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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"ח, ניסן ג'

 2018, מרץ 19
 393753  אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר 

 

 לחודש מרץ ת העיר שמן המניין הזמנה לישיבת מועצהנדון:  

בשעה תשע"ח,  ה' בניסן, 21.3.2018, רביעיביום  שמן המניין הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר

 בחדר הישיבות בעירייה.  ,19:00

 על סדר היום:

 :שאילתות 1

 תאונת מנוף .א

 היבטיחות באתרי בני .ב

 מדיניות העירייה כלפי אלימות בקרב עובדי הוראה .ג

 יועצת ראש העיר למעמד האישה .ד

 אופן דרישות תשלום וגביית חובות מתושבים .ה

 פעילות מפעל קניאל .ו

 פעילות מפעל בראון  .ז

 בטחון רכוש בשכונות, אגרת שמירה ואבטחה .ח

 אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא .ט

 חניון בית ספר רחל המשוררת .י

 :הצעות לסדר 2

 שינוי שיטת חטיבות הביניים לשיטה אזורית .א

 תחבורה קודם אכלוסדיור בר השגה בשכונה המתוכננת בצפון העיר ובניית תשתיות  .ב

 קיום קייטנות קיץ  .ג

 גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים ובבתי הספר .ד
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לחוק  14מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן ומ"מ לראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף  3

 . 1975 –הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 

 ה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא מינויו של צביקה צרפתי כדירקטור בחבר 4

אישור מינויים של חברי הוועדה למינוי עובדים בכירים לצורך בחינת כשירות והתאמה  5

 לתפקיד מנכ"ל העירייה

 אישור שינויים בהרכב ועדות העירייה  6

 חילוף בהרכב המועצה הדתית 7

 (. 14.3.2018הכספים מיום טוקול ועדת )רצ"ב פרואישור החלטות ועדת הכספים  8

, 6.2.2018 מיום אישור חלוקת תמיכות לעמותות )רצ"ב פרוטוקולי ישיבות ועדת תמיכות 9

7.2.2018 ,13.2.2018 ,15.2.2018) 

 75, הידוע כחלק מחלקה כפר סבא 9במגרש ברחוב נחמיה אישור מכירת זכויות החכירה  10

 7594בגוש 

 9 שילרברח' לגן ילדים אישור הקצאה לעמותת "אורים ותומים"  11

 מתן הנחה בארנונה לחיילים בשירות מילואים פעיל  12

 בכפר סבא  לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומיםהוועדה המלצות  13

 ואישור שכרו במשרת אמון העיר אישור מינויו של דותן חנסנסון לתפקיד עוזר ראש 14

 במשרת אמון ,אישור שכרה של מירה אבישי, מנהלת לשכת ראש העיר 15

 אישור עבודה נוספת לעובד העירייה  16

 דיווח על תרומת פסנתר לקונסרבטוריון העירוני  17

 

 

    

ברכה,ב                                                                                      

      

 איתי צחר             

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל מ"מ         
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                       20.2.2018 

 
 תאונת מנוף -שאילתה 

 
לאחרונה התרחשה טרגדיה קשה כשאישה נהרגה בעקבות נפילת חלקי מנוף בעבודות הבניה במרכז 

 כן הגשנו שאילתה בנושא.שרונה. באופן מצמרר רק חודש וחצי לפני 
 

בתשובתכם לשאילתה בחודש ינואר נענינו שבוצע מיפוי של אתרי המנופים ונעשתה פניה לקבלנים 
 על מנת לחדד נהלים.

 
 האם בוצעה פניה לקבלן שהפעיל את המנוף שהתפרק? האם הוא המציא אישור על תקינות המנוף?

 
 

 בברכה,
 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור
 חברת מועצת העיר       בר מועצת העירח
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7649119-09טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן   

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 7649389-09פקס. 

          12.3.2018 
 לכבוד

  .איתי צחר מנכל העיריה

 
 לישיבת המועצה החודש 36שאילתה בעניין בטיחות באתרי הבניה המוגשת לפי ס

 

חשבון בטיחותם  המציאות מראה שלכל מי שהיה שאנן על .תקוותנו שלא יקרה לעולם נזק לאיש
 ישען.  של אחרים לא היה על מה לה

  .בטיחות ןיאיה יהמציאות הוכיחה שבאתרי הבנ

 

 : בטיחות באתרי בניה -רקע 
 

 רה על בטיחות מנופים בעיר כפר סבא. הבקא. 
 ?ובטיחות המנופים המצויים בסביבות מגורים בעיר תמ"אמי אחראי על הבטיחות של בנייני  (1
שבה נפגעה ה לאחר המקרה הטראגי בצומת אמדוקס יומה נעשה על ידי העירי מה נעשה בכלל( 2

  אישה צעירה מנפילת מנוף?

 

  .הבקרה על בטיחות באתרי בניה בכלל .ב
 יה המתנערת מאחריותה לבטיחות. רצ״ב מכתבו של תושב העיר וההתכתבות בינו לעירי

הבטיחות של התושבים כגון בעניין כיצד העיריה מקיימת את חובותיה לפי החוק לשמירה על . 3
 ?שעליו מלין התושב
 .ראה מכתביו למטה

ההתנהלות הבטיחותית  ה מפרסמת לתושבים כי איננה חייבת באכיפה שליעל סמך מה העירי. 4
 ?באתרי בנייה המצויים בעיר כגון במקרה זהשל הקבלנים 

 
  בברכה

 חברי המועצה מסיעת תפו״ח.  עו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה. 
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20.2.2018 

 
 שאילתה - מדיניות העירייה כלפי אלימות בקרב עובדי הוראה

 
לאחרונה דווח בתקשורת על סייעת שהוגשה נגדה תלונה במשטרה בגין אלימות כלפי ילדים בגן. 

 לפי הדיווח, אותה סייעת אמנם הורחקה מהגן אך עובדת בגן עירוני אחר.

 
של הצוותים החינוכיים והסייעות בפרט, ואנו בטוחים  יש להדגיש כי יש לנו הערכה רבה לעבודתם

 שהמקרים המדווחים אינם משקפים את הנעשה בכל הגנים. עם זאת, אלה מקרים שעלינו למנוע.
 

 לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:
 
. מהי מדיניות העירייה לגבי העסקת עובדי עירייה במערכת החינוך שהוגשו נגדם תלונות בגין 1

 אלימות?
. מאחר וזהו אינו המקרה הראשון בשנת הלימודים הנוכחית בו סייעות נוקטות באלימות )אחת 2

 ה או כלפי ילדים(, מהו הליך הסינון במסגרתו מתקבלות הסייעות לעבודה?יכלפי השני

 
 בברכה,

 
 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר       חבר מועצת העיר
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20.2.2018 
 

 שאילתה - יועצת ראש העיר למעמד האישה
 

בשבוע החולף התפרסם כי יועצת ראש העיר למעמד האישה התפטרה עקב חילוקי דעות עם 
הסמנכ"לית צאלה וקסמן. לאור הפרסומים הללו ולאור העובדה כי עד שמונתה עברנו סאגה שלמה, 
במהלכה נאלצנו לערב את משרד הפנים בכדי שיתבצע מינוי באופן הולם, לאחר תקופה ארוכה בה 

 התפקיד לא אויש, נבקש לענות על השאלות הבאות:

 המשרה?. על איזה רקע או חילוקי דעות עזבה היועצת את 1
 . מתי ייצא מכרז חדש לתפקיד?2
 . מהם הרקע וההכשרה של ממלאת המקום? האם הם רלוונטיים לתחום? 3

 
 

 בברכה,
 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור
 חברת מועצת העיר       חבר מועצת העיר
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20.2.2018 

 
 

 שאילתה - אופן דרישות תשלום וגביית חובות מתושבים
 

סיפורים ברחבי הרשת על בריוני גביית חובות המגיעים לתושבים שלהם חובות לאחרונה צצים 
רשומים בעירייה. הדבר נעשה בהפתעה, כאשר התושבים כלל לא יודעים כי יש על שמם חוב. כאשר 
פנו לעירייה וביקשו לברר את הנושא, טענה העירייה כי שלחה את הדברים בדואר. בדיקה באתר 

הדברים אכן לא  -דואר לא קיימים ומנהל סניף הדואר המקומי הבהיר הדואר גילתה כי דברי ה
יצאו מהם. כאשר פנו התושבים לעירייה שנית וטענו כי חובת ההוכחה עליה, שהרי היא טוענת 
ששלחה את הדברים ואין הוכחה לכך, נענו כי הם אלו שצריכים להוכיח כי הדברים לא נשלחו 

 פעמים על ידי תושבים שונים.מעולם. סיפורים דומים הועלו מספר 

 לאור הדברים נבקש לענות על השאלות הבאות:
 
( מהם הרישומים אותם מחזיקה העירייה בעת בואה לדרוש חוב, וודאי וודאי לשלוח מוציאים 1

 לפועל?
 באילו דרכים פועלת העירייה לגביית חוב, בעת שרואה שאינו משולם?( 2
התושבים, של "ביריוני" הוצאה לפועל הינה שיטה קבועה של ( האם שיטה זו עליה מתלוננים 3

 העירייה לגביית חובות, ממש כמו בעולם התחתון?
( מדוע טוענת העירייה כי חובת ההוכחה שמכתבים לא נשלחו היא על התושב המתלונן, ולא 4

ממציאה מסמכים מסודרים המעידים על שליחת דרישת החוב, כאשר חזקה עליה להוכיח את 
 רים?הדב

 
 

 בברכה,
 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור
 חברת מועצת העיר       חבר מועצת העיר
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22.2.2018 

 
 שאילתה - פעילות מפעל קניאל

 
 לכבוד

 צביקה צרפתי
  ראש העיר בפועל.
  עיריית כפר סבא.

 
  נכבדי

למפעל קניאל א להצגת מסמכים הנוגעים 140לפי  וגם בקשה -א׳ 36לפי סעיף  רצ״ב שאילתה
 .(80והשפעתו על איכות החיים של תושבי השכונה הירוקה )

 לשאילתה מצורף העתק מפניית נציגי ציבור מהשכונה אליי לעזרה. המכתב מדבר בעד עצמו. 
ימה את בקשתם למידע המגיע על פי חוק חופש המידע. )מידע שהיה גלוי לטענתם, העיריה לא קי

 בעבר באתר האינטרנט של העיריה(.
אני שב ומציע להנהלת העיר כי המידע על פעילות מפעלים רגישים, אלה העוסקים בחומרים 

יה חייב להיות זמין לכל באתר העיר המחייבים רישיון רעלים או רישיון לשפיכת חומרים לביוב, 
   באינטרנט. 

הפרטים  זאת חובתנו לציבור שנתן בנו אמון לניהול חייו. לאחר חלוקת המיליונים בתקציב השנתי , 
  הם מהות העיסוק הציבורי.  ״הקטנים״ האלה של איכות החיים ומענה לציבור בעבודה יומיומית 

 
 להלן השאלות:

 מהי פעילות הייצור הנעשית במפעל קניאל ? . 1
 נעשית על פי רשיון העסק מטעם עיריית כפר סבא ? עילות . האם הפ2
  . האם למפעל יש רשיון עסק ורישיון רעלים בתוקף ? לאיזה פעילות ואיזה רעלים ?3
 ? . מהו סיווג הפסולת של המפעל ולאילו אתרי פסולת מפונים תוצרי הלוואי 4
לייצור ? האם הרישיון מתיר . אילו חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק מוחזקים במפעל ומשמשים 5

 החזקת חומרים אלו ?
 . אילו פעולות נעשות על ידי העיריה למניעת פגיעה סביבתית על ידי מפעל קניאל ?6
  : למה לא נותנים מידע לציבור ולמה לא מעלים ידי זה לאינטרנט ?7

 
  בברכה

 עו״ד אהוד יובל לוי.
  יו״ר ועדת ביקורת.
  חבר מועצת העיר.

 
 
 ,2018בפבר׳  18-ב

 שלום יובל ומה שלומך?
 מהשכונה הירוקה; מנציגות התושבים בנוגע למפגע הריח בראון. xxxכאן 

 בסיפור מפגע הריח בביה"ס גולדה והזיהום מקניאל. מאד מעורב בעברפונים אליך מאחר והייתה 
לאור מידע רב ומדאיג , קניאללקבל חומרים על  -פ חוק חופש מידע"פנינו לעירייה בבקשה ע

ועוד הרבה  ת לטיפול ישירות ברמת חובב.יכולל שיש באתר פסולת רעילה שמופנ. שהגיע אלינו..
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מידע מדאיג; החל מהיתרי הבניה וכלה בכניסה של קניאל לעיר, סקר סביבתי נוראי שיצא להם, 
 מעקב חודשי עליהם של הגנת הסביבה והכל..ב"שושו". מועלם מידיעת הציבור.

 
 

 מה שביקשנו היה

 ,רישיון העסק של קניאל  
 רישיון רעלים של קניאל 
  טוואי ותרשים. -מערכת הביוב בירוקה 
 .ממצאי בדיקות השפכים של קניאל 
 ממצאי ניטור ארובות 

 
זכור על א -ל איכות הסביבה / פלגי השרון וזאת לאחר כי אין בשום מקום באתר העירוני / אתר ש

רים. כאילו המפעל התאדה... מהשנים האחרונות. לפחות שנתיים שלא הועלו שום חומ קניאל
קווי יצור של קופסאות לשימורים פועלים ו 200רסומים האחרונים מדברים על למעלה מ בעוד הפ

 לצד הפסקת קוו יצור של הפחיות.. ולתעשייה..
 

שזה שייך להם. למרות שזה שקר  הפנו אותנו לפלגי השרון בטענה היום קיבלנו סירוב מהעירייה.
 שייך לגמרי לעירייה. 2008כי רישיון העסק, היתר רעלים, התכתבויות וכל הרגע מ 

 .תנו מידע..להסתיר מאתחושה שמנסים 
 

  מתי ישיבת מועצה הבאה?
נבקש בדחיפות לעלות לסדר היום אם ניתן, כולל לבקש הסברים: מהי פעילות המפעל כיום ? לאן 

מ נמצא ביהס יסודי לא יעלה על הדעת  150-200מפונת הפסולת? מדוע מפנים פסולת לרמת חובב? 
 מלחיץ!!שהמפעל יחזיק חומרים כ״כ מסוכנים, מה יקרה במידה ויהיה אסון במפעל? 

 . ואילך 2012ממצאי הבדיקות מ וכן לקבל את כל 
 

 תודות
 
-- 
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 שאילתה: פעילות מפעל בראון

 
 לכבוד

 צביקה צרפתי
  ראש העיר בפועל.
  עיריית כפר סבא.

 
  נכבדי

למפעל בראון  א להצגת מסמכים הנוגעים 140וגם בקשה לפי  -א׳ 36לפי סעיף רצ״ב שאילתה 
 .(80השכונה הירוקה )והשפעתו על איכות החיים של תושבי 

 
ן ילשאילתה מצורף העתק מפניית נציגי ציבור מהשכונה אליי לעזרה בעניין קניאל. אני מרחיב לעני

 בראון בנוסף.
 

אני שב ומציע להנהלת העיר כי המידע על פעילות מפעלים רגישים, אלה העוסקים בחומרים 
חייב להיות זמין לכל באתר העיריה  המחייבים רישיון רעלים או רישיון לשפיכת חומרים לביוב, 

   באינטרנט. 
הפרטים  זאת חובתנו לציבור שנתן בנו אמון לניהול חייו. לאחר חלוקת המיליונים בתקציב השנתי , 

  הם מהות העיסוק הציבורי.  ״הקטנים״ האלה של איכות החיים ומענה לציבור בעבודה יומיומית 
 

 להלן השאלות:
 
 הנעשית במפעל בראון ?מהי פעילות הייצור  . 1
 נעשית על פי רשיון העסק מטעם עיריית כפר סבא ? . האם הפעילות 2
  . האם למפעל יש רשיון עסק ורישיון רעלים בתוקף ? לאיזה פעילות ואיזה רעלים ?3
 ? . מהו סיווג הפסולת של המפעל ולאילו אתרי פסולת מפונים תוצרי הלוואי 4
תם בחוק מוחזקים במפעל ומשמשים לייצור ? האם הרישיון מתיר . אילו חומרים מסוכנים כהגדר5

 החזקת חומרים אלו ?
 . אילו פעולות נעשות על ידי העיריה למניעת פגיעה סביבתית על ידי מפעל בראון ?6
  : למה לא נותנים מידע לציבור ולמה לא מעלים ידי זה לאינטרנט ?7
 

 
 ,2018בפבר׳  18-ב

 שלומך? שלום יובל ומה
 מהשכונה הירוקה; מנציגות התושבים בנוגע למפגע הריח בראון. xxxכאן 

 בסיפור מפגע הריח בביה"ס גולדה והזיהום מקניאל. מאד מעורב בעברפונים אליך מאחר והייתה 
 

, לאור מידע רב ומדאיג שהגיע קניאללקבל חומרים על  -פ חוק חופש מידע"פנינו לעירייה בבקשה ע
ועוד הרבה מידע  ת לטיפול ישירות ברמת חובב.יל שיש באתר פסולת רעילה שמופנכול ...אלינו

מדאיג; החל מהיתרי הבניה וכלה בכניסה של קניאל לעיר, סקר סביבתי נוראי שיצא להם, מעקב 
 ..ב"שושו". מועלם מידיעת הציבור..חודשי עליהם של הגנת הסביבה והכל
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 מה שביקשנו היה

 רישיון העסק של קניאל,  
 רישיון רעלים של קניאל 
  טוואי ותרשים. -מערכת הביוב בירוקה 
 .ממצאי בדיקות השפכים של קניאל 
 ממצאי ניטור ארובות 

 
זכור על א -השרון  וזאת לאחר כי אין בשום מקום באתר העירוני / אתר של איכות הסביבה / פלגי

 ...מהשנים האחרונות. לפחות שנתיים שלא הועלו שום חומרים. כאילו המפעל התאדה קניאל
פועלים ו קווי יצור של קופסאות לשימורים  200רסומים האחרונים מדברים על למעלה מ בעוד הפ

 לצד הפסקת קוו יצור של הפחיות..ולתעשייה..
 

שזה שייך להם. למרות שזה שקר  הפנו אותנו לפלגי השרון בטענה היום קיבלנו סירוב מהעירייה.
 שייך לגמרי לעירייה. 2008כי רישיון העסק, היתר רעלים, התכתבויות וכל הרגע מ 

 . תנו מידע..תחושה שמנסים להסתיר מא
 

  מתי ישיבת מועצה הבאה?
נבקש בדחיפות לעלות לסדר היום אם ניתן, כולל לבקש הסברים: מהי פעילות המפעל כיום ? לאן 

מ נמצא ביהס יסודי לא יעלה על הדעת  150-200מפונת הפסולת? מדוע מפנים פסולת לרמת חובב? 
 מלחיץ!!שהמפעל יחזיק חומרים כ״כ מסוכנים, מה יקרה במידה ויהיה אסון במפעל? 

 ואילך 2012ממצאי הבדיקות מ וכן לקבל את כל 
 

 תודות
 
-- 
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 אגרת שמירה ואבטחה ,א : בטחון רכוש בשכונות36שאילתה לפי סעיף

 

 . לאיתי שבוע טוב

 

 . רצ״ב שאילתה של תושבי השכונות הירוקות שהעתקה נמסר לי

 פנייתם באה בעקבות רצף של פריצות ופגיעות ברכוש.

  . (. )בשינויים להתאמה לכלל העירא36כשאילתה לפי סעיף  לפיכך אני מעלה את השאילתה 

 אודה למענה בישיבת המועצה הקרובה. 

 

 שאלותיי:

( מאגרת השמירה והאבטחה המוצמדת 2018, 2017. מה סך ההכנסות המצטברות )ע"ב שנתי 1

 לתשלום הארנונה?

ילות וסיורים כמה מהתקציב מוצא לפע . כיצד הסכום הנ"ל מנוצל לטובת שמירה ואבטחה?2

  למניעת התפרצויות פגיעות ברכוש?

  .כיצד מחלוקת פעילות הסיורים בין פעילות קנסות ותחבורה לבין פעילות אבטחה ?3

  ?2018כמה ב ? 2017. מה הקף כספי של הקנסות שחילקה סיירת השיטור בשנת 4

  ?. מהם הרכיבים בתקציב העירייה הממומנים מהכנסות מאגרת אבטחה? מקנסות 5

שביצעה סיירת השיטור בין השכונות בעיר  . מהי חלוקת שעות העבודה/סיורים לאבטחה בפועל 6

  יוספטל קפלן? הדרים ? אוניברסיטה? מרכז? הירוקות ? שכונה ?מה חלקה של כל  ? 2017בשנת 

 ? ז()מבלי לכלול פעילות משא" בשכונות הירוקותהמסייר   . מדוע אין נוכחות של כוח שיטור ייעודי7

 הכוונה היא כללית עירונית, לשכונות מוכות פריצות ) ירוקות/הדרים/אוניברסיטה(. 

שקמה להגן על . אם הנהלת העירייה מתכוונת להפעיל בדרך כלשהי את סיירת השיטור )יחידה 8

במטרה למגר את מכת גניבות ופריצות הרכבים בשכונות העיר בכלל, ובסופי בטחון אישי ורכוש( 

  ?שבוע בפרט

 

 ,בברכה

 

 עו״ד אהוד יובל לוי.

  חבר מועצת העיר.
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 העירייה בפועל ראש י,צרפת צביקה לכבוד

 העירייה מנכ"ל איתי צחר,

 

 כפר לפיתוח הכלכלית החברה תקנון תיקון אישורא: בנוש הקרובה המועצה לישיבת תהשאיל

 סבא

 

בנוסף  הציבור נבחרי שהם המועצה חברי הינם הכלכלית החברה של הדירקטוריון חברי: רקע

 . צים ולעובדי העירייה"לדח

 מתוקן תקנון לאישור מסמך המועצה שולחן על הונח  6/12/2017 בתאריך המועצה בישיבת

  ת.הכלכלי לחברה

 ן. התקנו שינוי את אישרה לא מועצהה ,כידוע

 היות התקנון לאישור התנגדותם את העלו ,מילר עמירם ר,העי מועצת וחבר"מ הח ו,ז בישיבה

 לא. "ציבוריים דמוקרטיים מיסודות חלק את נוגד החתימה במורשי הנוגע בתקנון 101 וסעיף

 מקצועיים שיהיו ככל  תפקידים נושאי בכירים פקידים ורק אך יהיו החתימה שמורשי יתכן

 .המוצע לשינוי בהתנגדות נאמרם" ובמסירות בעבודתם

 

 :יהיו כי מחייבים הציבורית והשליחות השקיפות והן החוק הן כין, לציי עלי

 ן. בתקנו חתימה' לא צד שהינם מועצה ציבור חברי נבחרי שהם חתימה זכות בעלי 2

' ב צד שהינםעירייה(  1חכ"ל,  1ייה )ובעיר חכ"לב בכירים תפקידים בעלי חתימה זכות בעלי 2

 .בתקנון חתימהל

 

 :שאלותיי הנה לעיל אמורמה

 ?מכרזים /חוזים /תשלומים /מסמכים על היום הם בעלי זכות חתימה החותמים ימ .1

 ?הכלכלית בחברה המכרזים ועדת ר"כיו מכהן מי .2

 מי הם חברי וועדת המכרזים ? .3

   ? הכלכלית החברה ר"כיו מכהן מי .4

 ? מקומו של היו"ר מי ממלא .5
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 את הפרוטוקולים של דירקטוריון החכ"ל המאשרים את  האבקש לצרף בתשובה לשאילת

  . 4-1התשובות לשאלות 

 

 

 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 

         s@inter.net.il-meme 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meme.sheinfine@gmail.com
mailto:meme-s@inter.net.il
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   לכבוד

 ראש העיר צביקה צרפתי

  ס איתי צחר"ל עיריית כפ"מנכ

 

 הנדון: שאילתה בנושא חניון בית ספר רחל המשוררת

 

הקשה בחניון בית הספר רחל המשוררת,  הורים רבים מתלוננים וחוששים מאוד מבעיית הבטיחות

 . בעיות בטיחות המסכנות את הילדים

 

  :בהתאם לכך, נבקש לענות על השאלות הבאות

  ?מהן הסיבות לאי סלילת חניון באופן מוסדר ובטיחותי לילדים

  ?כמה תלונות הועברו על ידי התושבים לגבי החניון

 ?ליישוםמה מתוכנן בשטח חניון בית הספר? מה המועדים 

 

 , ברכהב

  ח"חברי מועצה מטעם סיעת תפו

  צוייג ואתי הדנה-ר ענת קלומל", ד"ד יובל לויעו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7649119-09טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן   

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 7649389-09פקס. 

13.3.2018 

 

 לכבוד איתי צחר

 מנכ"ל עירית כפר סבא

  

 לשיטה אזורית. הנדון: הצעה לסדר שינוי שיטת חטיבות הביניים

 הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה.

 

  רקע:

היסודיות מכל מזה עשרות שנים שחטיבות הביניים בכפר סבא נוהגות לערבב את ילדי בתי הספר 

 העיר.

  של העיר. מצד לצד אין חלוקה של אזורים, כל ילדי העיר נוסעים לכל חטיבות הביניים

 

  

  הצעת החלטה:

בוגרי בתי ספר היסודיים לחטיבות הביניים כך  שיטת השמת . מועצת העיר מחליטה לשנות את1

שר לאזור מגוריהם ולבתי שבוגרי בתי הספר היסודיים יופנו לחטיבות ביניים הסמוכות ככל האפ

  ספר היסודיים בהם למדו.

מחליטה לפעול להקמת חטיבת ביניים בשכונה הירוקה לאכלוס במועד ספטמבר  העיר . מועצת2

2019.  

  

 בברכה,

 דנההואתי  ד"ר ענת קלומל צוויג עו"ד אהוד יובל לוי,

 חברי סיעת תפו״ח
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 המתוכננת בצפון העיר ובניית תשתיות תחבורה קודם אכלוס דיור בר השגה בשכונההצעה לסדר: 

 

 רקע 

 4500החדשה בצפון העיר )ותמ"ל צופית( עם את הקמת השכונה  לכפר סבא אישרה המדינה 

יחידות דיור. יש לאשר את הבנייה מחוץ למרכז, שתקל על התחבורה והפקקים במרכז, הדיור צריך 

 . 551להיות בר השגה עבור צעירים וצריך להתנות את הבנייה בסלילת כביש הרוחב 

  

  הצעת החלטה:

יחידות הדיור בשכונה החדשה שתקום  4,500מועצת העיר כפר סבא תאמץ את תכנית בניית  .1 

בצפון העיר )ותמ"ל צופית(. בכך תימנע בנייה נוספת בתוך העיר, ותכביד עוד יותר על עומס 

 התחבורה, הפקקים ומצוקת החנייה הבלתי אפשריים גם כך בעיר.

צעירים  מועצת העיר תתנה שהשכונה ויחידות הדיור הנבנות בה יהיו בגדר "דיור בר השגה" עבור .2

על המועצה להתנות את הבנייה בהקצאה אחוז ניכר של יחידות דיור  ובני כפר סבא חוזרים.

ליצור   במחירים שיאפשרו אכלוסן על ידי צעירים, זוגות צעירים ובני כפר סבא חוזרים . מחובתנו

  סעיף הטבה לזוגות צעירים שאחד מהם יליד כפ"ס.

דם לבניית ואכלוס השכונה החדשה את סלילת כביש מועצת העיר תדרוש להציב כתנאי מוק .3

 . 551הרוחב הארצי, כביש 

, לדרך איילון  4הכביש יחבר את צפון העיר ויעבור מניר אליהו במזרח , דרך בית ברל ויתחבר לכביש 

  ולכביש החוף במערב באזור רשפון.

קשה עוד יותר  תנאי הכרחי להקלה בעומס תנועה הכבד ולמניעת החמרה הכביש החדש הוא .4

 ועל תשתיות התחבורה העוברות בתוך העיר כפר סבא כיום. בתחבורה בבשורה למצב הקיים 

 

  בברכה,

 חברי סיעת תפו״ח. -ואתי הדנה ד"ר ענת קלומל צוויג עו"ד אהוד יובל לוי ,
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  לכבוד

 צביקה צרפתי

 .ראש העיר כפר סבא

 

 קיום קייטנות קיץ לסדר:הצעה 

 

 נכבדי

 . רצ״ב הצעה לסדר לישיבת החודש

, לאחר שבוטלו באופן חד צדדי, בניגוד הקייטנות בקיץן ולהשבת יאודה לך לטיפולך האישי בעני

 . להסכמים עם ההורים ובניגוד לפרסומי העיריה שעליהם הסתמכו הורים רבים

 ,בברכה

 י. עו״ד אהוד יובל לו

 

 :ההצעה

 :רקע

התבשרנו השבוע כי העיריה חוזרת בה מהתחייבותה להפעלת קייטנות בחודש אוגוסט, באותם גני 

 .הועברו לאחריות החברה לתרבות הפנאי ״פיילוט״ אשר

כי כך תוכלנה הסייעות לעבוד בחופשות משרד ם חדשים לחברה לתרבות הוצג כצורך, גיוס צוותי

 .עבדו שנים ץ. לשם כך הוצאו סייעות מגנים בהםהחינוך ובמיוחד בחופשת הקי

יובל , עו"ד הסיעההוצגו בצורה רשמית בפני מועצת העיר, בתשובה לשאלות שהציג יו״ר הדברים 

 . לוי

יץ באותם גנים, ים וטענה כי תפעיל את קייטנות הקיה הוציאה גם פרסום בכתב להוריהעיר

 .באמצעות אותם הצוותים של החברה לתרבות

 .ביטול ההסכם והקייטנות לא נדון בדירקטוריון החברה לתרבות ולא אושר במועצת העיר

את מחיר אוזלת היד של הנהלה אשר איננה מכבדת  הפרת ההסכמים תגרום לכך שההורים ישלמו

את התחייבויותיה וטוענת בגלוי שהיא איננה מסוגלת להפעיל את הגנים שהתחייבה להם בפומבי, 

יה שמקלה ראש ביחסה יעל פי המתווה שתוכנן מראש, כפי שקבעה במכרז. קרי, הנהלת עיר

 . בתחום החינוך לתושבים ואיננה מקיימת את התחייבויותיה החיוניות ביותר
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 :הצעת החלטה

א "יץ בגני היולות החברה לתרבות הפנאי קייטנות קה תפעיל באופן ישיר או באמצעיהעירי

וזאת הקייטנה תופעל על ידי הגננת שמנהלת  ,המופעלים על ידי החברה לתרבות הפנאי. לחילופין

 .את הגן. הקייטנות יופעלו על ידי צוותים מטעם החברה לתרבות הפנאי

 

 בברכה,

 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 
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 הצעה לסדר היום: גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים ובבתי הספר

 רקע

בתקופה האחרונה קיבלו הורים לילדי בתי הספר והגנים בשורות המקשות על תכנון מועדי 

 האפשרות להסתמך על המערכת העירונית כפתרון זמין ויציב.החופשות ומעלות סימן שאלה סביב 

 הנה כמה דוגמאות:

. בוטל היום האחרון של קייטנת פסח בצהרונים בבתי הספר, על אף שהיה רשום בלוח החופשות 1

כיום בו הצהרונים עובדים. הביטול נעשה במפתיע ולאחר שהורים רבים כבר תכננו את ימי החופשה 

 עבודה.שלהם מול מקומות ה

. קייטנות הפסח יתקיימו רק בחלק קטן מהגנים. זאת למרות ביקוש מצד הורים. להורים ניתן 2

 הסבר לפיו הקבוצות אינן מלאות, אך היה ניתן לאחד גנים ולפתור את הבעיה עבור כל הנרשמים.

 . הקייטנות שהיו אמורות להתקיים בחודש אוגוסט בגני הפעימה הראשונה צפויות להתבטל.3

צעה לסדר זו מטרתה קודם כל להביא את הנושא החשוב, שמשפיע על משפחות רבות בכפר סבא, ה

לדיון פתוח במועצת העיר, בו יוצגו הפתרונות האפשריים למצב. עלינו להביא למצב בו הורים יוכלו 

לסמוך על המערכת העירונית, זאת או באמצעות קיום הציפיות הגבוהות כלפיה או באמצעות תכנון 

 קדם ומציאותי לאור יכולות המערכת בפועל. כך או כך, יש לתת מענה למצב שנוצר.מו

 

 הצעת החלטה

מועצת העיר קוראת לביצוע כל המאמצים, כולל איחוד גנים בתקופת הפסח, על מנת  .1

לאפשר את פתיחת הקייטנות בגנים לכל המעוניינים בכך. כמו כן, יעשה מאמץ לקיים 

 הספר, או לפחות בחלקם, גם ביום האחרון.פעילות בצהרונים בבתי 

יוקם צוות עירוני בראשות מנכ"ל העירייה לטיפול בנושא הקייטנות בקיץ שיגיש את  .2

 מסקנותיו לחברי מועצת העיר ולהורי תלמידי מערכת החינוך תוך חודש מיום זה.

 

 

 קטנר פליאה        הנדין-עילאי הרסגור

 ירמועצת הע חברת       חבר מועצת העיר
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 הצעת החלטה

לחוק  14מאשרים את מינויו של עו"ד איתן צנעני כסגן ומ"מ לראש הרשות, ללא שכר, לפי סעיף 

 . 1975 –ת וסגניו וכהונתם(, תשל"ה הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשו
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 הצעת החלטה

מינויו של צביקה צרפתי כדירקטור בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא מאשרים את 

 . במקום יהודה בן חמו
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 החלטההצעת 

בכירים לצורך בחינת למינוי עובדים ו של צביקה צרפתי כיו"ר הוועדה מאשרים את מינוי

כחברים אהוד יובל לוי עו"ד איתן צנעני ועו"ד ואת  לתפקיד מנכ"ל הכשירות והתאמ

 . עדהובו
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  הצעת החלטה

 שינוי בהרכב וועדות העירייה כדלקמן:מאשרים 

 בסמים ובאלכוהולוועדה למאבק המינויו של צביקה צרפתי במקום יהודה בן חמו כחבר וכיו"ר  -

 תי במקום יהודה בן חמו כחבר וכיו"ר הוועדה לקידום מעמד הילדפרשל צביקה צ ומינוי -

 לתכנון ובנייהעדת המשנה ובובמקום יהודה בן חמו ני ש ד"ר דבורהמינויה של  -

 במקום צביקה צרפתי כחבר ועדת מכרזים מינויו של מתי פז  -

 מינוי של יעקב אביטל במקום דבורה שני כחבר ועדת נגישות  -
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 הצעת החלטה

המועצה  חברל )על פי המלצת סיעת תפו"ח( השר לשירותי דת נציגכ נועם זוהר ו שלמינויאישור 

 הרצל אזולאי.הדתית כפר סבא, במקום 
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   2018מרץ  14 

 כ"ז אדר תשע"ח  
  397463סימוכין:  

 
 

 פרוטוקול ועדת כספים 
  3.201814.רביעי כז' אדר תשע"ח מישיבת ועדת כספים מיום 

  משתתפים:
 ראש העיר   צביקה צרפתי

 מתי פז                             חבר הוועדה
 חברת הוועדה                           ד"ר דבורה שני
 חבר הוועדה  ד"ר אמיר גבע

 חבר הוועדה  אמיר קולמן
 עו"ד רויטל לן כהן           חברת הוועדה

  חבר הוועדה עו"ד אהוד יובל לוי                           
  חברת הוועדה  ד"ר ענת קלומל                           

 חברת הוועדה  פליאה קטנר
 

  חבר הוועדה   אורן כהןחסרים:             
 חבר הוועדה  שמעון פרץ                          

 
 גזבר העירייה            ו"ח שגיא רוכלר נוכחים: 
 עירייהליועמ"ש  עו"ד אלון בן זקן             

 סגן גזבר  רו"ח צבי אפרת                                                 
 ע. מנכל  יפעת וגשל   

 מזכירת הוועדה          מרי מינוסקין                                           
 
 
 על סדר היום:  

 
  2018 לשנת 1 מספר רגיל תקציב לסעיף מסעיף העברות 1

  2018 לשנת 1 מספר יםר"תב לסעיף מסעיף העברות 2

  30.9.2017 ליום רבעוני כספי בדוח דיון 3

  2016 לשנת מבוקר שנתי כספי בדוח דיון 4

 
   2018לשנת  1מספר רגיל תקציב לסעיף מסעיף העברות .1

 נושאים לישיבה. 4לפנינו  –שגיא רוכל 

קרות על פי תוצאות  מכרז הגינון , י, בהן  עדכון בשל התיהעברות 10 –בהעברות תקציב רגיל 

עדכון תקציב איגוד ערים איכות סביבה , תקציב מחלקה וטרינרית משותפת, העברת תקציב 

מפעולות לשכר לקליטת עובדי מחשוב ופיצול סעיפים טכני לשיפור מעקב תקציבי בנושא השעות 

 .רווחה 

 

 ?כעובדים למחשוב פרוייקטורים למה להכניס  – אהוד יובל לוי

העברת תקציב מפעולות לשכר במחשוב מדובר בלא מדובר בפרוייקטורים אלא  –שגיא רוכל 

 קליטת עובדים בעירייה חלף העסקתם דרך קבלן נותן שירותים, ללא תוספת.
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 איכות הסביבה מבקש הסבר. 2סעיף  – מתי פז
 

התקציב מחולק באופן יחסי לפי מספר התושבים. מדובר בעדכון תקציב יחידה  – שגיא רוכל
אזורית לאיכות הסביבה על פי דרישה. כתוצאה מעדכון עלויות ומיציאת מ.מ. כפר שמריהו 

 מחברות ביחידה.
 

עדכון שכר תכנון, מיון מסעיף שכר למיקור חוץ עד לגיוס ואיוש התקנים  –סעיף הנדסה תכנון 
 בשכר.

 
מדובר בהגדלת תקציבים להכשרות, אירועי שיא הצגות וסרטים   -יף עיר ללא אלימות סע

 ללהקות נוער, הצטיידות במשרד ביטחון פנים והתאמת מצ'ינג עירוני.
 
 

 פה אחד.מאשרים  :החלטה
 
 

 2018לשנת  1העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר  – 2סעיף 
 

 שלושה תבר"ים , סך ההעברות נמוך. – שגיא רוכל
לחידוש מבנה להשכלה לנוער הרשאה נתקבלה תוספת הוצאה כנגד הכנסה   –סעיף ראשון 

 ממשרד החינוך .
נתקבל מיזם תשלום בגין נזק שגרם  – ללא תוספת תקציב שינוי מקורות –הנדסה  –סעיף שני 

 לתשתיות שתוקנו ע"י העירייה . 
נתקבלה השתתפות  – ללא תוספת תקציב  שינוי מקורות –עיקור וסירוס חתולים  –סעיף שלישי 

 משרד החקלאות בעיקור וסירוס חתולי רחוב.
 

  פה אחדמאשרים החלטה:  
 
 
   30.9.2017ליום רבעוני כספי בדוח דיון    - 3סעיף   

, הדוח לתשעת החודשים 30.9.2017סקירה והצגת הדו"ח הכספי רבעוני ליום:  -שגיא רוכל 
 .מליוני שח 2.5בעודף בתקציב הרגיל של בצורה מאוזנת הסתיים  2017הראשונים של שנת 

 מבקש הסבר לסעיף כלכלה ותיירות בקבוצת התב"רים . – מתי פז

ר "רים של פיתוח אזורי התעסוקה בעיר עיקרו תקציב תב"פרק זה עוסק בתקצוב תב –שגיא רוכל 
 .וכן פיתוח אזור עתיר ידע₪ מליון  55פארק עסקים כפר סבא העומד על  – 50כ"ס 

 
   2016לשנת מבוקר שנתי כספי בדוח דיון - 4סעיף 

, הדוח הכספי המפורט נדון זה 2016סקירה והצגת הדוח הכספי המבוקר לשנת  –שגיא רוכל 
הכספים. הדוח הינו דוח מכבר בועדה לענייני ביקורת וכעת מובא הדוח הכספי לדיון בועדת 

 מבוקר על ידי רואה חשבון משרד ימין גורגי רו"ח מטעם משרד הפנים.
 

 : מירי מינוסקיןרשמה
 

 בברכה,
 

 רוכל שגיא
 סבא-גזבר עיריית כפר
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 אדר, תשע"ח כ"ה

 2018, מרץ 12
 393772        אסמכתא:

 
 

 ,לכבוד

 חברי ועדת הכספים 

  

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

תשע"ח,  , כ"ז באדר14.3.2018כספים אשר תתקיים ביום רביעי, הנכם מוזמנים לישיבת ועדת 

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:00 בשעה

 

 על סדר היום: 

 2018לשנת  1מספר מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברות  - 1

 2018לשנת  1מספר מסעיף לסעיף תב"ר העברות  - 2

 30.9.2017ני ליום ח כספי רבעויון בדוד - 3

 2016 שנתבדוח כספי שנתי מבוקר לדיון  - 4

 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר               
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל מ"מ         
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העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2018 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 10,240,000           240,000          10,000,000           עבודות קבלניות גנים ונוף1746000750

 3,320,000             40,000-           3,360,000             רזרבה לפעולות1994000981

 1,590,000             200,000-         1,790,000             שכר גנים ונוף1746000110

 882,000                112,000          770,000                איגוד ערים לאיכות הסביבה1711000830

 3,208,000             112,000-         3,320,000             רזרבה לפעולות1994000981

1923000810
השתתפות בתקציב מח 

וטרינרית משותפת
             1,600,000          266,000             1,866,000 

 2,942,000             266,000-         3,208,000             רזרבה לפעולות1994000981

 990,000                100,000-         1,090,000             שכר תכנון1732000110

 255,000                100,000          155,000                הוצאות תכנון1732000750

 2,123,000             600,000          1,523,000             שכר מחשוב1093000110

1093000750
שרותי תמיכה - עובדים 

קבלנים
             2,077,000         -320,000             1,757,000 

 2,777,000-            320,000          3,097,000-            נגדי מחשב1093000998

 2,235,000-            600,000-         1,635,000-            נגדי שכר מחשוב1093000999

 360,000                320,000-         680,000                עזר מחשב יסודיים1813200593

 1,750,000             600,000          1,150,000             שכר תקציבי עזר יסודיים1813200115

 1,250,000             280,000-         1,530,000             מנהל חינוך מיכון ועיבוד1811000570

3
איכות 

הסביבה

שירותים 

וטרנרים

עדכון תקציב על פי דרישת המחלקה 

הוטרינרית המשותפת עם רעננה. שינוי נובע 

מתוספת עלויות פנסיה תקציבית לעובדים 

שפרשו והתייקרויות

1
איכות 

הסביבה
גנים ונוף

 עדכן תחזית ביצוע על בסיס תוצאות מכרז 

גינון חדש והמרה זמנית של שכר  אגרונום 

במיקור חוץ

מחשובמחשוב5

מיון מקבלנים מיקור חוץ להוצאות שכר לצורך 

קליטת העובדים העובדים בעירייה , ללא 

תוספת עלות

2
איכות 

הסביבה
קיימות

עדכון תקציב יחידת אזורית  לאיכות סביבה  

על פי דרישה. כתוצאה מעדכון עלויות 

ומיציאת מ.מ.  כפר שמריהו מחברות ביחידה

תכנוןהנדסה4
מיון מסעיף שכר  למיקור חוץ עד לגיוס ואיוש 

התקנים בשכר.
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העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2018 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 115,000                10,000-           125,000                פרויקט קפלן 1829300782

 1,350,000             10,000            1,340,000             שכר זמניים1829300210

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר רחב 

פעולות
                170,000            58,000                228,000 

1221000991
הכנסות פרוייקט עיר ללא 

אלימות
     696,000           24,000           720,000 

 34,000-          רזרבה לפעולות1994000981

 864,000                205,000-         1,069,000             רווחת עובד1613100780

 770,000                205,000          565,000                השתלמות עובדים1616000521

1869100780
קליטה קלה בקהילה 

העשרה ופנאי
                  40,000              3,000                  43,000 

 97,000                  7,000              90,000                  תרבות וזהות1869100781

 374,000           19,000           355,000     ממשלה קליטה1369000960

 50,000                  5,000              45,000                  יום נצחון על נצים1869100783

1869100784
יום עליה בסימן 70 שנות 

למדינה
                  90,000              4,000                  94,000 

1845300840
שרותים תומכים לאנשים עם 

מוגבלות שכלית
             1,116,000         -300,000                816,000 

 300,000                300,000            -                         הסעות1845300842

 817,000                330,000-         1,147,000             מרכז יום לקשיש1844500840

 330,000                330,000            -                         הסעות וארוחות1844500841

     808,043,000        43,000     808,000,000הוצאות

     808,043,000        43,000     808,000,000הכנסות

-                      -                -                       

מנהל כללי8
מזכירות 

וכ"א
מיןו פנימי לבקשת האגף

9

קהילה 

רווחה 

ונוער

קליטה
עדכן פרויקטים בהתאם לאישור ממשרד 

הקליטה

הפרדת הזנה והסעות מסעיפי רווחה 10

קהילה 

רווחה 

נוער

7
עיר ללא 

אלימות

הגדלת תקציבים להכשרות, אירועי שיא 

הצגות וסרטים ללהקות נוער, הצטיידויות 

במשרד ביטחון פנים והתאמת מצ'ינג עירוני

ספורטתרבות6
 העברה מפעולות לשכר שעתי -  עלות חובש 

למשחקים על ידי העסקה ישירה בעירייה
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20/02/2018 העברות מסעיף לסעיף תברים 2018

 העברה 1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

מעודכן

              25          25          -מתקני נוער וקהילה - השתתפות משרד החינוך52295001

          1,081         931      1,081מתקני נוער וקהילה - מקרנות הרשות54095001

         1,106            25         931      1,081             -מתקני נוער וקהילה - קבלניות75095001

1,081      931         25          1,106          1,081      931         25            1,106         

              86           86כבישים ושצ"פים - השתתפות משרד התחבורה52241005

        34,067       100-      4,310    34,167כבישים ושצ"פים - קרנות הרשות54041005

            -            144        100          -           44כבישים ושצ"פים - השתתפויות שונות ופיצוי נזקים59041005

       34,297      4,310     34,297כבישים ושצ"פים - קבלניות75041005

34,297    4,310      -         34,297        34,297     4,310      -           34,297       

            430          90         340עיקור וסירוס חתולים-השתתפות משרד החקלאות 52214001

          1,987         90-         500      2,077תברואה - מקרנות הרשות54014001

         2,417         500      2,417             -תברואה - עבודות קבלניות75014001

2,417      500         -         2,417          2,417      500         -           2,417         

שנוי מס' תב"ר: תב"ר 56018 גנ"י בעיר יפתח בשנת 2018 כ- 56023

            -שינוי מצטבר: תב"ר 63001 מצטבר מתוקן 463,271 תיקון טעות סופר בהעברה בין השנים (הייתה הגדלה שלא נלקחה בחשבון), 

-          -          -         -             -          -          -           -            

37,7955,7412537,82037,7955,7412537,820

איכות 

הסביבה

שינוי מקורות- נתקבלה 

השתתפות משרד החקלאות 

בעיקור וסירוס חתולי רחוב

קהילה 

רווחה 

ונוער

נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 

לחידוש מבנה השכלה לנוער 

(קידום נוער)

הנדסה

שינוי מקורות - נתקבל מיזם 

תשלום בגין נזק שגרם לתשתיות 

שתוקנו ע"י העירייה

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)
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 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 הצעת החלטה

, 7.2.2018, 6.2.2018מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ע"פ פרוטוקולי ישיבות ועדת תמיכות מיום 

מועצת שאושרו ע"י כפי  2018ת לשנת , בכפוף לעמידה בקריטריונים לתמיכו15.2.2018, 13.2.2018

 . 6.12.2017בישיבתה מיום  העיר

 

 

 







































 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 הצעת החלטה

 372בכפר סבא, בשטח של  9מאשרים מכירת זכויות החכירה של העירייה במגרש ברחוב נחמיה 

לפקודת  188ר ממכרז, בהתאם להוראות סעיף , וזאת בפטו7594בגוש  75מ"ר הידוע כחלק מחלקה 

 .1987 –)ח( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 22העיריות ]נוסח חדש[ ותקנה 
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 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 הצעת החלטה

חלקה  7621גוש  9ברח' שילר מבנה  580459709להקצות לעמותת אורים ותומים מס' מאשרים 

 שנים. 3למטרת גן ילדים, לתקופה של , 288
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 רקע .1

 

הוחלט על הקמת  6.9.2017יום ועצת העיר כפר סבא ממשל  285במסגרת החלטה מספר  .1.1

 הצעה "...תגבשאשר  לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים בכפר סבא ועדה

 למועצת חודשים ארבעה תוך המלצותיה ותגיש זיהומים במניעת לטיפול לאסטרטגיה

 .העיר"

 

אזור  "סיווג"מטרת הועדה לבחון את המצב התכנוני הקיים בכפר סבא בנושא הוחלט כי  .1.2

הודגש כי על כן . במסגרת הזמן שנקבעהתעשייה ולהגיש את המלצותיה למועצת העיר 

 הבחינה להיעשות בצורה מעמיקה וללא הטיה למסקנות או תכניות שנעשו בעבר.

 

)ב( משני חברי מועצה, חברת קואליציה וחבר אופוזיציה, )א( נקבע כי הועדה תורכב  .1.3

בראשה יעמוד המשנה  )ד(-)ג( נציגי ציבור וגורמים מקצועיים מקרב עובדי העירייה, 

 למנכ"לית העירייה.

 

 בתוך המנדט שניתן לה קיימה הועדה שישה מפגשים, התייעצה עם גורמים מקצועיים .1.4

ל חומרי העבודה שבאו במסגרת עבודת הועדה כ. רביםעיוניים ותכנוניים וסקרה חומרים 

וכן הפרוטוקולים של מפגשי הועדה הועלו לאתר העירוני לעיון הציבור: 

[http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2032.] 

 

לפרוש על  ,חברי הועדה ,יצוין כי לאחר המפגש השלישי החליטו שלושת נציגי הציבור .1.5

חברי הועדה וככל הנראה מי מיתר עם מקדים כל שיח  דעתם שלהם, מבלי שקיימו על כך

העבודה החשובה שלשמה  ותוך נטישת בלתי ענייניותסיבות על רקע למרבה הצער ו

המשיכה הועדה ותך המשך הזמנת הנציגים לכלל המפגשים,  ,התכנסה הועדה. אף על פי כן

 במרץ ומביאה לפניכם כעת את המלצותיה.במלוא את עבודתה 
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 תהיסטורינקודת מבט  .2

 

מפעלי עיבוד עורות, מפעל לייצור דבק,  7, פעלו בכפר סבא מפעלים גדולים: 70-בשנות ה .2.1

מכוני תערובת, מפעל לייצור  2מפעלי טקסטיל, מפעל ייצור צמר גפן,  3מפעלי גומי,  2

ובתי מלאכה קטנים, כגון: נגריות, מוסכים, מסגריות  "פקר פלדה"קופסאות פח, מפעל 

 ומה.כדו

 

הצמיחה הכלכלית, ועליית מחירי הקרקע, חקיקה חדשה  ."טבע"נפתח מפעל  80-בשנות ה .2.2

והגברת הדרישות של משרדי הממשלה והעיריה, גרמו לסגירת המפעלים בכפר סבא 

 זולים יותר.בעלי מחירי קרקע העתקתם למקומות  לחילופיןו

 

הינם המפעלים הגדולים היחידים  "בראון"ומפעל  "קניאל", מפעל "טבע"כיום, מפעל  .2.3

בעיר. יתר מפעלי התעשייה הם בתי מלאכה מזעריים, אשר לא מהווים פוטנציאל לגרימת 

 .מפגעים

 

סגר את הייצור "הרטוב" והשאיר קווי ייצור "יבשים" בלבד  "קניאל"שנים מפעל  5-כ לפני .2.4

 .גורם למטרדים)כיפוף אלומיניום(. לפעילות המפעל אין השלכות סביבתיות והוא לא 

 נדרש לבצע שיפורים טכנולוגיים משמעותיים לצמצום מטרד הריח –" בראון"מפעל 

 מפוקח ע"י העירייה והמשרד להגנת הסביבה. "טבע"מפעל  .בהתאם לדרישת העירייה

 

 להסדרת סוגי העסקים המותרים בתא שטח מסוים מסגרת נורמטיבית .3

 

 חוק יסוד: חופש העיסוק. .3.1

 .1965-והבניה, תשכ"החוק התכנון  .3.2

 (.לרישוי עסקים חוקה)להלן:  1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .3.3

 .החוק לרישוי עסקיםהתקנות המותקנות על ידי שר הפנים ושר הבריאות מכוח  .3.4

 תכנית מתאר עירונית. .3.5

וכן נספחים לתכנים  תנאים והנחיות הקבועים בתקנון התכנית – )תכנית בניין עיר( תב"ע .3.6

 .בי קבוע בתקנון התכניתשמעמדם הנורמטי

 הכפוף לייעודי הקרקע שהתב"ע קובעת. –היתר  .3.7

נקבעים בהתאם להנחיות התב"ע מקום בו יש דרישה לרישיון עסק )לאחר  –סיווגים  .3.8

 הוצאת היתר בנייה(. סיווגו של נכס ייעשה על פי ייעודו התכנוני החוקי.
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 ניתוח נספח איכות הסביבה .4

 

" והפרמטרים השונים של כל סיווג 3"-" ו2", "1סיווג "החלוקה לאזור תעסוקה על פי  .4.1

הוטבעה על ידי חברת לשם שפר איכות סביבה בע"מ במסגרת נספח איכות הסביבה שהגו 

 .405-0412890מס'  עבור העירייה לתכנית המתאר מקומית כוללנית לעיר כפר סבא

 

ס להשפעות מתודולוגיה שהחברה פיתחה בשנים האחרונות, על מנת להתייחב מדובר .4.2

הסביבתיות הפוטנציאליות מעסקים על שימושים בסביבתם. חלוקה זו אינה קיימת 

או התקנות שהותקנו מכוחו, ואינה זהה לזו  1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"הבמסגרת 

 .1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חשבתקנות שהותקנו מכוח 

 

ורטים בנספח והם צופים פני הקריטריונים הנדרשים מכל אחד מסוגי התעסוקה הנ"ל מפ .4.3

עתיד. קרי, הם כלים להגדרת הרכב אזורי תעסוקה בתשריטי תכניות מפורטות )"תכניות 

בניין עיר"( שיאושרו בעתיד, ככל שיתוכננו תכניות כאלה. אולם הגדרת סוגי תעסוקה אלו 

אינה משנה את אופי התעסוקה וסוגי העסקים המתאפשרים על פי תכניות מפורטות 

 ות. קיימ

 

קל וחומר הם אינם מתייחסים לעסקים הקיימים כיום בכפר סבא שממילא לא נדרשו מ .4.4

לעמוד בקריטריונים המרכיבים את הסיווגים בתכנית המתאר, אלא בדרישות התכניות 

 המפורטות המאושרות וההיתרים שניתנו על פיהן.

 

הועדה המקומית שינוי תכניות מפורטות במסגרת תכנית מתאר כוללנית עלול לחשוף את  .4.5

לתביעות כספיות, וכי הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות שינוי תכנית מפורטת 

קיימת בתכנית מפורטת חדשה, כיוון שממילא לא ניתן להוציא היתרים על פי תכנית 

 המתאר הכוללנית.

 

להן השלכות רוחביות על  ,קיים הבדל מהותי בין קביעת הוראות כלליות בתכנית המתאר .4.6

 .לעומת קביעת הוראות כאמור בתב"ע ,ר רב של תכניות בניין עיר מפורטותמספ

 

ניתן לעשות תיקונים נקודתיים לתכניות מפורטות שיגבילו התרחבות של עסקים בעלי  .4.7

השלכות סביבתיות שתקבענה, וכן בנסיבות מסוימות ניתן למנוע הקמת עסקים מסוימים 

 לעירייה.או פעילות מסוימת על קרקעות השייכות 

 

והאחראית מבלי לפגוע מעבר  להיעשות בדרך הנכונה סטטוטורייםהכלים ב על השימוש .4.8

  לנדרש בזכויות של בעלי קרקע תוך חשיפת העירייה לתביעות שהקיפן אינו ברור.



1/2/2018 

5 

 

 

 חלוקת אזורי התעשייה בעיר .5

 

לעומת המצב  זיהומיםמחמיר בדרישותיו הסביבתיות נגד  ניכר כי נספח איכות הסביבה .5.1

נוגע  2-ל 1ההבדל בין סיווג תעסוקה התכנוני הקיים ברובם המוחלט של המקרים. 

לגבולות השפעה הסביבתית שיש לסוג התעסוקה, כמפורט בנספח איכות הסביבה 

 ובהוראות

 

ולפליטה של  תיותרו רק שימושים שאינם גורמים להיווצרו 1באזור לתעסוקה  .5.2

כן כל עסק, אשר לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני מחוץ לגבולות המגרש, ו מזהמים

)'הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מטרדים סביבתיים'(  3רישוי( מטרות הרישוי 

)'מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה,  4-ו

שלו, הכל בכפוף לטבלת  בדשנים או בתרופות'( אינן נכללות בין מטרות הרישוי העיקריות

 בנספח איכות הסביבה לתכנית זו. 2. ב. ס"ק 1המגבלות שבפרק 

 

יותרו שימושים אשר ניתן, באמצעות אמצעים טכנולוגיים, תפעוליים  2באזור לתעסוקה  .5.3

כך  ואחרים, מוכרים וישימים, למנוע או למזער פליטות והשפעות שלהם על הסביבה,

. ב. 1הכל בכפוף לטבלת המגבלות שבפרק  ת האזור,שהשפעתם לא תורגש מחוץ לגבולו

 בנספח איכות הסביבה לתכנית זו. 2ס"ק 

 

בתחום התכנית ייאסרו שימושים אשר לא ניתן, גם באמצעים טכנולוגיים, כי יעמדו  .5.4

בדרישות לשמירת איכות סביבה נאותה, וכאלה העלולים להוות סיכון משמעותי לזיהום 

 מי תהום ונחלים.

 

, מכיוון 1נקבע סיווג  –בסיווג הוא כזה: לאזורי תעסוקה שמשיקים למגורים הרציונל  .5.5

לא יהיו  1שהסמיכות בין השימושים עשויה לגרום להפרעות )למשל, באזור תעסוקה 

אולמות שמחות, מועדונים וכד' מחשש שהרעש יפריע למגורים סמוכים(. כנ"ל לגבי, 

לות העסק והם עלולים לשנות מצב , שמפיצה ריחות מחוץ לגבוה סמוכהלמשל, מאפיי

 תודעה במגורים סמוכים.

 

" בשל העובדה שאינו גובל עם שכונות 2סווג כאזור תעסוקה " אזור תעסוקה עתיר ידע .5.6

להם דולים, אולמות שמחות וכד', פועלים בו מרכזי קניות גמגורים וכי נכון להיום 

 .2השפעות סביבתיות המתאימות לסיווג 

 

 סווגו גם כן עתידיות שלוההרחבות כן שטחי ההקיים ו"מאיר" המרכז הרפואי שטח  .5.7

 לבית החולים זאת בדומה. " על מנת לאפשר את פעילותם הנוכחית2כאזור תעסוקה "

 ד אליו הפועלים תחת הגדרות דומות.איכילוב והמרכז המסחרי הצמו
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 בחינה השוואתית .6

 

השוואה בין תכנית בע"מ  וסביבה כלכלה תכנון, -אורבניקסלבקשת הועדה ביצעה חברת  .6.1

המתאר הכוללנית של כפ"ס לבין התכניות של הערים רעננה, הרצליה וחדרה בהקשר של 

אופן ההתייחסות לאזורי התעסוקה בערים אלה. הבחירה בערים אלה נבעה משיקולי 

 המאפשר השוואה ביניהן. סטטוטורי – מיקום, גודל אוכלוסייה וסטטוס תכנוני

 

כניות השונות אינן זהות )מה שמקשה על השוואה חד חד ערכית(. מצד אחד ההגדרות בת .6.2

לאזור  1מאידך, יש דמיון בהגדרות בתכניות של כ"ס ורעננה, שאצלן יש הבחנה בין אזור 

. בערים האחרות, החלוקה היא שונה. לגבי הדוגמא של מעבדות רפואיות, קשה לומר 2

נה הכוונה היא לתעסוקה נקיה היות ונדרש לדעת מהן כוללות ובאילו היקפים. ברענ

כנראה. יחד עם זאת, מעבדות שיש בהן חומרים מסוכנים ומתבצעים בהם ניסויים או 

 .2 -פליטות של חומרים, סביר שיוגדרו כ/ייצור

 

", בעוד שככל הנראה ישנם 1מצד אחד צוין כי לרעננה רוב של אזורי תעסוקה מסוג " .6.3

כנית המתאר של רעננה אולם ייחשבו " תחת ההגדרה של ת1עסקים שנחשבים מסוג "

 " תחת הגדרת נספח איכות הסביבה של תכנית המתאר של כפר סבא.2מסוג "

 

" בתכנית המתאר של רעננה מקביל לסיווג בנספח איכות הסביבה 2אזור תעסוקה מסוג " .6.4

", כאשר 3" והן לאזור מסוג "2של תכנית המתאר של כפר סבא הן לאזור תעסוקה מסוג "

 כלל לא נכלל בתסריט תכנית המתאר של כפר סבא.האחרון 

 

גודלם המצרפי של אזורי התעסוקה בכל עיר, כאשר לכפר ל כמו כן קיים שוני ממשי בקשר .6.5

 סבא אזורי תעשיה בשטח הכפול כמעט מזה של רעננה ומעל לכפול מזה של הרצליה. 

 

ר תעשיה מסוג , המסווג כולו כאזו50זאת ועוד, צוין כי שטח התעסוקה בכפר סבא כס/ .6.6

", הינו שטח נרחב המשפיע משמעותית על יחס הסיווג בכפר סבא בין אזורי תעשיה 2"

 ".2" לאלו מסוג "1מסוג "

 

מעוררת צורך לבחון לעומק את היחס בתכנית המתאר שבוצעה ההשוואה  ,יחד עם זאת .6.7

ות ", תוך לקיחת בחשבון אפשר2" לאלו מסוג "1של כפר סבא בין אזורי תעשיה מסוג "

לשנות במעט את הגדרות הסיווגים בנספח איכות הסביבה באופן שיאפשר החמרה 

 ".1" והפיכתם לאזורים המסווגים "2"-בתנאים של חלק מהאזורים המסווגים כ
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 המלצות הועדה .7

 

שינוי נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר כך שסעיפי ה"ריחות" ו"זיהום יש לבחון את  .7.1

לנספח[ תוגבלנה לתחום מגרש העסק בלבד  5הסביבתיות ]עמוד האוויר" של ההגבלות 

 ולא לתחום אזור התעסוקה.

 

שינוי נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר באופן שבו קו העסקים הראשון יש לבחון את  .7.2

על פי ומוסדות חינוך עירוניים " הגובל עם אזור מגורים 2באזור המוגדר מסוג "תעסוקה 

 ".1"תעסוקה התכנית יהפוך לסוג 

 

מסמך מדיניות לנושא תמהילי תעסוקה במתחמי המשנה במסגרתו יש צורך ביצירת  .7.3

 א'(, שבמזרח."3-ב' ו-א' ו2מתחמי המשנה לתעסוקה ) 3חד ומשלים בין ויקבע תמהיל מי"

 תכנוניות חברתיות וכדומה.כלכליות,  יש להביא בחשבון השלכותסביבתי ה לצד השיקול

 

תחמים דיר תתי מלצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם באופן שיג יש .7.4

בערים הסמוכות לכפר סבא כי  בתוך כך יש להביא בחשבון .החדש "2"לסיווג  קטנים

אזורי התעסוקה מתאפיינים בעיקר בתעסוקה של משרדים ובכך נוצר לכפר סבא יתרון 

 יוצרים מטרדים סביבתיים.יחסי בשילוב עסקים מסוגים נוספים שאינם 

 

" על 1טריונים המרכיבים את הגדרת אזור תעסוקה מסוג "ייש לבחון הרחבת חלק מהקר .7.5

", כאמור מעלה, להתאים ולהיקלט 2מנת לאפשר ליותר תתי מתחמים קטנים מסיווג "

 ".1מסוג " חדש בתור אזורי תעסוקה

 

של תכנית המתאר אולם יש ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות הסביבה  .7.6

להחילן, בשינויים המחייבים בהתאם לנסיבות, בכל תקנון או הוראה במסגרת תכנית 

 תכנונית או בכלי מקביל לכך שיבואו בכפר סבא.

 

ועד לאישורן במסגרת תכנית  תיושמנההבנה כי מנקודת הזמן שהמלצות הועדה מתוך  .7.7

עסקים  עתידית של ניסהלבחון כיצד ניתן להגביל כ ישמתאר יכול שיחלוף זמן רב, 

ימים מלהיכנס לשטחי התעסוקה של מים או בעלי מאפיינים מזהמים מסוימזהמים מסו

 כפר סבא.

 
למען הסר ספק, ממליצה הועדה כי בכל מקרה, בין אם במישרין ובין אם על דרך של  .7.8

רוגנה לקולא מהוראות תח פרשנות, הוראות נספח איכות הסביבה של תכנית המתאר לא

סביבתיות של תב"עות פרטניות שונות בתוקף וכן כי לא ינתנו היתרים לעסקים שיהוו 

 .מטרד או פוטנציאל למטרד סביבתי על פי אותן תב"עות שבתוקף
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  ת העירהצעת החלטה למועצ .8

לגיבוש הצעה  עדהוו"על יסוד המלצות ההצעות החלטה, להלן בפני מועצת העיר מובאות 

 . "בכפר סבא לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים

ני פב, יובאו אלו לאישור כולן או חלקןומועצת עיר תחליט לאמץ את המלצות הוועדה, היה 

   .שור נושאים תכנונים, שהינה הגוף המוסמך לאיהוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

". 2לא תותר כל יציאה של זיהומים וריחות מתחום מגרש העסק באזור מסוג תעסוקה " .8.1

נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר כך שסעיפי ה"ריחות" ו"זיהום  לשנות אתיש 

לנספח[ תוגבלנה לתחום מגרש העסק בלבד  5האוויר" של ההגבלות הסביבתיות ]עמוד 

 חדש". 2"-" כ2לאחר שינוי זה יקרא אזור תעסוקה מסוג " ולא לתחום אזור התעסוקה.

 

נספח איכות הסביבה לתכנית המתאר באופן שבו קו העסקים הראשון  לשנות אתיש  .8.2

" הגובל עם אזור מגורים ומוסדות חינוך עירוניים על פי 2באזור המוגדר מסוג "תעסוקה 

 ".1התכנית יהפוך לסוג "תעסוקה 

 

יקבע לנושא תמהילי תעסוקה במתחמי המשנה במסגרתו "מסמך מדיניות יש להשלים  .8.3

ביא , י"א'(, שבמזרח3-ב' ו-א' ו2תעסוקה )מתחמי המשנה ל 3תמהיל מיוחד ומשלים בין 

 תכנוניות חברתיות וכדומה.סביבתיות, כלכליות,  בחשבון השלכות

 

 יר תתי מתחמיםיש לצמצם את האזורים המוגדרים על גבי התשריט ולחלקם באופן שיגד .8.4

. בתוך כך יש להביא בחשבון כי בערים הסמוכות לכפר סבא אזורי "חדש 2קטנים לסיווג "

התעסוקה מתאפיינים בעיקר בתעסוקה של משרדים ובכך נוצר לכפר סבא יתרון יחסי 

 בשילוב עסקים מסוגים נוספים שאינם יוצרים מטרדים סביבתיים.

 

, "1הגדרת אזור תעסוקה מסוג "יש לבחון הרחבת חלק מהקרטריונים המרכיבים את  .8.5

 2על מנת לאפשר ליותר תתי מתחמים קטנים מסיווג " חדש", 1אשר ייקרא לאחר מכן "

 ".1", כאמור מעלה, להתאים ולהיקלט בתור אזורי תעסוקה חדש מסוג "חדש

 

אולם  ,ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח איכות הסביבה של תכנית המתאר .8.6

ויים המחייבים בהתאם לנסיבות, בכל תקנון או הוראה במסגרת תכנית יש להחילן, בשינ

 תכנונית או בכלי מקביל לכך שיבואו בכפר סבא.

 

ימים תכנית מפורטת ליישום כל ההחלטות הנ"ל  120אגף ההנדסה יגיש למועצה בתוך  .8.7

 והשלכותיהם.
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כיצד ניתן להגביל  ימים 30הלשכה המשפטית של העירייה תחווה דעתה בתוך  .8.8

מים ים או בעלי מאפיינים מזהמים מסוימעסקים מזהמים מסוי עתידית של יסהכנ

ל החלטת ש, כפתרון ביניים עד ליישומן המלא מלהיכנס לשטחי התעסוקה של כפר סבא

 במסגרת תכנית מתאר. המועצה הנ"ל

 
, הוראות נספח איכות כי בכל מקרה, בין אם במישרין ובין אם על דרך של פרשנות יובהר .8.9

תחרוגנה לקולא מהוראות סביבתיות של תב"עות פרטניות  הסביבה של תכנית המתאר לא

נתנו היתרים לעסקים שיהוו מטרד או פוטנציאל למטרד סביבתי ישונות בתוקף וכן כי לא י

 .על פי אותן תב"עות שבתוקף
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  מתן הנחה בארנונה לחיילים בשירות מילואים פעילים

 

 דברי הסבר 

)הנחה  דינהמחתם שר הפנים על תיקון לתקנות ההסדרים במשק ה 12.3.2018בתאריך 

למועצה לקבוע הנחה בשיעור אשר מאפשר , 2018 – (, התשע"ח3)תיקון מספר  מארנונה(

מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא  5%של עד 

 חייל מילואים פעיל.

 ,2008-התשס"חבחוק שירות המילואים  וכהגדרת מילואים פעיל ילחי הזכאי להנחה הינו

או באישור תקף שנתן  ,המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה על ידי צה"ל

 . לו צה"ל

אחוז משרתי המילואים בכפר , 27.6.2013-על פי נתונים שפרסם אגף כוח האדם בצה"ל ב

כי מדובר  ההערכה היאבהתחשב בנתון זה  מקום רביעי בארץ. - 3.69%סבא עמד על 

 .בשנה ₪מיליון  1-מעל לשל להנחות בתוספת שנתית 

 

 

 ת החלטהעהצ

מסכום הארנונה הכללית שהוטלה  5%נחה בשיעור של מתן העל  מחליטהמועצת העיר 

 3על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל בהתאם להוראות תקנה  ,שנת כספיםאותה ב

, 2018 –(, התשע"ח 3ה()תיקון מספר )הנחה מארנונ ו' לתקנות ההסדרים במשק המדינה

 בכפוף לפרסום התיקון ברשומות. 
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 הצעת החלטה

משכר  50%כעוזר ראש העיר במשרת אמון בשכר בשיעור של  דותן חנסנסוןמאשרים את מינויו של 

 תוך שמירה על רצף תנאי העסקתו. , 26.2.2018מתאריך , מנכ"ל
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 הצעת החלטה

בשכר בשיעור של במשרת אמון, מאשרים את שכרה של מירה אבישי, מנהלת לשכת ראש העיר, 

 . 26.2.2018מנכ"ל, מתאריך  משכר 40%
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 הצעת החלטה

 עבודה נוספת. לעבוד בד העירייה בולעמאשרים 
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 דיווח על תרומת פסנתר לקונסרבטוריון העירוני

 STEINWAYמר יורם סלע, רכשה פסנתר כנף מסוג  באמצעות ,( בע"מ2017חברת מעבדות צ'רטוויל )

. החברה מעוניינת לתרום את הפסנתר לשימוש הקונסרבטוריון ₪ 257,400ולל של בסך כ,  Mדגם

 העירוני בכפר סבא.

שנקבע  התרומה נבחנה על ידי ועדת התרומות של העירייה, בהתאם לקריטריונים הקבועים בנוהל

תרומות על ידי רשויות  בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, שעניינו "נוהל לאישור גיוס וקבלה של 

 יות".מקומ

מבדיקה שנערכה, לתורמת ו/או לנציגה אין נכסים ו/או עסקים בעיר כפר סבא ולא ידוע על קשר 

 אחר כלשהו שיש בו כדי לגרום לניגוד עניינים מסוג כלשהו.

 המליצה ועדת התרומות לראש העיר, מר צביקה צרפתי, על קבלת התרומה.לפיכך 

 ת לידיעת מועצת העיר.ראש העיר אישר את קבלת התרומה והיא מובאת בזא

 

 

 


