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  לכבוד
  גזבר עיריית כפר סבא �מר שגיא רוכל 

  עיריית כפר סבא �מנהל מחלקת ביטחו�  �מר חזי ניר 
  

  עדכו� . � עיריית כפר סבא  � היטל שמירה  :הנדו�
  
  

פברואר, התקיימו פגישות ושיחות וועידה להצגת תוכנית  –במהל� חודשי� דצמבר  .1
 האבטחה בעיריית כפר סבא.

 

מנהל מחלקת  –גזבר עיריית כפר סבא, מר חזי ניר  –השתתפו: מר שגיא רוכל  .2
חברת  –מר עודד דייני� סמנכ''ל העירייה,  –מר רו� קוגמ� ביטחו� כפר סבא, 

 –רמ"ט מינהל החירו� במשרד הפני� ומר איתי קור�  –אורבניקס, מר חזי רז 
 מינהל שלטו� מקומי.

 

יגו את תוכנית האבטחה ואת התמחור מנהל מחלקת הביטחו� וגזבר העירייה הצ .3
 בהתאמה כמפורט בחוברת תחשיב היטל שמירה.

 

 במהל� התקופה התבקשו הבהרות ודגשי� לגבי מער� האבטחה הכולל בעיר. .4

 

למשימות האבטחה אשר מומנו עד כה  בנוס.י שמירה הינו האישור הנית� להיטל .5
 מתקציב העירייה).ני� מממומתקציב העירייה (וימשיכו להיות 

 

 .2015במאי,  1הסכ� עיריית כפר סבא ע� המשרד לבט''פ מתוכנ� לכניסה לתוק. ב .6

 

 להל� הנושאי� המאושרי�: .7

 

 תמחור עלויות ליסינג. –ניידות סיור  2 �ניידות סיור  .א

 

 רכישה. –טנועי� ק 2 �קטנועי�  .ב

 

 סיירי�. 14 � סיירי ביטחו�  .ג

 

 מאושר תמחור משמרת לילה. �מוקד עירוני  .ד

 

 תחשיב מפורט יאושר במינהל שלטו� מקומי.�מאושר �פירוט הוצאות פחת  .ה
  

 מאושר. �אבטחה נייחת  .ו
  



�  2  �  
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יש לציי� בתוכנית האבטחה הכוללת את האחריות הישירה של משטרת ישראל  .8
 בהתאמה להסכ� ע� משרד הבט''פ.

 

  שרד הפני�.מר איתי קור� מינהל שלטו� מקומי במ –אישור התמחור  .9
  
  
  

  
                                                                     
  ,בכבוד רב                                                                      

  חזי רז                                                                         
  רמ"ט מינהל החירו�                                                                     

  

  העתק:
  ראש עיריית כפר סבא. �יהודה ב� חמו מר 

  סמנכ''ל עיריית כפר סבא �מר רו� קוגמ� 
  מנהל המינהל לשירותי חירו�, מינהל לשירותי חירו� � מר אלי רגב 

  מנהל תחו�(בקרה, מינהל שלטו� מקומי �מר איתי קור� 
  מרכז חוקי עזר , מינהל שלטו� מקומי �גב' מיכל פינקלשטיי� 

  


