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 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא 

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(.ענת קלומל, 
 

  
 

 וחברת חשמל  הערכות לסערות  :ושאנ

 
 1.82..11.8 תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 גב' אושרת גוני גונן, מנכ"לית העירייה 

  

 נכבדיי,

 משבר הסערה :   1102/11 –א לישיבת המועצה ב  63ה לפי סעיף ס' שאילת            
 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות:  63שאילתה לפי סעיף              

עלים שאילתה בנוגע צת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מ, חברי מועצוייג-ד"ר ענת קלומלחברי המועצה יובל לוי, 
 , כדלקמן:ארוכות ת חשמלוהפסקצוני הגורם ללהערכות העירייה לסערה, מזג האויר קי

 
 :רקע ודברי הסבר להצעה .8

 

 
 עיתון כלכליסט 

עם מצבי קיצון וסערות הגורמות לנזקים . בשנים האחרונות אנחנו מתמודדים למזג אוויר קיצוניהערכות הרשות המקומית 
גיזום עצים ושיחים, היא בטווח הקצר  גדולים, כולל הפסקת חשמל ארוכה כפי שהייתה בשבוע האחרון. הערכות העירייה

ניקוי תעלות ובורות ניקוז והכנת צוותים להתמודדות בשעת חירום ולתיקון נזקים. בטווח הארוך צריך ליצור מערכות תשתית 
 וניהול המשבר מול התושבים.  שיהיו חסינות יותר לפגעי מזג האוויר

 :לענות על השאלותמועצת העיר תתבקש אם כן,    .1
כמה הודעות התקבלו מחברת החשמל על איחור בקיצוץ ענפים הפוגעים בקווי חשמל  .8

 ? )בשלושה החודשים האחרונים(  ולא טופלו
מה היא הוראת השיגרה לגיזום הכנה לחורף, אם וככל שישנה, ואם ישנה מדוע לא  .1

 בוצעה השנה במועד? 
בכל רחבי העיר  יםהמתקנכללית לבטיחות  מי אחראי )איזו מחלקה( על ביצוע סקירה .6

ובבדיקות מקיפות של עמודי חשמל ותאורה, רמזורים, עצים הזקוקים לגיזום מסיבי, 
? )נא להציג את ומתי בוצעה הסקירה תקינות הגגות, המרזבים ומתקני הספורט

 המסמך (. 
 וגרמו להפסקת החשמל. מסמך המציג את מיקום קווי החשמל שקרסו  גם נא להציג

רווחה עבור הקשישים בעת הסערה ובדיקת מצבם? איך התנהל מי ניהל את מוקד ה .4
 הקשר עם הקשישים המתגוררים לבד בעת הפסקת החשמל הארוכה? 

כתיבת האם קיימת תוכנית הערכות להתמודדות עם מזג אויר קיצוני, מי אחראי על  .2
 ? )איזו מחלקה( ועל יישומה בפועל התוכנית

 בכבוד רב, 

 וייג צ-וד"ר ענת קלומל יובל לוי 
חברי מועצת העיר מטעם סיעת 

  תפו"ח
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 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא 

 סבא אלי כהן, מזכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר
 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(.ענת קלומל, 

 

  0.2שירות  –רווחה  :נושא 
 .8.9.102 תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. יתמנכ"ל אושרת גני גונן,  גב'

  

 נכבדיי,

   0.2שירות  –מחלקת הרווחה :  5022/92הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב            
 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.12הצעה לסדר לפי סעיף              

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את וד"ר ענת קלומלחברי המועצה יובל לוי,  
 , כדלקמן:בעיר שיפור השירות כלפי לקוחותיו )תושבי כפ"ס(הצעה לסדר היום 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

 
מרחקי לכת, מגה טרנדס משפיעים על חיינו. רוב הציבור משתמש העולם עובר שינויים   .1

בעידן  לאתרי האינטרנט ועוד משאבים דיגיטלים.בטלפונים חכמים, ויש ביכולתם נגישות 
המודרני השירות לאזרח, לתושב וללקוח זכה לפריחה ולהכרה. שירות אדיב ונכון תורם 
להצלחת הרווחה במתן סיוע לאנשים. לצערינו, פניות רבות עולות של תושבי כפר סבא 

לפונה אותו שהתפלאו מהשירות המנותק, המתעלם, לעיתים חסר ה"חמלה" וחסר הכבוד 
 ה להציג את בעייתם והצורך שלהם מאגף הרווחה. קבלו מהרווחה כפר בפנייתם הראשונ

לעיתים לא מחזירים אימייל, לעיתים לא חוזרים לאנשים, לעיתים מתקשים להשיג את   .2
 העובדים, לעיתים מתקשים להשיג פגישה וזאת גם לאחר פניות חוזרות ונשנות. 

וחה מנותק מהשינויים והמגמות בעולם ופועל על פי מאפיינים השאלות העולות האם אגף הרו .3
 אנרכוניסטים? 

בהרבה מאוד מערכות, כולל  1.0. אנו נמצאים בעידן הצעה זו עוסקת בשיפור השירות לתושב .4
לשלב השירות הניתן ברמת משרדי ממשלה. על כן, גם השירות באגף הרווחה צריך להתקדם 

 וכן שירות אדיב ומתקדם.  SMS –דיגטלים כ  ביניהם נוספים הכולל שימוש בערוצים 1.0
 

 :העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן מועצת
 

)כפי   SMSמתן הודעה על פגישה )מועד, מקום ובעל תפקיד( בהודעת  .1
שנעשה בקבלת שירות אצל רופא בקופת החולים(. עלות הקמת מערכת כזו 

 .  SMSזולה מאוד, כל עסק קטן יכול לנהל מערכת 
סדנת שירות לבעלי התפקידים באגף הרווחה המקנה כלים פסיכולוגיים  .2

כיצד לייצר חוויה חיובית לפונה להבדיל מהחוויות השליליות שעולות 
 מתושבי כפר סבא. 

הוספת הקוד האתי של העובדים הסוצילים באתר הרווחה: להלן דוגמאות  .3
 אודות השירות של עובד סוציאלי: לעקרונות מהקוד האתי 

  .זכויותיו ואחריותו, כבוד ללקוח ושאיפה להבטיח את עצמאותו מתן -
גם במצבים שקיים בהם הכרח לנקוט באמצעים להתגונן או להגן , עשיית כל מאמץ שלא לדחות לקוח ולא להיות אדיש לסבלו -

 .או במצבים שבהם חסרה יכולת לפתור את בעיותיו או לספק את צרכיו, על אחרים מפיו
 .בנחישות ותוך יישום מירבי של המיומנויות והכישורים המקצועיים, בנאמנות, לקוחותיו במסירותעליו לשרת את   -

 
 

 בכבוד רב,

 וד"ר ענת קלומל יובל לוי 
חברי מועצת העיר מטעם סיעת  

 תפו"ח
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  , יו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא, יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(.ענת קלומל, 
 

  הערכות בעת סערה  :נושא 
 51.01.03 תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. יתמנכ"ל אושרת גני גונן,  גב'

  

 נכבדיי,

 ניהול סיכונים וקטסטרופות :  5102/22הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב            
 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.72הצעה לסדר לפי סעיף              

, מבקשים להעלות את , חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"חוד"ר ענת קלומלחברי המועצה יובל לוי,  
 , כדלקמן:בעיר ניהול סיכונים ותוכנית הערכות להצעה לסדר היום 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

 
ליברלית. מי שמחכה למדינה שתבוא להציל אותו, חברת החשמל, הרשויות -אנו חיים במדינה נאו  .1

 אורלינס.-תושבי ניויכול להמשיך לחכות בחושך. אני מזכירה את  –המקומיות ורשויות החירום 
אורלינס, שחיכו באצטדיון שמישהו יבוא להציל אותם או לפחות להביא -זוכרים את התושבים של ניו .2

-? בוש לא בא! זה היה הסימן הראשון לעולם הניאו ליברלי7113 –להם מים בהוריקן קתרינה ב 
 גלובלי המרשה לאנשים להציל את עצמם בעצמם. 

אורלינס. רבים התקשו להאמין -קתרינה הרס וחורבן רב בכל אזור ניוכאשר זרעה סופת ההוריקן  .3
כיצד קרה, שהמדינה העשירה בעולם אינה יודעת להתמודד עם המשבר: מאות אנשים נהרגו עקב 

גג, חומרים רעילים דלפו והרעילו את מי השטפונות, -הפינוי הלקוי, רבבות נותרו ללא קורת
? , זוכרים את 7 –ף האזרחי המוזנח במלחמת לבנון ה זוכרים את העור .האנדרלמוסיה חגגה
? זוכרים את 7117 -? , זוכרים את העורף האזרחי ב"עמוד ענן" ב7117 –השריפה בכרמל ב 

 7103ומה לגבי הסערה וההצפות בשנת  ? זוכרים את העורף ב"צוק איתן" ?7105הסופה בחורף 
 בעיר כפר סבא?

חשמל ולתושבים. האם התושבים ידעו מתי יחזור איך התנהל הקשר בין העירייה לחברת ה .4
החשמל? האם התושבים ידעו מה לעשות במצבים אלו? האם הקשישים ידעו מה לעשות? האם 

  ממי לקבל סיוע? היה להם לאן להתקשר?
האם העירייה היתה ערוכה לשמור על הנכסים המשותפים שלנו תושבי העיר כפר סבא? האם כפר  .5

 ממ"ר גשם?  711-511ל סיכונים להערך לסערות אלו, לקטסטרופות של סבא ערוכה מבחינת ניהו
האם לכפר סבא יש כיסוי ביטוחי מתאים? כמה אנחנו משלמים מבחינת עלויות הפרמיות עבור  .6

 הביטוח? 
יסוד: כבוד -דפוסי הפיתוח הנוכחיים מובילים בהכרח להידרדרות הנכסים המשותפים שלנו. חוק .7

קרטית מערכת בקרה דמו האם קיימתין פוגעים בקניינו של אדם", האדם וחירותו קובע כי "א
ת המים ו, למי שתרופות יקרות נהרסו, למי שביתו נפגע מכמוי טהשומרת היטב על הרכוש הפר

 שלא נוקזו באופן תקין. 
כל שני עמודי חשמל  סולריות אין חשמל בבתים, אבל מה לגבי חשמל ברחובות ? מדוע אין מנורות .8

האם ייתכן שרחובות שלמים ללא תיאורה )כך היה בשכונות יוספטל, קפלן, עלייה וגם מרכז  ?
 העיר(. 

 
 :העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן מועצת

 
ראש העיר, אך באחריות יישומית : תוכנית לניהול סיכונים כלכלית באחריות פיננסי -כלכלי מענה  .1

המסוגלות לתת  (לא רק מחברות ישראליות) מחברות ביטוח הגזבר: כיסוי ביטוחיתקציבית של 
מענה לקטסטרופות ופגיעה ברכוש של הנכסים המשותפים של התושבים והנכסים הפרטיים של 

  . וקריסה של מערכות אנשים שנפגעו כתוצאה מניקוז לא תקין של הביוב
נהלי שכונות מטעם הקמת מ –ניהול התקשורת וירטואלית ופיזית עם התושבים  –מענה ניהולי .2

העירייה )ולא רק ועד התנדבותי(, ידוע שלשכונה הירוקה יש ועד חזק, אך שאר השכונות מוזנחות 
 ללא ניהול רציני. הגדרת תפקיד המנהל במיוחד במצבי קטסטרופה. 
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  , יו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא, יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(.ענת קלומל, 
 

כללי הנותן  601הוספת מענה טלפוני ייחודי לקשישים )לא  –הקמת מוקד לקשישים  - מענה רווחה .3
התושבים(. פרסום לכל הקשישים כיצד להתנהל במצבי מזג האוויר קיצוניים והפסקת  מענה לשאר

 חשמל. 
לכן העירייה לאנשים להציל את עצמם בעצמם. לסייע  עדיףליברלי -בעידן ניאו -מענה חברתי  .4

והסיוע צריך להיות בניהול הרשת  להתארגן לפי שכונות, בניינים, רחובותצריכה לסייע לאנשים 
דרת לכך עם מובילי באופן מתודולוגי. ההצעה להכין תוכנית מסו)פיזית ווירטואלית( החברתית 

 .דיעה, אנשים פעילים בכל איזור בעיר 
 

 בכבוד רב,

 צוייג -וד"ר ענת קלומל יובל לוי 
חברי מועצת העיר מטעם סיעת  

 תפו"ח
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 ויו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא , יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(., צוייג-ענת קלומלד"ר 
 

  

  קירוי מגרשי חנייה   :נושא

 1.81..81.8  תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. ית, מנכ"לאושרת גני גונןמר 

  

 נכבדיי,

   קירוי מגרשי חנייה באמצעות מערכות סולריות:  11/11לישיבת המועצה ב הצעה לסדר היום             

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.12הצעה לסדר לפי סעיף              

  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את צוייג-יובל לוי וד"ר ענת קלומלחברי המועצה 
 , כדלקמן:נרגטית בנושא עצמאות אהצעה לסדר היום 

  

 :רקע ודברי הסבר להצעה .8
 

הרעיון המוצע הינו קירוי שטחי חנייה פתוחים, הנמצאים לצד צרכני חשמל עירוניים, על ידי שימוש במערכות סולאריות 
 כדי לנצל שטחי קרקע זמינים. 

הגעה לעצמאות  חנייה מקורה לרווחת הציבור ותועלות סביבתיות. התועלת החשובה הינה –התועלת העירונית 
 אנרגטית בעיר כפר סבא, במיוחד במצבי הפסקת חשמל כפי שהעירייה חוותה. 

שנים )אין הוצאה כספית מצד  11מול יזמים למשך   BOTמודל הפעילות: מודל רכישה על ידי עירייה או באמצעות 
 העירייה להשקעות(. 

מעל בתי הקברות אם אפשרי, חניונים ליד הפארק, מיקומים המועדפים: חניות ליד הרכבת, ליד בתי הקברות, אפילו 
 ליד הקאנטרי קלאב, בתי ספר ועוד . 

הסדר חדשה של רשות החשמל, המאפשרת לראשונה הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת  –הסדרת "מונה נטו" 
 לצרכיה עצמית כאלטרנטיבה לצריכת החשמל מחברת החשמל. 

 –החשמל המיוצר מן המערכת נצרך ישירות על ידי הצרכן. כאשר נוצר עודף יצור, החשמל זורם לרשת, ונצבר קרדיט 
 אשר מקוזז מצריכת החשמל בשעות בהן יש עודף צריכה. 

נותן תמורה מלאה על החשמל שיוצר  –שהוא כספי  –הקרדיט מחושב לפי תעריף התעו"ז בעת היצור, כך שהקיזוז 
 ברת החשמל. והועבר לח

המודל העסקי: העירייה מזוכה בחשבון חשמל שלה בכל הסכום אותו מייצרת המערכת הסולארית ומעבירה אותו ליזם 
 על פי התמורה במכרז, ניתן גם להוסיף זכויות פרסום נוספות בשטחי החנייה על גבי הקונטרוקציה הנושאת. 

 מדובר בזמן הקמה יחסית קצר )כחצי שנה(. 
 
 :ר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמןמועצת העי .1

 
לפתח מיזם לקירוי חניות עם מערכת סולארית בחניונים ברחבי העיר כפר סבא לשם יצירת עצמאות באספקת    .8

החשמל )לפחות למצבי הפסקת חשמל(, ניצול המשאבים הקיימים של העיר, תרומה לאיכות הסביבה והפיכת העיר 
 כפר סבא ליותר ירוקה. 

 
 
 

 ,בכבוד רב

  

  צוייג -וד"ר ענת קלומליובל לוי, 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

mailto:anatklkfcity@gmail.com


 

 
 ויו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא , יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(., צוייג-ענת קלומלד"ר 
 

  

 פעילות תלמידי חטיבות הביניים   :נושא

 1.81..81.8  תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. ית, מנכ"לאושרת גני גונןמר 

  

 נכבדיי,

  פעילות לחטיבת ביניים :  11/11לסדר היום לישיבת המועצה ב הצעה             

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.12הצעה לסדר לפי סעיף              

  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את צוייג-יובל לוי וד"ר ענת קלומלחברי המועצה 
 , כדלקמן:מידי חטיבת הבינייםהצעה לארגון פעילויות לתלהצעה לסדר היום 

  

 :רקע ודברי הסבר להצעה .8
 

והועלה צורך בארגון קבוע מצד  תלמידים ענו על שאלון .11, נערך סקר בקרב תלמידי חטיבת הביניים )כיתה ז' (
עיריית כפר סבא של אירועים עבור התלמידים. התלמידים הפגינו שיתוף פעולה מלא במענה על הסקר באופן מרשים. 

 זה הוא דוגמה לפעילות דמוקרטית וחינוכית לקידום נושאים על ידי התלמידים.  סקר
 הסקר נערך על ידי התלמידה שקד מצליח. 

 
 להלן תוצאות הסקר: 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:anatklkfcity@gmail.com


 

 
 ויו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא , יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(., צוייג-ענת קלומלד"ר 
 

 

 

 
 

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .1
 

יץ( שנתית )בשנת הלימודים ובחופשת הקאגף החינוך בשיתוף אגף התרבות יארגן תוכנית  .8
 פורמליות מחוץ לבית הספר לכל תלמידי חטיבות הביניים. -לפעילויות א

מנהל פעילויות יהיה בקשר ישיר עם התלמידים ויברר את רצונותיהם וצרכיהם באופן  .1
 התלמידים משתפים פעולה. לראייה, דמוקרטי. 

ועל כן יש  לא ידעו כלל( %.1) יות העירייהמהסקר עולה שלא כל התלמידים יודעים על פעילו .3
 לדאוג להעביר את המידע לכל התלמידים. 

מהסקר עולה שתלמידים מאוד מרוצים מפעילות הבועה )יוזמה חיובית של העירייה( ויש  .4
להרחיב ולקיים בה מסיבות מאורגנות פעם בחודש )וגם לדאוג לשמירה והשגחה על 

 התלמידים(. 
 

 
 
 

 בכבוד רב,

  

  צוייג -וד"ר ענת קלומללוי,  יובל

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

mailto:anatklkfcity@gmail.com
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    2015אוקטובר  26 
  י"ג חשון תשע"ו  
   191582סימוכין:  
  

  
  25.10.2015ישיבת ועדת כספי	 מיו	:   פרוטוקול   

  
  

  ראש העיר   יהודה ב� חמו                  משתתפי":
  מ"מ וס/ראש העיר    צביקה צרפתי
    ס/ראש העיר  הנדי��עילאי הרסגור
  חבר הוועדה    אמיר קולמ�
    חברת הוועדה    ענת קלומל

  חברת הוועדה    פליאה קטנר
    חבר הוועדה    אור� כה�

  
  חבר הוועדה    שמעו� פר*                חסרי"

  חבר הוועדה    ד"ר אמיר גבע
  חבר הוועדה    אהוד יובל לוי
  חברת הוועדה    ד"ר דבורה שני

  
  מנכ"לית  העירייה   אשרת גני גונ�                  נוכחי":  
  גזבר העירייה    שגיא רוכל      
  ע. גזבר         צבי אפרת                         

  מזכירת הוועדה  מרי מינוסקי�                                                      
  

  
  על סדר היו":  

  

  .2015תב"רי" לשנת  5העברות מסעי, לסעי, מספר   .1

  2015תקציב רגיל לשנת  6העברות מסעי, לסעי, מספר  .2
  
  
  

  .2015תב"רי	 לשנת  5העברות מסעי� לסעי� מספר  .1
  

, לאחר שביצענו הערכת מצב תקציביות תקציב רגיל ותברי" העברות  לפניכ" –שגיא רוכל 
התקציב לרבעו� השלישי ולקראת סיו" השנה באופ� שבו לא יווצר גרעו� בתקציב העירייה הכולל 

  לשנה זו.
  

  מה זה?. מיליו�  60הלוואה  –ענת קלומל 
  

לפיתוח השכונות, ולשכונות  2009הלוואה ממר* אינה הלוואה חדשה אלא זו  –שגיא רוכל 
  חדשות. 

  
  הנגשה מה התהלי0?לגבי  –פליאה קטנר 

  
לדי" ובכיתות. יש ג" הנגשה פיזית הנגשות, יש כמה סוגי". הנגשת שמע בגני ילגבי  –שגיא רוכל 

בנה, בהתא" להרשאות ממשרד החינו0, דוגמא בבית הספר גורדו�, אלו ה" הכללי" של משרד למ
אישורי משרד החינו0 וההרשאות הפרטניות שמתקבלות והביצוע הינו בהתא" ל החינו0

  .מהמשרד
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  אנו מרחיבי" זאת לכלל בתי הספר. –יהודה ב� חמו 

  
  כיתות. 11.,  30,000הנגשות פרטניות, הרשות נותנת לגני שמע,  –צבי אפרת 

  
  

  החלטה:
  

  בעד: יהודה ב� חמו, צביקה צרפתי, אור� כה�, אמיר קולמ�, עילאי הרסגור, פליאה קטנר
  

  ענת קלומל ת :נמנע
  

  ההחלטה אושרה.
  
  

  2015תקציב רגיל לשנת  6העברות מסעי� לסעי� מספר   .2
  
  

  יש כבר קריטריוני". –התמיכות לספורט  – הנדי��עילאי הרסגור
  

  .הקריטריוני" לשנה זו אושרו כבר –צביקה צרפתי 
  

לעניי� שחרור תקציב מתונה אנו מבצעי" מעקב תקציב חודשי , כאשר בסיו" כל  –שגיא רוכל 
וכ� את נתקבלו, מותנות  הא" אות" הכנסות  את מצב התקציב בנושאי" אלו  אנו בודקי"רבעו�  

 לגרעו� מצב התקציב בכלל ומנסי" לאמוד בצורכה מושכלת כי שחרור התקציב המותנה לא יביא 
לית העירייה "מנכ, חלק מיתרות אלו א" אי� סטיות, והא" נית� לשחררבתקציב בסו, השנה,  

  מסכמי" מה נית� לשחרר לביצוע.  והגזבר 
  

  ?"טלפוני" ומחשבי" הא" יש בגני ילדי –ענת קלומל 
  

  .ג� נכו� קיימי" בכל  –שגיא רוכל 
  

  עיר ללא אלימות מבקשת הסבר. 9סעי,  –ענת קלומל 
  

התקציב , לבטחו� פני" ת על מנת לקבל את יתרת התקציב ממשרד שהתוספת נדר –שגיא רוכל 
ה" כל שנה במהל0 . יש לה" כללי" מאוד נוקשי", הבט"פ הוא מורכב  מול עיר ללא אלימות

ואנו מנסי" לודא קבלת מלא  שנתי. מיליו�  1,300 כ  עדכוני". ס0 התקציב השנתי הינו עורכי" 
  .התקציב הממשלתי בנושא 

  
  מבקשת הסבר �השתלמויות לעובדי" –ענת קלומל 

  
חלקה דחינו ושמנו במותנה מתו0  עדיפויותלפי יש לנו תוכנית עבודה מסודרת  –אושרת גני גונ� 

  .הנחה שא" מצב התקציב יאשר נוכל לשחרר לקראת סו, השנה 
  

  למה עכשיו? –יו" לימודי" ארו0  –ענת קלומל 
  

  נערכי" מספר עדכוני" במהל0 השנה , הוצאות כנגד הכנסות התוספת נדרשת  . –שגיא רוכל 
  

  אל"ש לפורטל, הא" הכס, יצא? 150 –ענת קלומל 
  

   .חדש למוסדות החינו0עירוני חינו0 יש פורטל  שנת הלימודי"  תהחל מתחילכ� יצא,  –שגיא רוכל 
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  .11סעי,  –מרכז אומני" באוני"  – הנדי��עילאי הרסגור
  

מאחר והשיפו* עדיי� לא הסתיי" לא ידרש כל הכס, ולבקשת אג, התרבות יתרה זו  –שגיא רוכל 
  .עוברת לגלריה העירונית

  
  

  
  החלטה:

  
  יהודה ב� חמו, צביקה צרפתי, אור� כה�, אמיר קולמ�, עילאי הרסגור, פליאה קטנרבעד: 

  
  ענת קלומל –נמנע 

  
  ההחלטה אושרה.

  
  

  
  
  

  
  שגיא רוכל , רו"ח
  גזבר העירייה

  
  
  
  
  



21/10/15 העברות מסעיף לסעיף תברים 2015
 העברה 5

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2014

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2014

תקציב 
הסברמעודכן

          3,632        589      3,043      3,043הנגשת מוסדות חינוך -משרד החינוך52253008חינוך

             185          55         130         130הנגשת מוסדות חינוך -קרנות הרשות54553008

         3,817          644       3,173       3,173הנגשת מוסדות חינוך- עלות עבודות75053008
3,173      3,173      644        3,817          3,173       3,173       644          3,817         

             803        125          -         678עיר ירוקה- הכנסות המשרד להגנת הסביבה52213002קיימות

          5,623          82          -      5,541עיר ירוקה- הכנסות מקרנות הרשות 545130022015

         6,426          207          -       6,219עיר ירוקה- עלות עבודות75013002
-                                                           6,219      -          207        6,426          6,219       -          207          6,426         

      359,995     3,500    21,846  356,495פתוח שכ' 60-80 קרנות הרשות54063001

        60,000         -          -    60,000פתוח שכ' 60-80  הלוואה56063001

             646         -         376         646פתוח שכ' 60-80  שונות (ביטוח והחזר נזקים)59063001

     420,641       3,500     22,222   417,141פתוח שכ' 60-80 - קבלניות75063001
417,141  22,222    3,500     420,641      417,141   22,222     3,500       420,641     

-              

-              

-              

-              

-             
-          -          -           -             

-              

-              

-             
-          -          -           -             

-              

-              

-              

-          -          -         -              

-             
-          -          -           -             

426,53325,3954,351430,884426,53325,3954,351430,884

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חברה 
כלכלית

עבודות בעקבות איכלוסים, 
הקדמה מ-2016

נתקבלו הרשאות להנגשות 
פרטניות לגן מנגינה ולבי"ס גורדון

אושרו קולות קוראים של המשרד 
להגנת הסביבה: להשתתפות 

במימון סקר עצים ולחינוך כוללני

עמוד 1 מתוך 1



21/10/15 העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 6 לשנת 2015 עיריית כפר סבא

מספר 
סכום שינוי תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידההקצאה

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
תקציב לפני 

שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

הערהתקציב אחרי שינוי

 39,000             1,000-             40,000                 טלפונים גני ילדים חובה1812200492

 3,440,000-       1,000              3,441,000-           נגדי עזר משרד1092000998

 36,000             16,000            20,000                 הוצאות אחרות1613000780

 1,619,900        16,000-           1,635,900            רזרבה1994000981

 560,000           90,000            470,000               רווחת עובד1613100780

 1,529,900        90,000-           1,619,900            רזרבה1994000981

 440,000           30,000            410,000               השתלמות עובדים1616000521

 1,589,900        30,000-           1,619,900            רזרבה1994000981

 11,500             4,500              7,000                   רכישת ציוד יסודי1623000930

 1,585,400        4,500-             1,589,900            רזרבה1994000981

 92,000             22,000            70,000                 מחול ביסודי1813200752

1813204780
תקשוב 

 43,000             22,000-           65,000                 מתמטיקה_ואנגלית

 25,000             5,000              20,000                 חינוך מוסיקלי ביסודי1813200754

 1,375,000        5,000-             1,380,000            חומרי עבודה1813200740

 2,246,000        230,000          2,016,000            יום לימודים ארוך1812500780

 37,131,000           230,000    36,901,000  יולא גני ילדים1312500410

עיר ללא אלימות הקשר 1722100781
 107,000           10,000            97,000                 רחב פעולות

פעולות אכיפה עיר ללא 1722100750
 5,000               5,000                -                         אלימות

 1,570,400        15,000-           1,585,400            רזרבה1994000981

הגדלה על חשבון תקציב מותנהמזכירות וכ"אמנהל כללי4

רכישת סורקים לבקשת האגףהכנסותהכנסות5

שחרור מתקציב מותנהמזכירות וכ"אמנהל כללי3

מיון פנימי על פי בקשת האגףיסודייםחינוך7

התאמה לביצוע, עדכון תקציבים בשל יולאגני ילדים8
גידול מספר ילדים.

שחרור על חשבון תקציב מותנהמזכירות וכ"אמנהל כללי2

עיר ללא 9
עדכון על פי דרישת המשרד לביטחון פניםאלימות

תיקון טכניעזר משרדשונים1

מיון פנימי על פי בקשת האגףיסודייםחינוך6
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מספר 
סכום שינוי תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידההקצאה

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
תקציב לפני 

שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

הערהתקציב אחרי שינוי

 4,800,000        200,000          4,600,000            תמיכות בספורט1829900820

1994000981
רזרבה

            1,570,400         -200,000        1,370,400 

 65,000             15,000            50,000                 אוצרת גלריה1824002750

1824002782
מרכז אמנים - אונים

                 61,000           -15,000             46,000 

 126,000                8,000        118,000       הכנסות הורים תהילה1318000410

 122,000                8,000        114,000       השתת' ממשלה בתהילה1318000920

 73,000             16,000            57,000                 הוצאות אחרות1818000780

 315,000                35,000      280,000       מותנה הכנסה קורסים1318000412

 35,000            241,500               הרצאות כנגד הכנסות1818000750

 220,000           15,000            205,000               הוצאות אחרות בתי נוער1828300784

1994000981
רזרבה

            1,370,400           -15,000        1,355,400 

   674,729,000        281,000       674,448,000הוצאות
   674,729,000        281,000       674,448,000הכנסות

-                   -             -               

שירות 10
שחרור מתקציב מותנהתמיכותוקהילה

שחרור מתקציב מותנה שוטף בתי נוער נוערתרבות14
וקהילה

מיון פנימי על פי בקשת האגףבתי תרבותתרבות11

גידול במספר הנרשמים והלומדים לקורסי תהילהתרבות13
גמול. גידול בהכנסות ובהוצאות

חזרה ללימודים הוצאות כנגד הכנסותתהילהתרבות12
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