השוטף של העירייה ,לאחר העברה  ,8עומד על .₪ 820,358,500

בברכה,
רו"ח שגיא רוכל
גזבר עיריית כפר-סבא
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אכיפת עבירות תעבורה ע"פ החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות
(תעבורה) תשע"ו 2016 -
דברי הסבר
בישיבת המועצה שמן המניין שנערכה בחודש ספטמבר  ,2017הוחלט לפעול לאכיפת עבירות
תעבורה בתחום שיפוטה של העיר כפר סבא ,בהתאם ובכפוף להוראות החוק לייעול הפיקוח
והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו.2016 -
עוד קבעה מועצת העיר ,כי בתום תקופת מתן התראות הקבועה בחוק ,הנושא יובא למועצת העיר
לאישור מחדש.
* העירייה ביצעה את הפעולות הבאות ,בהתאם לאבני הדרך המוגדרות בחוק:
א .הכשרת פקחי שיטור עירוני ופיקוח כללי.
ב .הנפקת כתבי הסמכה ותגים.
ג .ביצוע קמפיין הסברה בחודשים ספטמבר  2017עד פברואר  ,2018אשר כלל חלוקת פליירים,
פרסום חוצות ,הסברת שטח ,חלוקת ספרוני הסברה ופרסום באתר האינטרנט העירוני.
ד .מתן אזהרות בשטח החל מתאריך  23.3.18בחלקים שונים של העיר ,ואכיפה הכוללת החרמת
סוללות ,ביצוע שימועים וזימון הורים.
ה .מתאריך ה 10/4/18-ועד היום תועדו  334פעולות אזהרה.
פעולות אלו בוצעו ביחס לעבירות הבאות ,ע"פ החלטת מועצת העיר:
א .שימוש במדרכות ,בשבילי הולכי רגל או בכל דרך אחרת ברחוב שבו קיים שביל אופניים.
ב .גרימת הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.
ג .חציית מעבר חצייה ברכיבה (חצייה מותרת רק בהובלת האופניים).
ד .שימוש באוזניות ו/או בטלפון נייד ע"י רוכב הדרך.
הצעת ההחלטה:
מאשרים אכיפת עבירות תנועה המפורטות לעיל בהתאם לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים
ברשויות המקומיות (תעבורה) ,תשע"ו.2016-
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