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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 
 מנכ"ל             העירייה

 09-7649119                טל: 
 09-7649389פקס:              

 תשע"ט, אייר ח'
 2019מאי,  13

 459989         אסמכתא:
 

 לכבוד

 

 חברי מועצת העיר

 

 

 הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המנייןהנדון:  

 

 , י' באייר תשע"ט, 15.5.2019הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי, 

 , כפר סבא. 3מרכז הנוער העירוני, רחוב דוד אלעזר , ב19:00בשעה 

 על סדר היום

 .דברי פתיחה

 .שאילתות .1

 כפר סבא מתקדמת".מטעם סיעת " שאילתה בנושא התכנית האסטרטגית לחינוך .א

 שאילתה בנושא ביטול שילוט מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". .ב

מטעם סיעת "כפר סבא  שיתוף ציבור בנוגע לחטיבת ביניים במערב העירשאילתה בנושא  .ג

 בראש".

מטעם סיעת "כפר סבא  קרקעות לבניית מבני ציבור שאיננן בשימוששאילתה בנושא  .ד

 מתקדמת".

 הצעות לסדר. .2

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". ניתוח התקציב העירוני בראייה מגדרית .א

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". צופית 1088התיחסות מועצת העיר לתמ"ל  .ב

 .האצלת סמכות לדון בהשגות לעניין רישוי עסקים .3

במשרת אמון המקומית, איתי צחר, לתפקיד עוזר מנכ"ל הרשות  דאר מינויו של בן צ'רטוף .4

 ו.שכרואישור 

 .מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה .5
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 .עירייהעדכון הרכב וועדות ה .6

 .חברה לתרבות הפנאיה יוןדירקטורבציבור  נציג מינוי .7

גלר -14אישור הסכם חילופי מקרקעין ואישור עסקה במקרקעין למכירת זכות חכירה )אגרון  .8

18 .) 

 .2018ל תלונות הציבור לשנת העבודה פעולותיו של הממונה עדיון בדו"ח בדבר  .9

   .2017נת של רו"ח מטעם משרד הפנים ח ביקורת מפורט"דיון בדו .10

 

 

   בברכה,                                                                                      

   

 איתי צחר

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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5.5.2019 

 

 מר רפי סער.לכבוד ראש העיר, 

העלינו את נושא התוכנית האסטרטגית  3.4.2019 -ו 2.1.2019בישיבות המועצה בימים 

לחינוך. כזכור, התכנית הוכנה, מתחילים לעבוד לפי העקרונות שהתגבשו בה, אך מעולם לא 

 נערך דיון במועצת העיר על התכנית.

 

ורלי התוותה כאן תוכנית "א -הצהיר  2.1.2019ראש העיר בישיבת המועצה הראשונה ביום 

. כמובן נשב ונראה איזה נושאים והיא תוצג בפני המועצה אסטרטגית לחינוך שאנחנו נשב

הם עוד מעודכנים ואפשר, ואם יש נושאים כאלו או אחרים, אנחנו נפתח אותם גם לדיון מול 

 " .נביא את זה למועצת העיר בצורה מסודרתהנהגות הורים. נשתף את כולם ו

 

"זה תהליך חשוב, אנחנו נמשיך לקדם אותו באופן  -אמר באותה הישיבה ראש העיר כמו כן

עם  תחילה כמובן, במועצת החינוךבשיתוף נציגי ציבור מתחומים שונים. סדור, מקצועי ו

הנהגות ההורים, עם כל מי שרק יכול לתרום אנחנו נשתף, ואז בסופו של תהליך נציג את זה 

יונים בוועדת החינוך נעביר את ההמלצות בצורה מסודרת בפני וועדת החינוך ולאחר ד

 .להחלטת מועצת העיר

, יגזרו ממנה כמובן תוכניות עבודה מפורטות ואנו העיר תאשר את התוכניתלאחר שמועצת 

נפעל לממש אותן תוך תהליך מתמיד של בקרה והפקת לקחים, כמו שעושים בכל ארגון 

 ציבור בעיר. "מסודר. והכי חשוב, באופן משתף ושקוף ל

 

"נקדיש לזה כמה שצריך -רפי בתשובה להצעה לסדר שהועלתה על ידי בישיבה הגיב 

, וגם שם יכול להיות שזה יהיה בדיון למועצת העירונשתדל להגיש אותה כמה שיותר מהר 

זה נושא כל כך חשוב בחיי העיר שנשקיע בזה  אחד, יכול להיות שנדרש לעוד דיון, אבל

 "זמן הנכון.ונקדיש לזה את ה

 

עכשיו שבוטלה מועצת החינוך העירונית, מה סדר העבודה המתוכנן לדיונים לאור  .1

 הבטחת ראש העיר שהתכנית תעלה לדיון במועצת החינוך?

 האם הנהגת ההורים הוזמנה לשיח בנושא ומי הנציגים שנכחו? .2

 האם נערכו דיונים בועדת החינוך ומי היה נוכח? .3

 לנושא זה בוועדת החינוך ומתי?האם נקבעו ישיבות מיוחדות  .4

 מתי תוצג התכנית האסטרטגית ולפורום זה? .5

 האם החטיבה החדשה יוצאת לדרך לפני הדיון במועצת העיר? .6

 

 בברכה,

 סיעת כפר סבא מתקדמת 

 הדר לביא, אמיר סילבר ופנחס כהנא
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 התכנית האסטרטגית לחינוך הלשאילת מענה

אגף החינוך על סיום תפקידה נכון היה להמתין לבחירת כפי שנמסר בעבר, עם הודעתה של מנהלת 

בהתאם  יתן יהיה להוביל את הדרג המקצועימנהל/ת אגף ולאפשר לו/ה להיכנס לתפקיד על מנת שנ

 להנחיות הדרג הנבחר. 

וכמובן, כפי שיוחלט,  ,התכנית האסטרטגית תובא לדיון בוועדת החינוך באחת מישיבותיה הראשונות

 ההורים העירונית.  גם בשיתוף הנהגת

במקביל, וטרם אישור התכנית האסטרטגית, החליט ראש העיר על הקמת החטיבה החדשה בשכונת 

 .2020"( וזאת מאחר והצורך בה הנו לספטמבר 60הזמר העברי )"

  עבודות התכנון החלו ועבודות הבנייה צפויות להתחיל בהקדם האפשרי.
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5.5.2019 
 

                                                    עררפי ס –לכבוד ראש העיר 
 

 שאילתה בנושא ביטול שילוט
ברחבי העיר הציבה העיריה שילוט צהוב המורה על כך שאין לזרוק פסולת 

באתר בו מוצב שילוט ושהמזהם צפוי לקנס. האתרים בהם מוצבים השלטים, 
ציבור שיש באתר רובם מהווים מפגעים סביבתיים. למעשה שילוט זה מורה ל

מקום מוזנח. בדרך כלל מדובר במדרכה שלא הושלמה, במקום שהיו בו שיחים 
 או עץ או כל פינה ציבורית מוזנחת.

האם יש רשימת מיקום שלטים אלו והאם נבחן  פתרון אפשרי ירוק יותר  .1
 והולם לשטח המוזנח, למשל השלמת מדרכה, נטיעת עץ, שתילת שיחים ועוד?

 ? 2018ת נרשמו למזהמים בשנת . כמה דו"חו2
. מדוע לא יבוטל שילוט זה שמהווה מפגע נופי, שלמעשה מורה על פינה 3

 מוזנחת.
 . האם יש שילוט מיותר במרחב הציבורי, ואם יש מה נעשה כדי להסירו.4
 

 בברכה
 סיעת כפר סבא מתקדמת  הדר לביא, פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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 וטביטול שילמענה לשאילתה בנושא 

האם יש רשימת מיקום שלטים אלו והאם נבחן  פתרון אפשרי ירוק יותר והולם לשטח המוזנח, . 1

 למשל השלמת מדרכה, נטיעת עץ, שתילת שיחים ועוד?

ברחבי העיר קיים שילוט משני סוגים, האחד איסור השלכה והשני איסור השלכה למעט ביום 

 פינוי. 

לפורענות" ופעמים רבות לאור בקשת תושבים  הסוג הראשון מוצב בנקודות אשר "מועדות

המתגוררים באזור. בנקודות אלו מתבצעת אכיפה מוגברת ואנו פועלים למגר תופעת השלכת 

 פסולת במרחב הציבורי שלא על פי חוקי העזר והכללים.

מוצב בנקודות לאיסוף גזם ופסולת גושית ומצוין על גבי השלט איסור להשלכה הסוג השני, 

בחלק מרחובות העיר, מסיבות שונות הקשורות בין . , המצוין בשלטיום הפינויבלמעט  בנקודה זו

השאר לצפיפות, חסימת כלי רכב ועוד, לא ניתן לפנות את הגזם והפסולת הגושית מחזית הבית 

 ועל כן ישנן נקודות ריכוז, המיועדות כאמור לימי הפינוי בלבד.

 . םת לפניכוהמוצג ותכמופיע בתמונ זאת
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  ?2018כמה דו"חות נרשמו למזהמים בשנת . 2

 חודש

סעיף עבירה 
השלכת  -115

פסולת בניגוד 
  לחוק העזר 

 

 ליחיד –ברשות הרבים    השלכת פסולת בניין 701
 לתאגיד –ברשות הרבים    השלכת פסולת בניין 702
 ברשות הרבים   השלכת פסולת בניין במקום רגיש 703
 -השלכת פסולת בניין במקום רגיש לרשות הרבים    704

 לתאגיד 
ליחיד עבירה  –השלכת פסולת בניין ברשות הרבים   705

 נוספת
לתאגיד עבירה   –השלכת פסולת בניין ברשות הרבים  706

 נוספת

  
השלכת 
 השלכת פסולת פסולת

 דרישות דוחות דרישות דוחות  

 16 30 6 75 ינואר 

 11 16 26 43 פברואר

 4 14 5 60 מרץ

 5 17 15 27 אפריל

 22 32 7 46 מאי

 12 14 4 21 יוני

 12 18 13 26 יולי

 19 13 10 42 אוגוסט

 10 7 3 9 ספטמבר

 16 7 36 12 אוקטובר

 5 8 13 47 נובמבר

 6 16 8 28 דצמבר

 138 192 146 436    2018   סה"כ
 
 

 ?נופי, שלמעשה מורה על פינה מוזנחתמדוע לא יבוטל שילוט זה שמהווה מפגע . 3

לא נכון לבטל מאחר והדבר יפגע את השילוט בנקודות מאושרות להשלכת פסולת גושית וגזם 

 תם לפנות את הגזם והפסולת הגושית. בתושבים וביכול

הנקודות בהן מוצב שלט האוסר השלכת פסולת, בכל מקום בו ניתן לבצע שיקום נופי הוא לגבי 

 תכנית עבודה, סדרי עדיפויות ותקציב.יבוצע במסגרת 

 בורי, ואם יש מה נעשה כדי להסירו?האם יש שילוט מיותר במרחב הצי. 4

 ייתכן וקיים שילוט מיותר. אם אנו מזהים שילוט שכזה, אנו פועלים להסירו. בנוסף, כל אדם

 הה שלט שכזה.יצור קשר עם המוקד העירוני אם זמוזמן לי
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6/5/19 

 

 לכבוד

 ראש עיריית כפר סבא רפי סער,

 

 

  :15/5/19שאילתה לישיבת מועצה 

 שיתוף ציבור בנוגע לחטיבת ביניים במערב העיר
 

בהמשך להחלטת העירייה להקים חטיבת ביניים במערב העיר, עולות שאלות רבות על ידי תושבים בנוגע 

הצפויים במבנה ללוחות הזמנים, להליך השיבוצים בחטיבה, לתכולת המבנה, לשימושים הקהילתיים 

 ונושאים נוספים.

 ברצוננו להבין את הליך שיתוף הציבור בנושא זה:

 -האם יש בכוונת העירייה לערב תושבים בהליך קבלת ההחלטות בנוגע לחטיבה? במידה וכן .1

 באיזה שלב ומי צפוי להיות חלק מהתהליך.

 ובאיזה אופן?האם יש בכוונת העירייה לבצע הליך שיתוף ציבור נרחב יותר בנושא  .2

 מי צפוי להיות שותף בהליך שיתוף הציבור? .3

 

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 סיעת "כפר סבא בראש"
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 בנושא שיתוף ציבור בנוגע לחטיבת ביניים במערב העיר מענה לשאילתה

כלל בעלי  בהשתתפותזאת , שיתוף ציבור נרחב בהובלת מנהל אגף חינוךבכוונת העירייה לבצע 

 העניין, הנהגת ההורים העירונית, הנהגת ההורים הבית ספרית, נציגי תושבים ועוד.

 לוחות זמנים בנושא זה יועברו על ידי מנהל אגף החינוך בהמשך.
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 תוספת השניה לפקודת העיריותא' ל36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 
 .סער רפי מר, העיר ראש לכבוד

 שאילתה

 .בשימוש שאיננן ציבור מבני לבניית לקרקעות בנוגע זו שאילתה

קרקעות אלה הן בנק להקמת מבנים נדרשים לצרכים ציבוריים שונים )חינוך, תרבות, 
 בריאות, מרכזים קהילתיים ועוד(

 :שטח למבני ציבור פנויות בייעוד קרקעות 2-ל דוגמאות
-ו ר"מ 7,154 בשטח 6432 בגוש 98-ו 69 כחלקות הידועים מקרקעין :1מקרקעין  -

 (.ציבור לבנייני שטח) צ"שב ובייעוד בהתאמה ר"מ 4,274

-ו ר"מ 7,623 בשטח 6429 בגוש 314-ו 312 כחלקות הידועים מקרקעין :2מקרקעין  -

 .צ"שב ובייעוד בהתאמה ר"מ 2,043

מ"ר  250-על חלק של כ) לחלוטין כמעט ריקים ועומדים רבות שנים בשימוש אינם מקרקעיןה
 . מבנה תנועת נוער( 1ממקרקעין 

 :ינושאלות
 ? בשימוש שאינם צ"שב בייעוד שטחים רשימת האם בחזקת העירייה .1

 :2-ו 1בהתייחס למקרקעין  .2
a. אלה לשטחים המיועד לשימוש מוצהרת כוונה לעירייה האם? 
b. לכינונו ז"לו קיים והאם המיועד השימוש מהו, כן אם? 

 
 בברכה,

 סיעת כפר סבא מתקדמת
 הדר לביא, אמיר סילבר ופנחס כהנא
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  נן בשימושקרקעות לבניית מבני ציבור שאישאילתה בנושא למענה 

י מספר שנים בוצע סקר שטחים לבניה ציבורית, כל המידע בנוגע לייעוד הקרקע נמצא נפל

 העירוני שבאתר העירוני. GIS-המערכת ה

מתבצע מיפוי באזור הרלוונטי  מתודולוגית העבודה היא שכשעולה צורך לבינוי )לדוגמה גן ילדים(

 ובחינת חלופות.

 כך למשל במצגת המובאת לפניכם.

 בנוגע לשטחים הספציפיים להם מתייחסת השאילתה:

-עקיבא בין פינת רח' בן יהודהשטח שמאחורי בני  – 6432בגוש  98-ו 69חלקות כ . השטח הידוע1

 .GIS-רצ"ב צילום מ שטח זה ללא ייעוד קונקרטי בשלב זה. תל חי ורח' השפלה. 

 

 

 

 

 



 

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

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

לרחובות דוד זהבי והשומר.  4שטח שבין כביש  – 6429בגוש  314-ו 312כחלקות . השטח הידוע 2

  .GIS-רצ"ב צילום מלא מוגדר ייעוד. 
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6/5/19 

 

 לכבוד

 עיריית כפר סבארפי סער, ראש 

 

 

  :15/5/19הצעה לסדר לישיבת מועצה 

 ניתוח התקציב העירוני בראייה מגדרית
 

אימצה ממשלת ישראל את המלצות הועדה לבחינה מגדרית של תקציב מדינת ישראל  2014באוקטובר 

 ( וקבעה למעשה כי תקציב המדינה ייבחן בתוך מספר שנים בראייה מגדרית.1)נספח 

התקציב הוא כלי המשקף את המדיניות הכלכלית ואת סדרי העדיפויות. חלוקת התקציב המסמך ציין כי 

משפיעה באופן שונה על גברים ועל נשים ועל כן בחינה של התקציב מנקודת מבט מגדרית מאפשרת 

היא אחד הכלים העשויים הבנה טובה וזיהוי של הטיות מגדריות.  בחינה מגדרית של תקציב המדינה 

 .ם פערים חברתיים וכלכליים בין נשים לגברים ולקידום השוויון המגדרילתרום לצמצו

מעבר לניתוח הנתונים, קיימת הכרה בכך שתהליך הניתוח יוביל להבנה טובה של מקבלי ההחלטות בנוגע 

להשלכות של ההחלטות התקציביות אותן הם מקבלים ויוביל לטיוב החלטות על מדיניות וחלוקה 

 לסדרי העדיפויות שייקבעו.התקציבית בהתאם 

( מציג מגוון גדול של 2)נספח  2017-2018דוח הבוחן את הניתוח המגדרי של משרדי הממשלה לשנים 

 ניתוחים שבוצעו, להלן מספר דוגמאות המבהירות את חשיבות הניתוח המגדרי:

 65%משרד הבינוי והשיכון הציג במסגרת ניתוח התקציב כי  -ניתוח מגדרי של שכר .1

פחות מהחציון אצל  26%שכרן החציוני של הנשים עמד על עסקים במשרד הן נשים. מהמו

 50%נשים, בדרגי ביניים  84%. לאחר הניתוח הוצג ההסבר כי בדרגות הנמוכות יש הגברים

 ובדרגות ניהול אין נשים בכלל.

כי ההשקעה  2017משרד המדע, התרבות והספורט הציג בשנת  -פעולותמגדרי של ניתוח  .2

בתחום "מחקרים ומלגות"   33%בתחום "מדע בקהילה",  48%ים בתחום המדע עומדת על בנש

 35% הואנשים בלבד עבור תחום "פעילות בינלאומית" ובסך הכל התקציב המופנה ל 16%-ו

 הפעילויות בתחום המדע.בלבד מתקציב 

הופנו  0152התמיכות שניתנו בתקציב מחד, הציג המדען הראשי כי  -ניתוח מגדרי של תמיכות .3

ממשתמשי התחבורה הציבורית הינן  60%מנגד, הציג משרד התחבורה כי  לנשים. 9%רק 
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וכך מחולקות הסובסידיות המשולמות למפעילים )נתון זה מבהיר את חשיבות השתתפות  נשים

 נשים בפורומים הקשורים לתחבורה(.

ים מכלל הספקים שיעור הנשמשרד המשפטים הציג כי  -ניתוח מגדרי של תקציבים לספקים .4

 בלבד. 21%בעוד היקף התקציב בהתקשרויות עם נשים עמד על  29%עמד על 

חשוב לציין שבעקבות הניתוחים, כל משרד ממשלתי היה צריך להציג הסברים לפערים ולהציע דרכים 

משרדי הממשלה החלו לקדם בעקבות הממצאים פעולות ממוקדות על לתיקון הפערים ואכן חלק מ

 ן המגדרי.ויואת השומנת להגביר 

התקציב העירוני, כמוהו כתקציב ( נכתב: "3במסמך המציג יוזמות והישגים במדיניות מוניציפאלית )נספח 

אין בו אזכור . המדינה, נראה על פניו כלי נייטראלי המורכב מסכומים כספיים המציינים הכנסות והוצאות

יטראלי אלא הוא כלי ביצוע המשקף סדרי מפורש של נשים וגם לא של גברים. אולם התקציב אינו ני

נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות, ממוקמים בעמדות שונות בחברה, בשוק העבודה  .עדיפויות

ובתוך המשפחה, המאופיינות בהבדלים בצרכים ובתפקידים. שירותים ציבוריים כגון חינוך, בריאות, 

ות על ידי נשים וגברים וכן על ידי נשים וגברים תחבורה ציבורית ורווחה נצרכים בדרכים ובמידות שונ

 ".מקבוצות חברתיות שונות; לפיכך, התקציב משפיע באופן שונה על נשים וגברים

 מסמך זה מציג מגוון תהליכים הקורים בתחום המוניציפאלי כגון:

 הגברת ייצוג נשים והשתתפות במוקד קבלת ההחלטות .1

 יצירת שירותים חדשים בראייה מגדרית .2

  ור תכניות ושירותים קיימים בראייה מגדריתשיפ .3

, נעשות כבר היום פעולות עיריית כפר סבאעל ידי רשויות מקומיות שונות, ובניהן יש לציין כמובן את 

על חשיבות הניתוח  4המגדרי. ניתן לראות בסרטון המצורף בנספח  מבורכות על מנת לקדם את השיוויון

 ברמה המוניציפאלית וחלק מהפעולות שנעשו עד כה.

הצעה זו מטרתה להשתמש בכלי התקציב העירוני, כפי שנעשה על ידי משרדי הממשלה,  על מנת למדוד 

ת לצמצם פערים אלו, בין את הפערים הקיימים, להסביר אותם ובהמשך להציע פעולות אקטיביות על מנ

 היתר באמצעות התקציב.

היכולות שייצברו במהלך הזה, יאפשרו בהמשך הדרך לבחון פילוחים שונים עבור אוכלוסיות שונות 

 ולאפשר לתקציב לשקף בצורה טובה יותר את סדרי העדיפויות העירוניים.
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 הצעה ההחלטה:

 ירוני בראייה מגדרית.עיריית כפר סבא תאמץ את ההחלטה לבחון את התקציב הע .1

 עיריית כפר סבא תמנה צוות מקצועי שיקבל אחריות על הנושא ויעבור הכשרה מתאימה. .2

כל יחידה מיחידות העירייה )שיוגדרו על ידי הצוות המקצועי( תכין תכנית  2020עד לאישור תקציב  .3

ם מתכוונים עבודה לבחינת התקציב לרבות מיפוי חסמים ליישום התהליך והתייחסות לאופן בו ה

 תכנית העבודה הכוללת תוצג למועצת העיר. -להתמודד עם החסמים

 מתקציביהם. 10%יערכו היחידות ניתוח ראשוני של  2020לקראת התקציב לשנת  .4

 50%יורחב הניתוח של היחידות בשאיפה להגיע לניתוח של לפחות  2021לקראת התקציב לשנת  .5

 מתקציביהם.

הניתוח של היחידות בשאיפה להגיע לניתוח של יורחב  2022לקראת התקציב לשנת  .6

 מתקציביהם.100%

 

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 סיעת "כפר סבא בראש"

 

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 מקורות מידע  -נספח

 

( דוח הועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל: 1)

https://mof.gov.il/Releases/Documents/MIGDARIT.pdf 

 

 :2017-2018( הערות על הניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה לשנים 2) 

2018.pdf-content/uploads/2017/07/genderbudget2017-http://adva.org/wp 

 

http://adva.org/wp-מוניציפאלית: ( הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ה3)

-9%D7%9B%D7%95%D7%9Dcontent/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%9

-D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F%

-%D7%90%D7%AA%D7%A8-D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%

pdf.1 

 

 ( סרטון המסביר את חשיבות הנושא בתקציבים עירוניים: 4)

-https://www.youtube.com/watch?list=PLRYqzwdDArjiitucjiEu

VLo-XcCNxdQjsOgO&time_continue=394&v=ltqn9LE 

 

 

 

  

https://mof.gov.il/Releases/Documents/MIGDARIT.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2017/07/genderbudget2017-2018.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLRYqzwdDArjiitucjiEu-XcCNxdQjsOgO&time_continue=394&v=ltqn9LE-VLo
https://www.youtube.com/watch?list=PLRYqzwdDArjiitucjiEu-XcCNxdQjsOgO&time_continue=394&v=ltqn9LE-VLo
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 לכבוד 
  30-4-2019  רפי סער ראש העיר                                                                          

 

 צופית. 1088א' לפקודת העיריות, התיחסות מועצת העיר לתמ"ל 27ון: הצעה לסדר לפי סעיף הנד

 

. התכנית לקראת שמיעת חוות דעת 1088 בצפון כפר סבא מקודמת על ידי הותמ"ל תכנית תמ"ל

אינטרסנטים בתכנית, "קונגרס". ה"קונגרס" הוא חלק מהליך התכנון. ישיבת התנעה נערכה לפני 

. התכנית ממוקמת צפונית לעיר מזרחית לצופית, על שטח מוניציפאלי של העיר ושל 5-2018שנה, 

 מועצה אזורית השרון הדרומי.

ירוני, ביעוד חקלאי. בתכנית המתאר הכוללנית של כפר סבא , השטח נכלל במרקם ע 35בתמ"א 

 כחצי מהשטח ביעוד למגורים וחצי שצ"פ. תכנית מתאר הכוללנית של כפר סבא  לא מאושרת. 

 נפש. 15,000-יחידות מגורים, כ 4,500-בתכנית כ

סיבה ומתוכם עלה שהמצב הכספי של העיריה בעייתי וה 2019רק לאחרונה קיימנו דיוני תקציב 

 קליטת משפחות רבות בזמן קצר והעדר הכנסות לממן פיתוח לאזורי המגורים. -העיקרית

הסיבה העיקרית שהותמ"ל קבעה מיקום זה כי בשטח אין בעלות פרטית. מבחינת העיר ברור 

שמיקום זה בזמן זה הוא בעייתי מאד לעיר. אנחנו לא צריכים להסכים שמשרדים שונים 

העירוני של העיר ללא הבנה של נושאים כמו שיקום מרכז העיר,  מקדמים פרויקטים במרחב

היררכית שירותים עירונית והבסיס הכלכלי של העיר. כך זה בתחבורה וכך זה במקרה זה. הנושא 

התחבורתי לא פתור והסובלים יהיו התושבים החדשים והקיימים. לדעתנו העיריה צריכה גם 

נון על השלטון המקומי , תוך התעלמות מתכניות עקרונית להתנגד לקיום הותמ"ל שכופה תכ

נחל  –ארציות. במקרה זה למשל ביצוע התכנית יפגע קשות במסדרון אקולוגי חשוב בין עמק חפר 

מקיימת שיחות עם משרדי הממשלה כדי  )הירקון(. מתברר שהעיריה –אלכסנדר ומרחב ראש העין

 להציע הכללת פיתוח זה במסגרת הסכם גג ופתרון תעסוקתי. 

אנחנו חושבים שהעיר צריכה להתנגד נמרצות לתכנית זו, ולתאם ההתנגדות עם המועצה האזורית 

ואחרים.  חזית ההתנגדות צריכה להיות אחידה. וברורה. היוזמים כבר סכמו למשל עם אגודת 

 שהאגודה מוכנה להעתקת קידוחים לצורך קידום התכנית )בתנאי שיהיה גורם מממן(. המים 

 אנו מבקשים להחליט:

 .1088מועצת העיר מתנגדת נמרצות לקידום תכנית תמ"ל  .1

 לא יושגו כל הבנות בנושא שמשמעותם קידום התכנית ללא דיון במועצת העיר. .2

 

 בברכה

 הנא, אמיר סילברהדר לביא, פינחס כ –סיעת כפר סבא מתקדמת 

  



 

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

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

  האצלת סמכות לדון בהשגות לעניין רישוי עסקים

 הצעת החלטה

, 1968 –לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח  7מכוח סעיף  -מאשרים האצלת סמכותו של ראש העיר 

 עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א ד לתקנות רישוי11קנה דיון והכרעה בהן לפי ת לקבל השגות,

 למר איתי צחר מנכ"ל העירייה. – 2000 -
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 ובמשרת אמון ואישור שכרלתפקיד עוזר מנכ"ל הרשות  דאר מינויו של בן צ'רטוף

 הצעת החלטה

מאשרים את מינויו של בן צ'רטוף דאר לתפקיד עוזר למנכ"ל הרשות המקומית, איתי צחר, 

משכר מנכ"ל, החל  30%-40% של במשרת אמון, על פי חוזה אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור

 .1/6/2019מיום 
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 היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייהמתן 

 הצעת החלטה

עירייה, מנהלת מרחב חינוכי במחלקת גני ילדים, המאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת 

 מעוניינת לעבוד בהנהלת חשבונות באופן פרטי בשעות הפנאי, מחוץ לשעות העבודה.
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 העירייה ועדותעדכון הרכב 

 ת החלטהוהצע

 את עליזה גרנות זיידלר ואת אורי ארבל גנץ כחברים בוועדת מל"ח.למנות מאשרים  .1

 וועדת נגישות.מאשרים למנות את דורון היימן כחבר ב .2

ועדה לקידום ילדים בסיכוי כולל ליקויי למידה וכחבר בדודו אשכנזי מאשרים למנות את  .3

 .וצרכים מיוחדים

איכות הסביבה מטעם ארגון "משמר ת ועדבוחבר כ מאשרים למנות את דודו אשכנזי .4

 בכפוף לאישור משרד הפנים. האילנות"

 ועדת ביטחון. כחברי ואת אמיר קולמן מאשרים למנות את לירית שפיר שמש .5
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 מינוי נציג ציבור בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאי

 הצעת החלטה

לבנון כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי במקום נועם  מאשרים למנות את עירית

 כשר.
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 (18גלר -14)אגרון  אישור הסכם חילופי מקרקעין ואישור עסקה במקרקעין למכירת זכות חכירה

 הצעת החלטה

 א. החלטה להגשת התכנית למחוזית

בכפוף להחלטת  לוועדה המחוזית, זאת 405-0623934מס'  543מאשרים להגיש את התכנית כס/

 .17.7.2018ועדת המשנה בוועדה המקומית מיום 

 ב. החלטה לאישור עשייה במקרקעין בפטור ממכרז

בפקודת העיריות במסגרת חילופי שטחים  188מועצת העיר מאשרת עשייה במקרקעין לפי סעיף 

ברחוב גלר לבין מקרקעי העירייה  185חלקה  6426גוש  14שבין מקרקעי בעלי הזכויות ברח' אגרון 

( )ז( לתקנות העיריות 2) 3בכפר סבא, זאת בפטור ממכרז לפי תקנה  194חלקה  6427גוש  18

תנאיו  –, והכל בכפוף להוראות הסכם חילופי השטחים שבין הצדדים 1987 –)מכרזים(, התשמ"ח 

 ונספחיו.
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 '/כסלו/תשע"חד       ,כפר סבא    לכבוד

       2017נובמבר  22 רביעי יום                         /עיריית כפר סבאהועדה מקומית לתו"ב כפר סבא

   

 6426/185 מספרנו:      

 

 .נ.,.אג

 

ם י ח ט ש י  פ ו ל י ח א  ש ו נ ב ת  ע ד ת  ו ו  ח
 

ת  י ר י אע ב ס ר  פ ר  – כ ל 1ג ח  – 8 " ו 6ג 4 2 7 / 1 9 4 
ם  י י ט ר פ ם  י ל ע ן  –ב ו ר ג 1א 4 – 6 4 2 6 / 1 8 5 

 
 

 

 מטרת חוות הדעת .1

 

עלי המקרקעין הידועים לב פר סבאכמטרת חוות דעתי זו היא לבחון אפשרות לחילופי שטחים בין עירית  

 , כמפורט להלן.כפר סבא  14אגרון  -  6426בגוש  185בחלקה 

 

 בבעלות פרטית לבנייה רוויה. 6426גוש  185כפר סבא , חלקה  14בבעלות פרטית: אגרון  – נכס א'

 טח בייעוד שב"צ.ש -בבעלות עיריית כפר סבא   6427בגוש  194, חלקה  18בבעלות העירייה: זאב גלר  – נכס ב'

 

 

כאשר במסגרת חילופי השטחים  מטרת חוות דעתי זו היא לבחון שמאית את החליפין בין שני המתחמים .2

 המוצעים מתוכננת החלפת הבעלות בין המגרשים הכל כמפורט להלן.

 

 194ה עסקת החליפין מבוססת בין היתר על תכנית שעתידה להתאשר ולהכיל את זכויות הבניה שיוקנו לחלק .3

על זכויות הבעלות בחלקה  185לפצות את בעלי חלקה כאשר התכנית נועדה  185לצורך החלפתה עם חלקה 

וכן מביא בחשבון את כל הפרמטרים במועד כתיבת חוות הדעת  185את השווי הקיים של חלקה  הנ"ל ולבטא

הטלת חובת שימור, עם בקשר  185בעלי חלקה מטלות ציבוריות על הטלת לרבות  הכרוכים בעסקת החליפין

המיועדת למגורים  185והעלויות הכרוכות בכך והשיהוי במימוש זכויותיהם בחלקה  197שיפוי בגין תביעות ה

 . וזמינה למימוש

 

פעולה זו. קיימת שאלת מיסוי הקשורה באופן החליפין. חוות דעתי זו עוצבה מבלי להתחשב במיסוי המעורב ב .4

 רולינג" משלטונות מיסוי מקרקעין.-ת ו/או מהלך של "פרהילקבל חוות דעת מיסוי מומלץ



 

 

 

 

 פרטי המקרקעין .2

 

 :פרטי המקרקעין המוצעים להחלפה בין הצדדים 

 

  - 14אגרון  – 185/6426 2.1

 

 , עולים הפרטים7.3.2017בהתאם להעתק רישום מפנקס הזכויות, לשכת רישום מקרקעין פתח תקוה מיום 

 הבאים:

 

 כללי 2.1.1

 

שטח החלקה  רשות מקומית מחוז חלקה גוש

 במ"ר

סוג 

 מקרקעין

המספרים הישנים 

 של החלקה

 1 מירי 833 ע. כפר סבא מרכז 185 6426

 

 

 בעלויות 2.1.2

 

 החלק בנכס הבעלים מהות הפעולה תאריך שטר

 מורגנשטרן חנה מכר 16.3.1961 001512

 מורגנשטרן אבשלום 

1/3 

1/3 

 בן חורין חנה הירוש 10.2.1987 020638/0002

 בן חורין אבינועם

 בן חורין מיכאל

2/12 

1/12 

1/12 

 

 מ"ר. 570 – 22/5מגרש נטו עפ"י כס/שטח ה 

 על החלקה בנוי מבנה חד קומתי בבניה ותיקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 שטח בנייני ציבור -  18זאב גלר  – 194/6427 2.2

 

 כללי 2.1.1

 

שטח החלקה  רשות מקומית מחוז חלקה גוש

 במ"ר

וג ס

 מקרקעין

המספרים הישנים 

 של החלקה

 123 מירי 722 ע. כפר סבא מרכז 194 6427

 

 

 בעלויות 2.1.2

 

 החלק בנכס הבעלים מהות הפעולה תאריך שטר

 בשלמות עירית כפר סבא צוואה  4.1.1982 84/1982

 

 .22/1מ"ר לפי כס/ 722 –שטח נטו כ  

 .גן לילי – שמש כגן ילדיםעל החלקה בנוי מבנה חד קומתי בבניה ותיקה המ 

 

 

 ל כמפורט להלן.ובמסגרת חילופי השטחים המוצעים מתוכננת החלפת הבעלות בין המגרשים הכ 2.3

 

 

 

 ביקור בנכסים .3

 

 , שמאי מקרקעין.ערך ע"י שגיא שער נבנכסים  ביקור חיצוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תאור הנכסים וסביבתם .4

 

 14אגרון  4.1

 .במרכז העיר כפר סבא 14אגרון וממוקם ברחוב  מ"ר570ע נטו של בשטח קרק חלקה למגורים

 על החלקה בנוי מבנה חד קומתי המשמש למגורים צמוד קרקע.

 לשימור .המיועד בגב המבנה קיים מגדל מים 

 צורת חלקת המגורים לא רגולרית .

 רחוב אגרון מהווה רח' שקט , מרכזי ומבוקש ביותר למגורים .

 מגרש במיקום גבוה וגובל בשצ"פ.הרחוב ללא מוצא , ה

 

  – 14באגרון  תמונות הנכס

     

 

 81זאב גלר  4.2

מ"ר  70 –מ"ר ועליה קיים מבנה חד קומתי בשטח של כ  722 –חלקה המיועדת לשב"צ בשטח נטו של כ  

 המשמש כגן ילדים פעיל.

 יבות הביניים.רחוב זאב גלר מהווה רח' דו סטרי בעל תנועה ערה של כלי רכב ובסמוך לחט 

 מול המגרש ממוקם בית אבות גריאטרי ובחזיתו מפרץ חניה ציבורי. 

 

  – 81בזאב גלר  תמונת הנכס 

    



 

 

 

 

 תכנון .5

 

 להלן פרטי התכנון הקיים בכ"א מהנכסים כפי שנמסרו במחלקת התכנון של הועדה המקומית לתו"ב  

 .כפר סבא

 

  - 14אגרון  5.1

 

 לות תכניות בנין העיר הבאות:ח 6426בגוש  185 העל חלק 

 הקיים על החלקה כפי שנמסרו ממחלקת המידע של הרלוונטי להלן פרטי התכנון   

 עיריית כפר סבא :

 

 כלולה 17.10.1985 –מיום ה  3258אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  5/22עפ"י תכנית כס/

 מ"ר , ניתן לבנות 570פקעות החלקה שבנדון באזור מגורים ג' , שטח החלקה נטו לאחר ה           

אינן כלולות באחוזי הבנייה  בבניין הפתוחות מ"ר כאשר המרפסות  800יח"ד בשטח בנייה עיקרי של  7

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת + קומת גג. 3בן 

  

  – 22/5כס/קטע מתוך תשריט             

 
    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  -  41אגרון  – של עיריית כפר סבא GISקטע מתוך 

 

 
                   

  -   המשך תכנון  

 אפשרה מחסנים דירתיים בשטח של 3755/מ' אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 1/1תכנית כס/

 מ"ר לדירה. 6           

 

 הותרה בנייה 8.7.1993 –מיום ה  4127/גג/א אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 1/1תכנית כס/                

 .מ'  1.8 –גג רעפים כאשר שטח חישוב השטח יהיה החל מ בחלל        

   

 הותרה הקמת   12.1.1997 –מיום ה  4477/דג אשר פרסמה למתן תוקף בי.פ. 1/1תכנית כס/       

 דירת  גן באזור מגורים ג' והצמדת שטח הגינה .       

 

 20090332, ישיבה מס'  12.7.2009 –בהתאם להחלטת מליאת הועדה המקומית מיום ה                 

 .5/22נקבעו הנחיות לתוספת שטחי שירות לתכניות ישנות לרבות תכנית כס/         

 

  –הבהרה 

 /גג/א ובגין החלטת המליאה לתוספת שטחי שירות יחול1/1/מ' , תכנית כס/1/1בגין תכנית כס/        

  היטל השבחה עפ"י חוק.        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  -  14באגרון  שה להיתר בניה שהוגשה בנכס הנדוןבק -רישוי מבוקש   

שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא עולים הנתונים  20130072עפ"י בקשה להיתר מס'  

 הבאים :

גג/א , מימוש 1/1מ' , מימוש לתכנית כס/1/1, מימוש לתכנית כס/ 22/5מבוקש מימוש מלא לזכויות כס/ 

 ה כדלקמן :להחלטת המליאה והקלות בני

 הקלה בשתי קומות ) קומת מסד עליונה (  

 בגין הריסה. 6%תוספת  

 בגין מעלית. 5%תוספת  

 בגין קומת מסד. 5%תוספת  

 מותרות ( 7יחידות במקום  8תוספת יחידת דיור )  

 בקו בניין קדמי למרפסות. 40%הקלה של  
 

  – להלן טבלת השטחים המוצעת 

  
 

  – בבנייןע להלן תמהיל הדירות המוצ

  
  –הבהרה 

  . היטל השבחה עפ"י חוק יחול הקלות הבניהבגין         



 

 

 

 

  - 81זאב גלר  5.2

נה ודמסווגת החלקה הנ 29.5.1986מיום  3339אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  22/1עפ"י תכנית כס/ 

  כלומר לגני ילדים. –עפ"י מבנים קיימים  כחלקה בייעוד שב"צ

  

 – 1/22כס/ט קטע מתוך תשרי

 

 

אושרה תכסית בניה במגרשים לשב"צ  24.1.2007מיום  5619/שב"צ אשר פורסמה בי.פ.1/1בתכנית כס/

ותכנית  1/1ובנוסף הותרו תכליות נוספות מעבר לאלו המותרות לפי כס/ 50%מ"ר של  50-1000של 

 נוספות , לרבות תכליות לחניה , שנאי חשמל וכו'.

 

  -  18זאב גלר  – כפר סבא של עיריית GISקטע מתוך 

 

 

 

 



 

 

 

 

 רישוי .6

 

 :נמצאו תכניות הרישוי הבאות יםבבדיקה בתיק הבנין של הנכס 

 

  - 14אגרון  6.1

הותרה בניה של בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי בשטח  20.1.1961מיום  2851עפ"י רישיון בניה מס' 

 מ"ר. 91.18של 
 

  – 81זאב גלר  6.2

חדרים ובשטח של  2בית מגורים צמוד קרקע בן הותרה בניה  5.1.1956מיום  2038ס' עפ"י רישיון בניה מ

 .מ"ר + מקלט חיצוני  60 –כ 

 

 . הנחת עבודה - כפי שהוצג לי ע"י מחלקת התכנון של עיריית כפר סבא  לצרכי החליפין 194תכנון לחלקה  .7
 

אשר אמורה לבטא זכויות חלופיות  194לצורך ביצוע עסקת החליפין בקרקע תתוכנן תכנית בניה לחלקה 

 .בשים לב למטלות נוספות המוטלות על הבעלים  בעסקה 185לבעלי חלקה 

 .194תשנה ייעודה לייעוד שב"צ כפי שקיים כיום לחלקה  185מנגד חלקה  
 

 : כדלקמן 194כפי שנמסר לי זכויות הבניה העתידות לחלקה  
 

 מ"ר כולל ממ"ד. 1810סה"כ שטח עיקרי  17, סה"כ יח"ד בבניין : + גג 6, סה"כ קומות ק+ 1בניין מגורים :  

 חניות. 17חניה לכל דירה וסה"כ  1לפי תקן של  1סה"כ מרתפי חניה :  

  .14לשימור המבנה הקיים ברח' אגרון ₪  800,000מטלה ציבורית בתכנית : הבעלים ישתתפו בעלות של  

 

  -  להלן פרוגרמה של התכנון המוצע

 

שטח כולל ממ"דסוג הדירה

125גן 5 חד'

77.5א' 3 חד'

77.5א' 3 חד'

125א' 5 חד'

77.5ב' 3 חד'

77.5ב' 3 חד'

125ב' 5 חד'

77.5ג' 3 חד'

77.5ג' 3 חד'

125ג' 5 חד'

125ד' 5 חד'

105ד' 4 חד'

125ה' 5 חד' 

105ה' 4 חד' 

125ו'' 5 חד' 

105ו' 4 חד' 

155ז' פנטהאוז
 

 



 

 

 

 

 גישות שומה -מתודולוגיה  .8

 

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין: 8.1

 

 גישת ההשוואה )גישת השוק(. 8.1.1

 

 גישת ההכנסה )גישת היוון הכנסות(. 8.1.2

 

 גישת העלות )גישת השווי הפיזי(. 8.1.3

 

שימוש בכל אחת מהגישות,  במצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה( עשויה התוצאה, המתקבלת על ידי 

להיות שונה. בתנאי שוק אופטימליים יביא השימוש בכל אחת משלוש הגישות האמורות לתוצאות 

  קרובות זו לזו.

 

 פרוט שלושת הגישות 8.2

 

גישת השוואה )או גישת השוק( מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנשום בהסתמך על  8.2.1

ם ומידת הדומים לו במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה בעסקאות שנעשו בנכסים אחרים ה

סחירותם. השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנשום ביחס 

 לעסקאות ההשוואה.

 

"היוון" מהשורש "הון"( אומדים את שווי השוק של  -בגישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות  8.2.2

על ידי היוון ההכנסה המתקבלת או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. הנכס מושא השומה 

פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית ששיעורו נקבע עפ"י אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה 

 בהכנסה וגורמים נוספים.

 

בגישת העלות )גישת השווי הפיזי( שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה ליצירת נכס  8.2.3

ר הדומה בכל לנכס הנשום. כלומר, השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע אח

בהתאם לשווייה בשוק החופשי אילו היתה ריקה ופנויה בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים 

בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו 

 י ופונקציונלי(.השונים )פיזי, כלכל

 

מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים ממספר גישות וזאת בהתאם למטרת השומה, אופי הנכס  8.2.4

 ונסיבות השומה.



 

 

 

 

 תבחינים לשומה .9

 

 החלקות נשוא ההחלפה.לשם בחינת חילופי הקרקע הראויים ערכתי אומדן תחשיבי של שווי  9.1

 

 חשבון האלמנטים הבאים:בהערכת אומדני שווי המתחמים נלקחו ב 9.2

 

 ואופי הסביבה. כפר סבאמיקום כ"א מהמגרשים במרקם האורבני של  9.2.1

 

 ח המגרשים, צורתם ומיקומם.שט 9.2.2

 

 .14באגרון  עפ"י המצב התכנוני התקף + פוטנציאל הקלות בניהזכויות הבניה לניצול  9.2.3

 

 . המשתמעהובא בחשבון קיומו של מגדל המים לשימור על כל  9.2.4

 

 . המהווה הנחת עבודה לחוות דעת זו  194זכויות הבניה בהתאם לתכנון מוצע לחלקה  9.2.5

 

 .ואישור עד לגמר תכנוןדחיה מתאימה לניצול זכויות הבניה בכ"א מהמגרשים האמורים  9.2.6

 

 .₪ 800,000בסך של  אשר מוטלת על הבעלים 14המבנה באגרון  רהמטלה הציבורית לשימו 9.2.7

 

ככול  197הובא בחשבון כי בהתאם להסכמות בין העירייה לבין הבעלים הטיפול בתביעות בגין  9.2.8

 185שיהיו ותשלום פיצוי בגין תביעות אלו ככול שיהיה באחריות מלאה ובלעדית של בעליי חלקה 

לי ועל אחריותם וכי הם ישפו העירייה בגין כל נזק לעניין זה  , בהתאם לכך תומחר באופן כל

 הסכמה זו והתחייבות הבעלים בתחשיבי השומה .

 

בלבד והעירייה תישא בעלות של  185הובא בחשבון כי עלות הכנת התכנית תחול על בעלי חלקה  9.2.9

    .בלבד לצורך כךכולל מע"מ לא ₪  80,000

 



 

 

 

 

 השומה .10

 

 .כיוםחילופי הקרקע שווי הנכסים בהנחה כי ייחתם הסכם בין הצדדים ל תחשיב

 

 

 . 14אגרון  – 185 החלקתחשיב שווי זכויות  110.

 

 עיקרי מניתוח עסקאות בסביבה ופסיקות שמאים מכריעים סביר לקבוע כי שווי מ"ר מבונה 

 למ"ר.₪  8,000 –ברח' אגרון כ 

  

  -  כולל פוטנציאל הקלות וזמינות מיידית תחשיב שווי החלקה

 

שווישווי למ"רסה"כ אקוי'מ"ר אקוי'אקוי'מרפסת/ גינהמ"ר אקוי' אקוי'שטח כולל ממ"דסוג הדירה

1,172,620 8,000₪ 119.221119.22109.430.2527.3575146.5775₪גן 5 חד'

1,191,020 8,000₪ 145.41145.413.910.253.4775148.8775₪א' +ב' 6 חד'

988,420 8,000₪ 119.221119.2217.330.254.3325123.5525₪א' 5 חד'

988,420 8,000₪ 119.221119.2217.330.254.3325123.5525₪ב' 5 חד'

1,191,020 8,000₪ 145.41145.413.910.253.4775148.8775₪ב' +ג' 6 חד'

988,420 8,000₪ 119.221119.2217.330.254.3325123.5525₪ג' 5 חד'

763,920 8,000₪ 90.31190.3120.720.255.1895.49₪ד' דופלקס

873,540 8,000₪ 103.181103.1824.050.256.0125109.1925₪ד' דופלקס

1,096,988 8,000₪ 165.770.8132.61618.030.254.5075137.1235₪חלל גג

127,680 ₪-8,000 26.60.6-15.96-15.96₪-תוספת יח"ד ללא שטח

300,960 ₪-8,000 62.70.6-37.62-37.62₪-פוטנציאל הקלות 11%

8,825,728 ₪שווי חלקה252.04מרפסות 1037.64שטח נטו כולל ממ"ד

0.90מגדל מים 

7,943,155 ₪שווי להיום
 

   

  במעוגל.₪  7,943,000 -הבניה המוקנות ופוטנציאל הקלות סביר   למימוש כיום עפ"י זכויות 185שווי חלקה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  - מוצעות וזכויות בכפוף לשינוי יעוד החלקה  194תחשיב אומדן שווי זכויות חלקה  2.10

  

 מניתוח עסקאות בסביבה ופסיקות שמאים מכריעים סביר לקבוע כי שווי מ"ר מבונה 

 סכום זה מבטא את העובדה כי יידרש מרתף חניה – למ"ר₪  7,000 –גלר  כ למ"ר בניה אקוי' ברח' זאב 

 .במקום קומת מס"ד כפי שמתאפיין מעסקאות ההשוואה

 

שווישווי למ"רסה"כ אקוי'מ"ר אקוי'אקוי'מרפסת/ גינהמ"ר אקוי' אקוי'שטח כולל ממ"דסוג הדירה

1,137,500 7,000₪ 12511251500.2537.5162.5₪גן 5 חד'

574,000 7,000₪ 77.5177.5180.254.582₪א' 3 חד'

574,000 7,000₪ 77.5177.5180.254.582₪א' 3 חד'

906,500 7,000₪ 1251125180.254.5129.5₪א' 5 חד'

574,000 7,000₪ 77.5177.5180.254.582₪ב' 3 חד'

574,000 7,000₪ 77.5177.5180.254.582₪ב' 3 חד'

906,500 7,000₪ 1251125180.254.5129.5₪ב' 5 חד'

581,000 7,000₪ 77.5177.5220.255.583₪ג' 3 חד'

581,000 7,000₪ 77.5177.5220.255.583₪ג' 3 חד'

913,500 7,000₪ 1251125220.255.5130.5₪ג' 5 חד'

924,000 7,000₪ 1251125280.257132₪ד' 5 חד'

796,250 7,000₪ 1051105350.258.75113.75₪ד' 4 חד'

945,000 7,000₪ 1251125400.2510135₪ה' 5 חד' 

805,000 7,000₪ 1051105400.2510115₪ה' 4 חד' 

945,000 7,000₪ 1251125400.2510135₪ו'' 5 חד' 

805,000 7,000₪ 1051105400.2510115₪ו' 4 חד' 

1,225,000 7,000₪ 1551155800.2520175₪ז' פנטהאוז

שטח נטו כולל 

13,767,250 ₪שווי חלקה627מרפסות 1810ממ"ד

0.82דחיה 4 שנים

11,326,351 ₪שווי להיום
  

   

 .במעוגל  ₪ 000,523,11 -להיום בהנחה כי תאושר התב"ע המוצעת   194שווי הזכויות  בחלקה 

 

 

  -סיכום     10.3

 במעוגל . ₪ 7,943,000 - 185שווי זכויות חלקה  

 במעוגל.₪  11,325,000 -תוך הנחה כי התכנית המתוכננת תאושר במתכונתה   194שווי זכויות לחלקה  

 .194לטובת חלקה  במעוגל בין החלקות  ₪ 3,380,000מתקבל פער שווי של  

 בגין  שימור מגדל המים ומתן שיפוילים לתשלום בגין הוצאות התכנית ,לאור התחייבויות הבע מתאזןפער זה  

  תביעות ירידות ערך ) עפ"י נספח תחשיבים מפורט (.           

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 והמלצות  מסקנות .11

 

ובנספח תוך שקלול כל התחייבויות הצדדים כפי שמפורט בחוות דעתי המוצעים להחלפה שווי המגרשים  11.1

 . 194לחלקה  כי יאושרו הזכויות המתוארות בתכנית המוצעת בהנחהוזאת  זהההתחשיבים 

 

 . עד ליום ההסכםבגין זכויות בניה עפ"י תב"ע בתוקף  185בחלקה של הבעלים יש לוודא תשלום היטל השבחה  11.2

 

 במתכונתה המוצעת כפי שפורטה ותוך קיום התחייבויות הבעלים  194בהנחה כי תאושר התכנית לחלקה  11.3

 לא תהיה חבות בהיטל השבחה בגין זכויות אלו.

 

 

 -ה  הבהר

 .חוות דעת זו מהווה חוות דעת פנימית וחסויה

 הדעת. עבור מזמין חוותחוות דעתי זו נועדה לאתר גבולות שווי סבירים של הזכויות בנכס 

 חוות דעתי הינה חוות דעת מבוססת הנחה בדבר אישור תכנית בניין עיר עם זכויות כפי שפורטה לעיל.

  לה לתיקון שומה זו.כל שינוי במתווה התכנית המוצעת יהווה עי

 

 אין החתום מטה מקבל על עצמו אחריות כלשהי למצבו של הנכס.

 

 ין אישי בנכסיוכי אין לי ענ המקצועיות,  יהריני מצהיר בזאת כי שומה זו נערכה לפי מיטב הבנתי וידיעותי

 שבנדון.

 

 

 ועל זאת באתי על החתום,          

 

 שגיא שער             

 שמאי מקרקעין                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   -נספח תחשיבים לשומה   

 לפי סעיף נספח זה מהווה מסמך פנימי שיועבר במידת הצורך למתן הסברים בדבר האיזון בין המגרשים 

 . לחוות הדעת  10.3  

 

  -  בתכנית המוצעת 185בעלי חלקה התחייבויות 

 . ₪ 800,000בסך של  למעט למגדל המים  14יים באגרון תשלום הוצאות שימור למבנה קהשתתפות ב 

 ₪. 80,000 –תשלום הוצאות יועצים לתכנון התב"ע וקידומה  במקום העירייה 

 ₪. 2,500,000 -מוערך בסכום של   197טיפול ותשלום פיצויים בגין תביעות לפי 

 במעוגל.₪  3,380,000 -  185סך התחייבויות בעלי הקרקע בחלקה 

 

 : כדלקמן₪  2,500,000ושכר יועצים ע"ס  197הצפוי בגין תביעות קביעת גובה הפיצוי  

  

  – 16רח' זאב גלר  – 415חלקה  -מצפון  

 מ"ר. 751יח"ד , אפשרות לבנייה עתידית , שטח קרקע של  5קומות עם  2בניין ישן בן 

 . 10%פוטנציאל תשלום בגין ירידת ערך בגבולות של 

 ₪. 2,000,000 –שווי דירה לרבות פוטנציאל בניה 

 ₪. 1,000,000 -  משוער סכום פיצוי 

  

  – 20רח' זאב גלר  – 195חלקה  –מדרום 

 דירות לקומה וכולן פונות לכיוון המגרש נשוא השומה. 2יח"ד כאשר קיימות  10בניין בן 

 דירות גג. 2בבניין 

 . 10%פוטנציאל תשלום בגין ירידת ערך בגבולות של 

 ₪. 2,000,000 –בניה שווי דירה לרבות פוטנציאל 

 .₪ ( 10X200,000)  ₪ 2,000,000 - משוערסכום פיצוי 

 

  – 7חבצלת השרון  – 190חלקה  –ממערב 

 דירה בקומה (.  -ד'   -מהן פונות למזרח לכיוון המגרש נשוא השומה ) קומה א' 4יח"ד כאשר  12בניין בן 

 . 10%פוטנציאל תשלום בגין ירידת ערך בגבולות של 

 ₪. 2,000,000 –רה לרבות פוטנציאל בניה שווי די

 .₪ ( 4X200,000)  ₪ 800,000 -  משוערסכום פיצוי 

 

  – 5חבצלת השרון  – 605חלקה  –מצפון מערב 

 סיכוי נמוך לקביעת פיצוי. -יח"ד   7בן בניין 

 

  – 9חבצלת השרון  – 191חלקה  -מדרום מערב  

 . פיצויסיכוי נמוך לקביעת  -יח"ד   9בניין בן 



 

 

 

 

בגין תביעות ירידות ערך לדירות גובלות וזאת בגין העדר פרטיות, חסימת נוף ,  לפיצוייםסה"כ פוטנציאל 

 ₪. 3,800,000  -בגבולות של כתנועה וכדומה  

 

 .60% -סבירות להגשת תביעות ע"י כל בעלי החלקות  

 ₪. 2,280,000 -בגין תביעות עתידיות  תשלום סה"כ 

 מע"מ.₪ +  200,000 -ת עו"ד ושמאים לטיפול בהליכים  שכר טרחת יועצים לרבו

 במעוגל .₪  2,500,000 -כ סה"כ סיכון לגבי תביעות בגבולות של 

 



 

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

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

 דיון בדו"ח בדבר פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור לשנת העבודה 2018
 

 דברי הסבר

לחוק  15ע"פ סעיף  2018מובא בזאת לדיון דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת העבודה 

 . 2008-ממונה על תלונות הציבור(, תשס"חהרשויות המקומיות )

 רצ"ב בשנית.. 2019הדו"ח הוגש לחברי מועצת העיר בחודש פברואר 
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 2018 -תלונות הציבור 

 הדוח עיקרי ממצאי .1

  :תלונות 199התקבלו אצל הממונה על תלונות הציבור  2018בשנת  .א

 פגישה אישית.מסירה/ב 18-בטלפון ו 12במכתב/פקס,  e-mail; 9-ב 160

, משמע 2017מאשר בשנת  ותפחתלונות  36התקבלו  2018מבדיקת הנתונים עולה כי בשנת  .ב

 תלונות.  235בה התקבלו  2017ת התלונות לעומת שנת בכמו 15.3%-של כ הדירי

 (15עמוד  4.4פירוט בסעיף ראו )

בשנת אשר מפחות פניות  24פניות,  66כמו כן, בלשכת הממונה על תלונות הציבור התקבלו  .ג

 .27%של ירידה , פניות 90בה התקבלו  ,2017

שאלה היו פניות ראשוניות  מכיוון שרות והסברהלאחר בירור, לטיפול אגף פניות אלה, הועברו 

על העברת  . הודעההגדרות החוק טפל בהן על פיאמור ל הממונה על תלונות הציבור לאש

 .טופלוהמבקר כי הן   על ידיונמצא  יםנמסרה לפונ ותהפני

. מוצדקות חלקית/גרף חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקותזו השנה השנייה בדוח זה מוצג     .ד

 תלונות לא מוצדקות ( 40%) 77 תלונות מוצדקות, (48%) 93 ;אונמצתלונות  199מתוך 

  .4פירוט עמוד  ורא -תלונות מוצדקות חלקית  (12%) 22-ו

 . זה נכון למועד כתיבת דוחעדיין לא הסתיים, תלונות  7-בהטיפול 

התלונות לעומת מספר ב העלייהמגמת  נבלמה, 2012-2013י בשנים בהיבט לעבר עולה, כ .ה

, 2017בשנת העבודה במספרן.  ירידהישנה  2016ועד שנת  2014ומשנת  ,תשנים קודמו

 לסך, בכמות התלונות הירידהחזרה מגמת  2018ובשנת  29%-של כ עלייהעל  וצביעההנתונים 

 (2)ראו גרף בעמוד . התקיימו בחירות 2018שבחודש אוקטובר למרות  ,15.3%של 

 ממצאים ירותים חברתיים קהילתיים, נמצאו מציין כי בבדיקה של תלונה על האגף לשהממונה  .ו

 ובהמלצת הממונה על תלונות הציבור מנכ"ל העירייה הורה על הפסקת פעילות העמותה  חמורים

 וניהול פעילותה דרך מוסדות העירייה.

 לאגפי ומחלקות העירייה לבחון הנתונים כפי שבאים לביטוי בדוח זה, לשם ייעול מוצע  .ז

  עבודה בארגון.השרות ותהליכי ה ושיפור
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 מבוא כללי. 2

לרבות אשר למינוי  ,הציבור  תלונותעל להלן מובאים עיקרי ההוראות הרלוונטיות לתפקיד הממונה     

 ומקור הסמכות, תפקידים, עצמאות, דרכי בירור תלונה והגשת דין וחשבון. 

 

 לתפקיד ומקור הסמכות מינוי 2.1 

 2008 -חוקק חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח  2008בשנת 

על פי  על תלונות ציבור. ממונה)להלן החוק(, המחייב את מועצת הרשות המקומית למנות 

, עירהת החוק ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמים מיוחדים, רשאית מועצ

ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי  של הרשות המקומית,עובד בכיר אחר  ,למנות לתפקיד

כמפורט  ,להפריע למילוי תפקידו כממונה על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד

 ק.בחו

 

 תמנה על ידי מועצת העת , ציבורתלונות הממונה על התפקיד את מבקר העירייה ממלא      

 .עירייהההעירייה לשמש בתפקיד מבקר    

  

 ממונה על תלונות הציבוראיחוד תפקיד המבקר וה 2.2   

יריית כפר סבא על מבקר הציבור בעתלונות מונה על במהלך השנים הוטל תפקיד המ

". החל הציבור תלונותעל הוא משמש בתפקיד "מבקר העירייה והממונה  ,העירייה. מאז

 איחוד התפקידים, כאמור, קיבל גושפנקא חוקית. ,2008משנת 

 

 מסגרת ארגונית אחת.להניסיון מוכיח כי יש יתרון בולט לאיחוד התפקידים ולשיוכם       

בדי העירייה לעבודת השטח של עופת לשכת מבקר העירייה באמצעות התלונות נחש

 פעולותיה. מהציבור תמונת מצב עדכנית על תיחידותיה, ומקבל

 מלשכת מבקר העירייה, נהנהרגני ובהיותו חלק א ,הממונה על תלונות הציבורמנגד, 

 הביקורת. מהיוקרה ומהאמינות של מוסד

 

 ,ותממנו ניתן לדל ,תלונות הציבור, פותח צוהר נוסף הממונה עלבידי  ציבורהבירור תלונות 

נושאים נוספים רלוונטיים לעריכת ביקורות. אי לכך, מבקר העירייה והממונה על תלונות 

 יביא מידי שנה בחשבון, בעת הכנת תכנית הביקורת השנתית נושאים  ,בכפר סבא ציבורה

 יםמעבר למקר ,שלכותה ,כאמור ןשיש לה ,תונקודתי ותלביקורת שנחשפו מבירור תלונ

 .ושנבדקפרטניים ה

 

 



 6 

 ת התפקידרהגד 2.3   

שהגיש כל  ,על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונה

על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד  ,אדם

 להלן. ,2.6-2.7על גוף עירוני מבוקר, כמפורט בסעיפים  ,ברשות המקומית, וכן

 

למסגרת  לצמצםישמור על זכויות אזרחי העיר בזיקה תלונות הציבור,  על, הממונה בנוסף

ולתחום פעולת העירייה; יטפל בתלונות אזרחים, גופים ומוסדות, במטרה להבטיח ולפקח על 

, הומוסדותי ה, מחלקותיהוללא משוא פנים של העירייה, על כל שלוחותי פעולה תקינה

 להלן.  ,2.6-2.7בסעיפים כאמור, כמפורט 

 של העירייה. ון הציבור ויפורסם באתר האינטרנטדין וחשבון זה יהיה פתוח לעי    

 

 עצמאות במילוי התפקיד 2.4 

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יהיה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת 

לשם  ,תעמיד לרשותו משאבים הולמים הדרושים לו ,הרשות המקומית בלבד. זו האחרונה

  ,למסור לו כל ידיעה או מסמך ,וי תפקידו. הממונה מוסמך לדרוש מכל אדםמיל

לשם מסירת  ,להתייצב לפניו אדםבירור התלונה, ולדרוש מכל ללעזור  ,העשויים לדעתו

 כאמור. ,ידיעות או מסמכים

 

 פרסום  2.5

ת החוק קובע כי על הרשות המקומית לפרסם ברבים את פרטי הממונה על תלונות הציבור וא

משרדי הרשות במודעות שתציג על לוחות המודעות באמצעות: אליו  דרכי הגשת תלונה

באתר האינטרנט של הרשות המקומית; בהודעות תשלום ארנונה לחייבים  המקומית;

 ובדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.

 

 תלונות לבירור 2.6   

על הרשות המקומית  אדםשל כל  על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה

על גוף  ,ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן

 ש:עירוני מבוקר, בתנאי 

 ;התלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון 

 במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה; או  המעשה פוגע במישרין

במישרין באדם אחר או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, שהמעשה פוגע 

 והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל

 צדק בולט.-תקין, או משום שיש בו משום נוקשות יתרה או אי
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ת על מעשה החורג מהוראות  חוק, תקנות, הסכם הרשות המקומי עובדוכן, תלונה של 

  קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.

 יבדוק, בין היתר, תלונות אלה: לאהממונה 

  בית דין, או שהם הכריעו בו פני בית משפט או בבפני תלונה בעניין התלוי ועומד

 לגופו;

 ;תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית 

 בור שהיא קנטרנית או טורדנית;תלונה שהממונה ס 

 .תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד 

 

 לאחריברר תלונה בכל עניין הנוגע לנושאים שהם בתחום הפעולה המוניציפאלית, הממונה 

  .בצינורות המתאימים בעירייה, ולדעתו לא נענה כראוי פנה תחילהשהמתלונן 

 

 דרכי בירור התלונה 2.7 

 רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, ציבור, נות ההממונה על תלו

 והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות;

  יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, ציבור לונות התהממונה על

לידיעת העניין גם  את, יביא נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המקומית

ציבור לונות התהממונה על  .להשיב ,הזדמנות נאותההם בידיייתן , ועליו הממונה

ובאופן  יקבע בדרישתוירשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה ש

 ;קבעישי

 וכל אדם אחר; הנילוןרשאי לשמוע את המתלונן, את ציבור הממונה על תלונות ה 

 ום שנה יסיים את בירור התלונה, לכל המאוחר עד תציבור הממונה על תלונות ה

 אחת מיום הגשתה;

 וינמק  ,ימסור הודעה בכתב על תוצאות הבירור שערךציבור הממונה על תלונות ה

 ;או מוצדקת חלקית את קביעתו אם התלונה מוצדקת או אינה מוצדקת

 לתיקונו;להמליץ על הדרך ליקוי ורשאי להצביע על ציבור הממונה על תלונות ה 

 מהם  ,ציבורעל תלונות היע לממונה נדרשים להוד ,או הממונה עליו הנילון

 כאמור. ,האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד

 

 דין וחשבון 2.8   

למועצת העירייה, בתום לראש העיר וב להגיש ימחויוק, הממונה על תלונות הציבור על פי הח

 כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו.
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 שנה.  במאי בכל  1-שיהיה לא יאוחר מה -החוק קובע לוח זמנים להגשת הדין וחשבון     

  

המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש בנוסף, החוק קובע כי 

יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט  ,הדין וחשבון, החוק קובע כי כמו כן .לה

 עירייה.של ה

 

 מילות תודה 2.9

 

מר צביקה  ,היוצא וצוות הלשכה מבקשים להודות לראש העירר הציבותלונות על הממונה    

למנהלי אגפים, מר איתי צחר,  למנכ"ל העירייה, ,ולראש העיר הנכנס מר רפי סערצרפתי 

בירור בצע למנהלי מחלקות ולעובדי עירייה אחרים, על שיתוף הפעולה ועל הכרתם בצורך ל

 של זמן ומאמץ. ,בהשקעה נוספת ,ם, גם אם הדבר כרוך לעיתיציבורתלונות המעמיק של 

 

מר אייל מגיני, סגן מבקר , הציבור תלונותעל תודה מיוחדת שלוחה לעובדי לשכת הממונה    

הגב' אריאלה ברנשטיין, מנהלת הלשכה על המסירות הרבה שהם מגלים בסיוע העירייה ו

בין העירייה  ולטיפהלבניית אמון ושקיפות  תתורמפעילות אשר , לפונים ובבירור תלונותיהם

 .הפוניםולציבור לתושביה 

 על כך הערכה ותודה.    
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 2018בשנת  על תלונות הציבור הפניות והתלונות לממונה .3

 :הגדרות 3.1   

  בנושא  או מכתב ( e-mail)המועברת מתושב: בעל פה, טלפון, פקס, דוא"ל "פנייה  פנייה:    

  יםהעירייה, יחידותיה או גופים מבוקרים הקשורריותה של טיפולה ואח הקשור לתחומי  

 ליה".א  

 

 לעיל. ,2.6, כהגדרותיה בחוק, כמפורט בסעיף הציבור תלונותממונה על : תלונה לתלונה    

 

 חלקה. מל   קודם שפנה ציבורהתלונות ממונה על ישירה של תושב ל: פנייה פנייה למעקב

  הממונה על תלונות לשכת ברישומי  הפנייה נרשמת ,אלהכגון במקרים    

 האגף הרלוונטי.  המחלקה/ והיא מועברת לטיפול למוקד העירייה/הציבור    

 מחלקה האגף/פנייתו הועברה לטיפול בכי  ,כמו כן, התושב מיודע על כך      

 נטית.ווהרל   

 או לא של המתלונן  לשביעות רצונותלונה ב ה/לא טיפלהאגף/המחלקה אם     

 תלונות הממונה על על פנייתו במועד סביר, נדרשת התערבותו של  ה/השיב   

 ציבור.ה   

 

את  ,שוטף באופן ,מדריכה ,ציבורלשכת הממונה על תלונות ה ,כי ,יןיצש לי

 מוקד העירייה הפונים אליה טלפונית או מגיעים למשרדיה ומכוונת אותם אל 

 ציבור.תלונות העל  ממונהאו המחלקה הרלוונטית, בטרם יגישו תלונה ל

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא מוצדקת.תלונה מוצדקת: 

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא לא מוצדקת.תלונה לא מוצדקת: 

 ,לא מוצדקת/מוצדקתשהממונה על תלונות הציבור מצא תלונה תלונה מוצדקת חלקית: 

  .בחלקה

 

 , לברר ולטפל בתלונות, לאחר נוהילפיכך,  ,ציבורות התלונהממונה על פקידו העיקרי של ת 3.2

 כלל.  לא קיבלו טיפול ראוי מהיחידות הביצועיות של העירייה או שלא טופלואלה ש   

    

 בבירור ובמתן תשובות לתלונות המגיעות אל ראש ציבור תלונות ההממונה על בנוסף, מטפל 

 , משרד הפנים וגורמים ציבוריים אחרים.נציבות תלונות הציבור-משרד מבקר המדינהמהעיר   

 מפגשים עם סיורים ובמידת הצורך, ו עורכים לשכת ועובדיציבור תלונות ההממונה על   

 עד לפתרון  ,למען הבהרת נושאי התלונה ולמען מציאת פתרונות ודרכי טיפול ,המתלוננים   

 אפשרי של הבעיה, נשוא תלונתם.   
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 תלונות על ממונה התלונות, ללנסות להביא לפתרון ראוי  במקרים כבדי משקל, על מנת   

 על  ,עם המתלונניםיחד איתם עד לכדי פגישה , מערב גורמים בכירים יותר בעירייהציבור ה   

  מנת שגורמים אלה ישפיעו.   

 כיווני בין תלונות התושבים בנושאים -מהווה למעשה גוף מתווך דוציבור תלונות ההממונה על 

 שבאחריות העירייה לבין התשובות/הפתרונות של בעלי התפקידים הביצועיים שונים   

 אלה. בתלונות המופיעים האחראיים לנושאים   

 על מנת לפתור את הבעיה  ,ומציע פתרונות שיש להביא ,במקרים לא מעטיםמסייע  ,ממונהה   

 ת, עלינו שהועלתה בתלונה. במקרים כאלה, בהם הממונה מעורב למעשה בקבלת החלטו  

 שאסור לו להיות שותף לקבלת )העירייה להבחין הבחנה ברורה בין תפקידו כמבקר   

 הציבור. החלטות( לבין תפקידו כממונה על תלונות  

 

 הינה ייחודית למדינת ישראל וכמעט אינה  -הלכה זאת, של צירוף תפקיד ממונה על תלונות למבקר  3.3

 הציבור:תלונות הן לביקורת והן לטיפול ב, התפקידים תורםאיחוד שני  קיימת במדינות אחרות.  

   

, 2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"חקבוע בלבנוסף  .א

מבקר  , לביצוע עבודתפקודת העיריותהכלים העומדים לרשות המבקר, על פי 

 .ציבורמאפשרים טיפול מעמיק ויסודי בתלונות ה העירייה,

 .קורתבילמבקר בבואו לבחור נושאי  ותמסייעציבור ת התלונומחלק  .ב

 

 הטיפול בתלונות: .4

היחידה התייחסות מועברת התלונה ללממונה על תלונות הציבור, עם הגעת התלונה בכתב,    

 .במידה של ריבוי נמענים שרות והסברהפניות הציבור באגף  תמנהלטיפול או ל האחראית 

 

על תלונות ממונה ישנם מקרים שה לעיתים למתלונן. שובה בכתבבירור התלונה, נשלחת ת לאחר  

 ממונה על תלונות ישירות למתלונן, עם העתק ל בכתב, ההמנהל האחראי ישיב תשוב דורש כיהציבור  

 .הציבור  

 להימשך  שויע בהןתלונות אשר עקב אופיין, מורכבותן והבעייתיות שבהן, הטיפול גם ישנן אציין כי 

 .רב זמן  

  תמנהלם ו/או ללאגפילמוקד העירייה/ישירות  ,בדרך כלל ,מנותבות - שאינן תלונות ,ות טלפוניותפני

   .שרות והסברהפניות הציבור באגף   

 רחובות ומטרדים ו/או מפגעים בפניות טלפוניות דחופות )דליפות מים, חסימת דרכים, הפסקות מאור 

 המחלקה /שרות והסברהפניות הציבור באגף  תמנהללמוקד העירוני/ ידיימועברות לטיפול מאחרים(   

 .הרלבנטית  

  Excelבלשכת הממונה על תלונות הציבור על גבי גיליונות התלונות מבוצע והמעקב אחר  רישוםה

 , התקיימו פגישות 2018נציין, כי בתחילת שנת  .לשכהה באופן ידני על ידי מנהלת אגפיםה לקוחלב  
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 מדף לצרכי עבודת לשכת לשם התאמת תוכנת  ,טכנולוגיותתוכנות  עם חברתובדיקות היתכנות   

 .הממונה על תלונות הציבור, אולם, תוכנות אלה נמצאו לא בשלות  

 

 ,מתוכן. ותתלונ 199ציבור תלונות ההממונה על בלשכת התקבלו  2018בשנת כאמור,  4.1

 .בפגישה אישית 18-בטלפון ו 12, במכתב/פקס e-mail ,9-ב 160

משמע  ,7201בשנת אשר מ פחותתלונות  63התקבלו  8201יקת הנתונים עולה כי בשנת מבד 

 44.פירוט בסעיף  .לונותת 235 בה התקבלו 7120שנת עומת לתלונות בכמות ה %15.3 של הדירי

 .2 עמודב 2012-2018לפי שנים התלונות סה"כ גם גרף  ורא .להלן 15בעמוד 

מאשר בשנת פחות פניות  24 ,נוספות פניות 66התקבלו יבור מונה על תלונות הצכמו כן, בלשכת המ 

 .27%של בירידה פניות, משמע מדובר  90, בה התקבלו 2017

היו אלה מכיוון ש שרות והסברהאגף מנהלת פניות הציבור בלטיפול פניות אלה  הועברולאחר בירור,      

  לא מטפל בהן. הממונה על תלונות הציבורעל פי הגדרות החוק, ראשוניות ו פניות

 לפונה. נמסרה שרות והסברהאגף לפניות הציבור ב תמנהלהודעה על העברת התלונה לידי 

 הלשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מבצעת מעקב שהתנהל על ידי מנהלת הלשכ  

בשנת  הלטפל בכל הפניות שהועברו אלי מהפניות הציבור סיי תנמצא כי מנהל וב ,במהלך השנה

2018. 

 עומת לבכמות התלונות  העלייהמגמת  הנבלמ ,2013-2201 יםבשנכי במבט לשנים עברו, עולה  

 .החלה ירידה בכמות התלונות 2014ומשנת  ים קודמותשנ  

  עלייהמ השנבע ,כלל התלונותב 29%-של כ עלייהעל  וצביעההנתונים  ,2017העבודה  בשנת

 של האישורים להיעדר תוכנה מהחלפת  שנבעהייה תלונות באגף הכנסות העיר 25של נקודתית  

 תלונות  8של  עלייהתלונות על ועדת תנועה ומחלקת תחבורה,  13של  עלייהחובות )אישור לטאבו(,  

, מנציב ן אחידתלונות, ללא מאפיי 8של  עלייהעל רשות החנייה, כולם ערעורים על דוח חנייה ו 

בכמות התלונות, כך הירידה חזרה מגמת  2018ת ובשנ   תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

 . התקיימו בחירות 2018וזאת על אף, שבחודש אוקטובר  15.3%היתה ירידה של  2018שבשנת 

 

 (48%) תלונות 93 תלונות: 199, כאמור, נתקבלו 2018תוצאות בירור התלונות מצביעות כי בשנת 

  ( מוצדקות חלקית12%ות )תלונ 22 ,לא מוצדקות (40%) תלונות 77 ,היו מוצדקות

 .4 ודגרף עמ ורא .2019ואר פברתלונות לא הסתיים הטיפול עד לחודש  7-וב

 ממצאים מציין כי בבדיקה של תלונה על האגף לשירותים חברתיים קהילתיים, נמצאו הממונה 

 ובהמלצת הממונה על תלונות הציבור מנכ"ל העירייה הורה על הפסקת פעילות העמותה  חמורים  

 וניהול פעילותה דרך מוסדות העירייה.  

 

 השרות לשם ייעול ושיפור  ,זהבדוח  לביטוי יםהנתונים כפי שבא בחוןל מוצע לאגפי ומחלקות העירייה

 ותהליכי העבודה בארגון.  
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 :פירוט הנתוניםונושאיות ובהן,  טבלאות מרכזותמוצגות  ,להלן

 

 :82011-התפלגות התלונות לפי נושאים ויחידות מטפלות 24.

 
 

                                                           
  4%-מתוכן, המהוות כ 7-תלונות הציבור, יש לציין כי ב , בלשכת מבקר העירייה והממונה על2018תלונות שהתקבלו בשנת  199מתוך  1

 . 2019ואר פברלא הסתיים הטיפול עד חודש    
 תלונות ממשרד נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ותלונה אחת מאמון הציבור. 9 2

 

 מחלקהאגף/

 

e-mail 

 

 טלפוניות

 

 במכתב/בפקס

במסירה 
אישית/ 
 פגישה

 

 סה"כ

 באחוזים
  בקירוב

 סה"כהמ

 חברה כלכלית כולל
 חנייה; פיקוח עירוני

37 6 6 5 54 27% 

 כולל הכנסות העירייה
 אישורים לטאבו

37 2 - 1 40 20% 

 13% 25 3 1 1 20 תנועה

הנדסה כולל  מח' 
 חשמל; נכסים

12 - 1 5 18 9% 

 איכות הסביבה כולל
גינון; עבודות 

 ציבוריות

12 2 1 1 16 8% 

 7% 13 - - - 13 חינוך

 5% 10 - - - 10 2גורמים חיצוניים

תרבות כולל נוער; 
מועדוני גמלאים ; 

 תנועות נוער

6 - - 1 7 3% 

 משאבי אנוש 
 שכרמח'  כולל

2 - - 2 4 2% 

 1.5% 3 - - - 3 רווחה

 1% 2 - - - 2 מועצה דתית

 1% 2 - - - 2 נושאים שונים

 0.5% 1 - - 1 - ביטוח

 0.5% 1 - - - 1 דוברות העירייה

 0.5% 1 - - - 1 המיםמפעל 

 0.5% 1 - - - 1 מח' רכב

 0.5% 1 - - - 1 מכרזים() רכש

 100% 199 18 9 12 160 סה"כ
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התפלגות התלונות באחוזים לפי 

נושאים ויחידות מטפלות לשנת 2018

9%

13%

20%

7%

5%

3%

2%

1.5%

0.5%

0.5%

1%
0.5%

1%

0.5%

8%

27%

27%-                               
20%-                                 
13%-     
9%-                      
8%-                                        
7%--     
5%-                       
3%-     ,     
2%-               
1.5%-     
1%-          
1%--            
0.5%--     
0.5%-              
0.5%-         
0.5%-   
0.5%-   
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 :82013בשנת הסתיים שהטיפול בהן זמני הטיפול בתלונות  34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקק"ל,  עתד ת: חווןוגים כמשך ימי הטיפול בתלונה מושפע מאופן הטיפול הנדרש וממספר גורמים מטפל  .1

 , תובע עירוני וכדומה.ץ משפטייוע

קובע כי בירור תלונה  2008-)ז( בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח8סעיף   .2

 יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

 .רסום דוח זהנכון למועד פ לא הסתיים 2018תלונות שהוגשו במהלך שנת  7-הטיפול ב  .3

 

 

                                                           
 הנתונים בטבלה זו כוללים את התלונות שהטיפול בהן הסתיים. 3
 ות הציבור במשרד מבקר המדינה ותלונה אחת מאמון הציבור.תלונות ממשרד נציב תלונ 9 4

 
 אגף/מחלקה

מספר 
התלונות 

שטופלו עד 
 שבוע ימים

מספר 
התלונות 

שטופלו בין 
שבוע 
 לחודש

מספר 
התלונות 

שטופלו בין 
חודש לחצי 

 שנה

מספר 
התלונות 

שטופלו בין 
חצי שנה 

 לשנה

 חברה כלכלית כולל
 קוח עירוניחנייה; פי

37 13 4  

 הכנסות העירייה כולל
 אישורים לטאבו

28 12   

  4 11 9 תנועה

הנדסה כולל  מח' 
 חשמל; נכסים

6 7 5  

 איכות הסביבה כולל
 ציבוריות ן; עבודותגינו

4 5 5  

  6 2 3 חינוך

  1 7 2 4גורמים חיצוניים

תרבות כולל נוער; 
מועדוני גמלאים ; 

 תנועות נוער
3 4   

 משאבי אנוש 
 מח' שכר כולל

2 2   

  1 1 1 רווחה

  1 1  מועצה דתית

    2 נושאים שונים

    1 ביטוח

  1   דוברות העירייה

    1 מפעל המים

    1 מח' רכב

   1  רכש )מכרזים(
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 :ממצאים אלה מצביעים

לעומת  %15.3-ב ירדסך מספר התלונות כך ש 7120בשנת אשר מ פחותתלונות  63התקבלו  8201בשנת 

 .2018וזאת על אף, הבחירות שהתקיימו בחודש אוקטובר  2017שנת 

 

 66, התקבלו בלשכת הממונה על תלונות הציבור 2018תלונות שהתקבלו בשנת  199-, פרט לבנוסף

של בירידה בר פניות, משמע מדו 90, בה התקבלו 2017מאשר בשנת פחות פניות  24, נוספות תתלונו

מכיוון שאלה היו תלונות ראשוניות  שרות והסברהלאחר בחינה הוחלט להעבירן לטיפול אגף  .27%

והממונה על תלונות הציבור, כאמור, לא מטפל בהן, על פי הגדרות חוק הרשויות המקומיות )ממונה על 

 . 2008-תלונות הציבור(, התשס"ח

  

זאת ו 2017בשנת נקודתית  עלייה, פרט לספר התלונותבממתמדת ירידה מצביעים על  ים אלהמצאמ

  שיפור בתפקוד יחידות העירייה.מו בלשכת הממונה על תלונות הציבורוהפיקוח המעקב מהעמקת  כתוצאה

  

  

                                                           
 תלונות מנציב תלונות הציבור )משרד מבקר המדינה( ומאמון הציבור. 5
 כולל משאבי אנוש ושכר; רכב; רכש; דוברות העירייה; מועצה דתית ונושאים שונים. 6

 
שנה                                 

 אגף/מחלקה     

 
e-mail 

 
 טלפוניות

 
 במסירה/פגישה
 במכתב/בפקס

 
 סה"כ

 
מספר 

התלונות 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 שעלה/ירד

הכנסות עירייה; 

 תביעות ביטוח
48 37 5 3 7 1 60 41 19- 

 -חברה כלכלית

נייה רשות הח

 ופיקוח עירוני

44 37 1 6 7 11 52 54 2+ 

איכות הסביבה 

 כולל גינון
20 12 2 2 5 2 27 16 11- 

הנדסה כולל 

 תנועה
21 32 1 1 10 10 32 43 11+ 

תלונות מגורמים 

 5חיצוניים
13 10 - - 1 - 14 10 4- 

 +1 13 12 - 2 - - 13 10 חינוך

תרבות, נוער 

 וספורט
5 6 - - 1 1 6 7 1+ 

פעל המים מ

 ותאגיד הביוב
2 1 - - - - 2 1 1- 

 -17 11 28 2 5 - 5 9 18 6נושאים שונים

 +1 3 2 - 1 - - 3 1 רווחה

 -36 199 235 27 39 12 14 160 182 סה"כ

 :2017לעומת שנת  2018פירוט השינויים בשנת  4.4
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 פירוט התלונות לפי אגפים ומחלקות: .5

 הנדסה:הות אגף לקחמהתלונות ב להלן התפלגות

 מכתב/פקס טלפונית e-mail נושא/המחלקה
במסירה 

ישית/ א
 פגישה

  אחוזיםב סה"כ

   1  1   שינוי תכנית בניין

   1    1 פינוי בינוי

   1    1 בניית בניין חדש

  7% 3  1  2 סה"כ רישוי ובניה

 התנהלות אתר 
 38בניה תמ"א 

1    1   

   5  2  3 חריגות בניה

   2  1  1 בניה ללא היתר

   1    1 4טופס 

 סה"כ פיקוח 
 על הבניה

6  3  9 21%  

   1    1 תיקון עמוד תאורה

   1    1 התקנת עמוד תאורה

  5% 2    2 סה"כ חשמל

   10 3  1 6 חניית נכים

   4  1  3 בעיות חניה

   4    4 תמרורים וסימוני דרך

   1    1 הסדרי תנועה

   2    2 רמזורים

   3    3 תחבורה ציבורית

 קבלת קהל 
 תנועה לקתבמח

1    1   

 סה"כ תחבורה 
 וועדת תנועה

20 1 1 3 25 58%  

   1 1    צובר גז

 השתלטות על 
 קרקע ציבורית

1    1   

   1 1    קבלת קהל

 שוכרת מוגנת 
 בנכס עירוני

1    1   

  9% 4 2   2 כללי

 22% 100% 43 5 5 1 32 סה"כ
 מהסה"כ

 

 עולה: עיקרייםהמצאים הממ

 עלייהומסתכם ב, %7.99-ב עלה, 8201בשנת התלונות  כללמבין אגף הנדסה  לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 .(2017בשנת  235מתוך  32לעומת  2018בשנת  199מתוך  43) תלונות 11של 
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התפלגות התלונות באגף הנדסה לפי מחלקות
 

9% -     

5% -     

7%-            

                   

58% -

 -               

21%

58% -                   21% -               9% -     

7% -            5% -     

 

 תלונות(: 43להלן דוגמאות לתלונות על אגף הנדסה )מתוך 

 ;חריגות בנייהעל  ותתלונ .1

 ניה;תלונות על רישוי ב .2

 ;חניות נכיםעל ות תלונ .3

 ;תחבורההסדרי  ,סימני דרך שינויי תמרורים,תלונות על  .4

 ;ציבוריות וחניה אזורית חניותעל  ותתלונ .5

 ;על תאורת רחוב ותתלונ .6

 ללא היתר בניה; צובר גז תת קרקעיתלונה על  .7

 תלונות על תחבורה ציבורית; .8

 תלונה על השתלטות על שטח פרטי; .9

 אגף הנדסה;תלונות על קבלת קהל ב .10

 

 בוצע שינוי ארגוני כשמחלקת עבודות ציבוריות עברה מאגף הנדסה  2016בשנת יש לציין כי 

  .ומחלקת רישוי עסקים עברה מאגף איכות הסביבה לאגף הנדסה יכות הסביבהאלאגף 
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התפלגות התלונות באגף הנדסה 

בשנים 2014-2018
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עברה מאגף הנדסה לאגף איכות בוצע שינוי ארגוני כשמחלקת עבודות ציבוריות  2016שנת תחילת ב

  .ומחלקת רישוי עסקים עברה מאגף איכות הסביבה לאגף הנדסה הסביבה



 19 

 אגף איכות הסביבה: מחלקותהתפלגות התלונות לגבי  ,להלן

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

ומסתכם  ,.%443-ד ביר, 8201התלונות בשנת  כללמבין אגף איכות הסביבה  לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 (.2017בשנת  235מתוך  27לעומת  2018בשנת  199מתוך  16תלונות ) 11של  בירידה

 

 מחלקותנות באגף איכות הסביבה לפי התלו התפלגות

25% -          

50% -            

12.5% -     

                

12.5%%

50% -            25% -          12.5% -                12.5% -     

 

 

 מכתב/פקס טלפוניות e-mail המחלקה
במסירה 

  פגישה  אישית/
  באחוזים  סה"כ

   4    4 פינוי אשפה לקוי

   1  1   ניקיון רחובות

 מיקום 

 מתקני מחזור
1    1   

   2    2 אי פינוי קרטונים

  50% 8  1  7 סה"כ ניקיון

   4 1  2 1 גינון ציבורי

  25% 4 1  2 1 גנים ונוףסה"כ 

   2    2 שונות

  12.5% 2    2 כלליסה"כ 

 פיתוח שביל 

 בין שכונות
1    1   

   1    1 תיקון מדרכה

 סה"כ 
  ריותעבודות ציבו

2    2 12.5%  

 100% 16 1 1 2 12 סה"כ
8% 

 מהסה"כ
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 תלונות(: 16)מתוך  אגף איכות הסביבהלהלן דוגמאות לתלונות על 

 ;אשפהמוקדם של פינוי רעש עקב על ה תלונ .1

 ;אשפהלכלוך לאחר פינוי על  התלונ .2

 ;תלונה על מחסור בפחי אשפה .3

 ;מתקני מחזורעל ות תלונ .4

 ;ציבורי לקוי גינוןות על תלונ .5

 ;מחסור בשביל ציבוריעל ות תלונ .6

 .תיקון מדרכהה על אי תלונ .7

 :חברה כלכלית

 מהממצאים העיקריים עולה:

ומסתכם  ,%08.1-ב עלה, 8201התלונות בשנת  כללחברה הכלכלית מבין ה לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 .(2017בשנת  235מתוך  1לעומת  2018בשנת  199מתוך  3)תלונות  2של עלייה ב

 על החברה הכלכלית: ותתלונפירוט ה ,להלן

 ודות תשתית בשיכון עלייה;בעיות תחבורה ובורות עקב עבעל ות תלונ .1

 תלונה על בעיות רישום נכס במפעלות כפר סבא. .2

 :רשות החנייה והפיקוח העירוני

 להלן התפלגות התלונות לגבי רשות החנייה:  

 טלפון e-mail הנושא
מכתב/

 פקס

במסירה 
אישית/ 
 פגישה

  באחוזים  סה"כ

עבודות תשתיות 
 בשיכון עליה

 1  1 2 75%  

רישום נכס 
 במפעלות כפר סבא 

   1 1 25%  

 1.5% 100% 3 2  1  סה"כ
 מהסה"כ

  באחוזים סה"כ במסירה אישית/ פגישה מכתב/פקס טלפוניות e-mail הנושא

   33 3 3 2 25 ערעור על דוח חנייה

   1    1 בעיית חנייה

   1    1 גביית חוב לאחר ששולם

   1    1 בקשה להישפט עקב דוח

   1    1 תשלום ריבית ופיגור

   1   1  תלונה על חנייה אזורית

 בקשת החזר עקב 
 גבייה בפנגו

1    1   

 המהווה %100 39 3 3 3 30 סה"כ רשות החנייה
 מהיחידה %72
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 י:להלן התפלגות התלונות לגבי הפיקוח העירונ 

 באחוזים סה"כ בפגישה אישית מכתב/פקס טלפוניות e-mail הנושא

  11 1 3  7 ערעור על דוח

  3   2 1 אי אכיפת מפגעי רעש

 נסיעת קטנוע של 

 השיטור העירוני על מדרכה
1    1  

 המהווים %100 15 1 3 2 9 סה"כ פיקוח עירוני
 מהיחידה %28

 25.5% 100% 54 4 6 5 39 סה"כ
 מהסה"כ

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 עלה, 2018התלונות בשנת  כללשל התלונות על רשות החנייה והפיקוח העירוני מבין  היחסיחלקן 

 (.2017בשנת  235מתוך  51לעומת  2018בשנת  199מתוך  54) תלונות 3ומסתכם בעלייה של , 5.43%-ב

 

 תלונות(: 54להלן דוגמאות לתלונות על רשות החניה והפיקוח העירוני )מתוך 

 ערעורים על דוח חנייה; .1

 תלונה על גביית חוב על אף ששולם; .2

 תלונה על חנייה אזורית; .3

 תלונה על בעיות חנייה; .4

 תלונה על גביית כסף דרך פנגו על אף הזכאות להנחה כתושבת; .5

 תלונה על דרישת תשלום ריבית ודמי פיגורים; .6

 ערעורים על קבלת דוחות מהפיקוח העירוני; .7

 י אכיפת מפגעי רעש;תלונות על א .8

 תלונה על נסיעת קטנוע של השיטור העירוני על מדרכה. .9

 
 

 2018-2014כמות התלונות על רשות החנייה ועל הפיקוח העירוני בשנים: 
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 :ביטוחגזברות כולל ו הכנסות העירייה

 ביטוח:תביעות גזברות כולל להלן התפלגות התלונות לגבי הכנסות העירייה ו 

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 ירד, 8201התלונות בשנת  כללביטוח מבין רות כולל גזבהכנסות העירייה ועל של התלונות  היחסיחלקן 

בשנת  352מתוך  60לעומת  8201בשנת  199מתוך  60)תלונות  91של  רידהיומסתכם ב, %93.4-ב

2017.) 

 

 תלונות(: 60מתוך )ביטוח גזברות כולל והכנסות העירייה ל עתלונות להלן דוגמאות ל  

 ;עירייהלהיעדר חובות לרישום בטאבו על קבלת אישור לוחות זמנים ארוכים לתלונות על  .1

  ;של הארנונהלקוי ה על חישוב תלונ .2

 ;מימוש החזר ארנונהאי על  התלונ .3

 ;ה על חוב שלא קייםתלונ .4

 ;הודעה על חובות ארנונהתלונה על קבלת  .5

 ;השרות במוקד הטלפוני של הארנונהה על תלונ .6

 תלונה על סחבת בטיפול בבקשה להנחה בארנונה; .7

 לרכב בחניה עירונית כתוצאה מנפילת עץ. לונה על נזקת .8

 

 :תרבות, נוער וספורט

 :לגבי אגף תרבות, נוער וספורטהתפלגות התלונות להלן 

 

 

 

 

 

 יקריים עולה:מהממצאים הע

  ,8201בשנת התלונות  כללשל התלונות על אגף תרבות, נוער וספורט מבין  היחסיחלקן 

 תוךמ 6לעומת  8201בשנת  199מתוך  7) ה אחתשל תלונ עלייהומסתכם ב, %96.0-ב עלה

 

 אגף/מחלקה

 

e-mail 

 

 טלפון

 

 מכתב/פקס
במסירה אישית/ 

 פגישה

 

 סה"כ

 

 אחוזים ב
 

  97.5% 40 1  2 37 הכנסות העירייה

  2.5% 1   1  תביעות ביטוח

 20.5% 100% 41 1  3 37 סה"כ
 מהסה"כ

מכתב/ טלפון e-mail המחלקה
 פקס

במסירה 
 אישית/ פגישה

  באחוזים סה"כ

  57% 4 1   3 תרבות

  43% 3    3 נוער

 מהסה"כ %3 100% 7 1   6 סה"כ
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  (.2017בשנת  235

 :(תלונות 7מתוך ל אגף תרבות, נוער וספורט )עתלונות דוגמאות ללהלן 

 ;י הצללה במבנה של תנועת נוערתלונה על א .1

 ;תלונה על תעריף גבוה בחוג לריקודי עם .2

 ;תלונה על פינוי ילד שנפצע בחוג עירוני .3

 .תלונה על מחלקת מנויים .4

 

 :חינוךאגף 

 :להלן התפלגות התלונות לגבי אגף החינוך

  

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

, %43.1-ב עלה ,8201התלונות בשנת  כללמבין יכות לאגף החינוך ישל התלונות המשו היחסיחלקן  .1

 (.2017בשנת  235מתוך  12לעומת  2018בשנת  199מתוך  13) ה אחתשל תלונ עלייהומסתכם ב

 ,2017כשבשנת  ,מסך התלונות על אגף החינוך 54% תמהוומספר התלונות על מחלקת גני ילדים  .2

 .29%, משמע ירידה של 83% ווגני ילדים הימחלקת התלונות על 

 

 תלונות(: 13)מתוך  חינוךלהלן דוגמאות לתלונות על אגף 

 ;תשלומי הורים לא חוקיים לגני ילדיםעל  התלונ .1

 ;לחטיבות הביניים X הסעות משכונהרבה ב צפיפותתלונה על  .2

 ;גני ילדיםלשכר לימוד תלונה על  .3

 ; רעש בצהריים מאשכול גני ילדיםעל ה תלונ .4

 ;גביית כספים בתיכוניםה על תלונ .5

 ;גורמים בחטיבת ביניים םאי קבלת פרטים להתקשרות עתלונה על  .6

 .לחינוך מיוחד ילדיםריח חריף מחצר גן ה על תלונ .7

 

 

 

 
 המחלקה

 
e-mail 

 
 טלפון

 
מכתב/ 

 פקס

במסירה אישית/ 
 פגישה

 
 סה"כ

 
 באחוזים

 

  54% 7    7 םגני ילדי

  46% 6    6 בתי ספר

 7% 100% 13    13 סה"כ
 מהסה"כ
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 ות:יחידות אחר

 להלן התפלגות התלונות לגבי שאר יחידות העירייה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

ומסתכם , 086.%-ב ירד, 8201התלונות בשנת  כללמבין אחרות היחידות ה לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 .(2017בשנת  235מתוך  32לעומת  2018בשנת  199מתוך  15)תלונות  17של רידה יב

 

 :תלונות( 15על יחידות אחרות )מתוך תלונות  גבילדוגמאות להלן 

 ;תוצאות מכרז לביטולתלונה  .1

בבדיקה של תלונה על האגף לשירותים  - ליקויים בעמותה הפועלת באגף הרווחהעל תלונה  .2

ות הציבור מנכ"ל העירייה ובהמלצת הממונה על תלונ ממצאים חמוריםחברתיים קהילתיים, נמצאו 

 ;הורה על הפסקת פעילות העמותה וניהול פעילותה דרך מוסדות העירייה

 ;העברת פרטים אישיים למועמדים לבחירותעל  תלונה .3

 ;הפרשות לפנסיהתלונה על  .4

 תלונה על אי קבלת שכר; .5

 ;התנהלות לא תקינה בצהרוןתלונה על  .6

 ;ירונימועד פרסום מאוחר על סגירת הפארק העעל תלונה  .7

 ;תאונה עם רכב עירייהתלונה על  .8

 .התנהלות לא תקינה במועצה הדתיתתלונה על  .9

 מפעל המים:על  התלונהפירוט  להלן

 שינוי מספר נפשות ללא סיבה.תלונה על  .1

 
 אגף/מחלקה

 
e-mail 

 
 טלפוניות

 
מכתב/

 פקס

במסירה אישית/ 
 פגישה

 
 סה"כ

 
 באחוזים

 ,משאבי אנוש
 שכר

2   2 4 2% 

 1.5% 3    3 רווחה

 1% 2    2 מועצה דתית

 1% 2    2 נושאים שונים

 0.5% 1    1 דוברות העירייה

 0.5% 1    1 מח' רכב

 רכשמח' 
 )מכרזים(

1    1 0.5% 

 0.5% 1    1 מפעל המים

 מהסה"כ 7.5% 15 2   13 סה"כ
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תלונות על מפעל הטיפול ב. על פי חוק מבקר העירייההמבוקרות בידי מפעל המים אינו נכלל בין היחידות 

לטיפול  מועברותלידי הממונה על תלונות הציבור  מגיעותאשר תלונות ל רצון טוב והנעשה במסגרת שהמים 

 מפעל המים.

 

 :גורמים חיצונייםמהמגיעות תלונות בטיפול 

 ,הממונה על תלונות הציבורואשר טופלו על ידי מגורמים חיצוניים להלן, פירוט התלונות שהתקבלו 

  :2018בשנת 

 

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 ,%3.90-ב ירד , 8201התלונות בשנת  כללשל התלונות אשר הגיעו מגורמים חיצוניים מבין  היחסיחלקן 

 .(2017בשנת  235מתוך  14לעומת  2018בשנת  199מתוך  10)תלונות  4של  הדיריב ומסתכם

  

 תלונות(: 10חיצוניים )הגורמים התלונות מהלהלן פירוט 

 תלונות(: 9) -במשרד מבקר המדינה  נציבות תלונות הציבור

 ;נזק לרכב שנגרם כתוצאה מעבודות גיזום תלונה על .1

 ;)דוא"ל( לא נכונה e-mailשליחת חשבון ארנונה לכתובת  עלתלונה  .2

 ;מפגעים רבים ברחוב ובמקלט ציבורי תלונה על .3

 ;חול בגינות ציבוריות תלונה על .4

 ;אי הפרדת תשלומי חובה/רשות בעת ההרשמה לגני ילדיםתלונה על  .5

 ;הצבת תמרורתלונה על  .6

 ;ניהול עסק למשלוחים מתוך בית מגוריםתלונה על  .7

 ;38ליקויים בביצוע פרוייקט תמ"א תלונה על  .8

 (:ה אחת)תלונ חל"צ –ארגון אמון הציבור 

 תלונה על אי קבלת תו תושב. .1

 

בשיתוף  ריהטופלו באופן מ במשרד מבקר המדינה שהתקבלו מנציב תלונות הציבוררובן של התלונות 

 .בדבר תנוגעוהעם היחידות  פעולה מלא

 באחוזים סה"כ טלפוןב e-mail הגורם החיצוני הפונה

 תלונות מנציבות תלונות הציבור
 במשרד מבקר המדינה

8 1 9 
 

  1  1 ציבור אמון הארגון 

 מהסה"כ 5% 10 1 9 סה"כ



 

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

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

 2017נת של רו"ח מטעם משרד הפנים מפורטח ביקורת "דיון בדו

 רצ"ב

  '.סעיף ה – 17.3.19פרוטוקול ועדת הביקורת מיום  .1

 .2017דוח ביקורת מפורט מטעם רו"ח משרד הפנים לשנת  .2

 כפי שנשלחה למשרד הפנים. 2017התייחסות העירייה לדוח ביקורת לשנת  .3

 

 

 



 

 תארי�:

 

 

  סדר יו�:
  

  של ראש העיר.דברי פתיחה  ו"אני מאמי�"   .א
  

  יו"ר הוועדה, היכרות, אופ� התנהלות הוועדה, קביעת לו"ז לשלוש הישיבות הבאות.  .ב
 

  דיווח מבקר העירייה וסקירה קצרה על האופ� בו מתבצעת עבודת המבקר.  .ג
 

  הצעות מהוועדה לנושאי ביקורת מטע� הוועדה למבקר העירייה.בקשה לקבלת שתי   .ד
  

כספי מבואר ודוח כספי מפורט שבוצע על ידי רו"ח חיצוני מטע� משרד הפני�. דיו� בדוח   .ה
  גזבר העירייה יוזמ� לדיו� בוועדה).   (מצ"ב הדוח והתייחסות הגזברות לדוח

 
אישור המלצות הוועדה היוצאת    2017דיו� בדוח ביקורת מבקר העירייה לשנת עבודה   .ו

  שדנה בדוח לקראת אישור מועצת העיר. (המועצה לא דנה בדוח עקב הבחירות).
 

חלוקת נושאי� לחברי הוועדה לקראת    2018דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת עבודה   .ז
  . (לאחר התייחסות ראש העיר).2019דיו� בישיבת הוועדה במהל� חודש יוני 

 
  
  
  
  

  1 ישיבה: מס' עדהוש� הו  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :     17.03.19: תארי� הישיבה נער� ביו�:

אריאלה ברנשטיי�, מזכירת  נרש� ע"י : יו"ר הוועדה לענייני ביקורת  –עו"ד יוסי סדבו�  נוהל ע"י:
  הוועדה

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחי�:

  יו"ר הוועדה עו"ד יוסי סדבו� 

  חברת הוועדה  פליאה קטנר 

  חבר הוועדה  ממה שיינפיי� 

 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

  חברת הוועדה  ד"ר אסנת ספורטה 

  חבר הוועדה  צביקה צרפתי 

  חבר הוועדה  אור� כה� 

 חבר הוועדה ד"ר רפאל קובי 

  וזמני�מ ותשמ
  :שנכחו

  מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור  דוד תורג'מ� 

  גזבר העירייה  שגיא רוכל 

  סג� מבקר העיריה  אייל מגיני 

  מזכירת הוועדה –אריאלה ברנשטיי� 

 

, ראש העיר מבקר העירייהסג� מבקר העירייה, העיריה,   ועדות ת/רכזמשתתפי�, חברי הוועדה,   תפוצה:
 ומנכ"ל העירייה 



 

  
  
  
  
  
  

  דברי המשתתפי�:עיקרי 
  

  בדברי פתיחה וברכות.  ראש העיר מר רפי סער פתח את הישיבה 
  
  

 �  .ז לשלוש הישיבות הבאות"קביעת לו, אופ� התנהלות הוועדה, היכרות, ר הוועדה"יו �' בלסעי
  פותח את ישיבת הוועדה בברכות ומציג את ה"אני מאמי�" שלו,מר יוסי סדבו�, יו"ר הוועדה 

  הוועדה.לות ואופ� התנה
  

  הישיבות הוועדה יתקיימו בימי רביעי בשבוע.  :החלטה
  .11.12, 11.09, 12.6 :ות הבאות ה�להתכנסות הוועדשנקבעו תאריכי� ה : החלטה

  
  

 �  .דיווח מבקר העירייה וסקירה קצרה על האופ� בו מתבצעת עבודת המבקר �' גלסעי
  

  :נת� דברי רקעדוד: 

 .על תלונות הציבורעל תפקיד מבקר העירייה והממונה  •
 משמשות לעיתי� נושא לביקורת ומסגרת דוח מבקר העירייה.חלק מהתלונות  •

 מהות עבודת המבקר והממונה על תלונות הציבור הינ� בממשק ישייר ע� התושבי�. •
 ההבדל בי� תלונה לפנייה. •

 תקני� חדשי� בלשכת המבקר. •
הסקר  –אגפי העירייה שנער� בשת"פ ע� מנכ"ל העירייה על כלל  סיכוני� מקי-קר ס •

 ירוענ� הסקר. 2020. בשנת 2014נער� בשנת 
דוח שנתי מבקר העירייה כולל בתוכו מספר דוחות, כל דוח כולל תקציר מנהלי� +  •

 המלצות + סיכו�.
  ביקורת בשנה. נושאי 2בסמכות הוועדה לבקש ממבקר העירייה לבדוק  •

 � לביקורת.מסוינושא לבדוק רשאי לבקש מהמבקר כמו כ�, ראש העיר 
  :טיפול בדוח השנתילוח זמני� ל •

הדוח מועבר להתייחסות  –. 01.04  ה לתארי�  עדמבקר העירייה יש להעביר את דוח 
  ראש העיר ולידיעת הוועדה לענייני ביקורת.

  ובהתייחסויות ראש העיר לדוח. בדוחחודשי� הוועדה לענייני ביקורת דנה  3לאחר 
  לדיו� בתו� חודשיי� ימי�.סיכומיי והמלצות הוועדה יועברו לכלל חברי המועצה 

 המבקר אמור לעלות הדוח לאתר העירייה לצור� פרסו�.   01.11  ב
מבקר העירייה יעביר לראש העיר סטאטוס תיקו� ליקויי� עד לחודש   תיקו� ליקויי�  •

  אוגוסט.
 חודשי�. 3יקויי� לוועדה כל צוות תיקו� ליקויי� יעביר את סטאטוס תיקו� ל

 שמירת סודיות •
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

 �  בקשה לקבלת שתי הצעות מהוועדה לנושאי ביקורת מטע� הוועדה למבקר העירייה:�' דלסעי
  

  :  לביקורת ממה מציע נושא
  ציוד וכשירות אנשי�, וועדה לשעת חירו�.  היערכות העירייה לשעת חירו� 

  נושאי� לביקורת.  2מבקר העירייה הודיע כי הוועדה לענייני הביקורת היוצאת קבעה 
  הנושא יועלה לסדר היו� בוועדה הבאה.

  
  

 �  : כספי מבואר ודוח כספי מפורטדיו� בדוח  �' הלסעי
 

  וכ� מצ"ב מכתב לממונה על מחוז מרכז,  נות� רקע והסבר על דוח הכספי של משרד הפני�  :שגיא
  :2017במשרד הפני�, בנוגע למעקב תיקו� ליקויי� ביקורת      

  דוחות: 2רו"ח מטע� משרד הפני� עור�  •
  דוח כספי מבוקר     
    אשר הממונה על הביקורת ממשרד הפני� קובע    דוח ביקורת מפורט      
 תחומי� (הנדסה, כוח אד� וכו').     

  הדוח מחולק למספר פרקי�: •
  על העירייה

יש ליקויי� שאי� באפשרות העירייה לתק� ג� אחרי    דמות ליקויי� משני� קו
  שני� ה� נמחקי�. 3הרבה שני� ולכ� ה� חוזרי� בדוח כל שנה, ורק לאחר 

 דוח ביקורת מפורט.
  

  מבקש לזרז את מינוי הדירקטוריוני� של    הנחיית יו"ר הוועדה לענייני ביקורת   :יוסי
  חכ"ל, תרבות הפנאי ותאגיד הביוב.      
  

  שעות נוספות יש לוודא כי תוספת שעות נוספות ע� חתימת העובד תתויק    3סעי-   :יוסי
    בתיקו האישי.      
  

  .2019ספטמבר עד  יסתיי� –נוהל ביצוע תשלומי� לספקי�   :שגיא
  

  עמותות שמקבלות תמיכה. 80 100תמיכות: היו� יש בי�   :שגיא
  עמותות. 5 היו� עושי� ביקורת ב נוהל תמיכות.אקראית וכ� קיי� יש ביקורת      
        

  קבלני�.הלפיקוח על   , מחזיקי� קבלני�  לטעמנו הביקורת אינה נכונה  –תקציב הג"א   שגיא:
  

  : המהנדס ארז אייזנר איננו כא� כבר, מדובר על מקווה עליה.9סעי-   :שגיא
  כיו� יש דוח נפרד .4, יש טופס 4טענו כי לא מצאו טופס      
  

  אנו לא מצטייני� במחיקת חובות.  :10 סעי-  :שגיא
  יש חובות שאי אפשר למחוק אות�. יש סמכות, ויש חוק.      
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  המצב העדכני של החובות. לקבל דיווח עלמבקש עד חודש יולי   :יוסי
  

  לרשו� מימושי� בהיטל השבחה.בעבר העירייה נהגה  :11סעי-   שגיא:
  כל נכס שהגיע למימוש אנחנו בודקי� לא רושמי� חובות יותר.            
  
  

  מבקש מצב דוחות חובות היטלי השבחה עד סו- שנה.  יוסי:
  שגיא.   אחריות דיווח      
  

  חודשי�. 3 סטאטוס בתו�ייבדק    והיטלי� של חייבי� חובות מיסי�  :12 13סעי-   :שגיא
  
  

  : מצמצמי� את החובות.14סעי- : שגיא
  
  

  התייחסות של אלו� ב� זק�.: יש ועדה חקלאית: שגיא
  

    מבקש מאלו� ב� זק�, היוע1 המשפטי, חוות דעת לגבי ביטול או אי ביטול של וועדה חקלאית  יוסי:
  לאור אי התכנסותה.

  
  כיו� יש בעיה ע� עובד אחד בלבד שלא נית� לחייבו של עובדי�,: מדובר בהפרשה 17סעי- 

  
   ת כספי עובדי� לקרנות פנסיה.מבקר העירייה ער� ביקורת בנושא הפרשו  :דוד

  
  
  מכתב לממונה על מחוז המרכז, התייחסות הגזברות לדוח.מצ"ב **
  
  
      

 �המלצות סיכומי ואישור  � 2017דיו� בדוח ביקורת מבקר העירייה לשנת עבודה  �' ולסעי
  :)המועצה לא דנה בדוח עקב הבחירות. (שדנה בדוח לקראת אישור מועצת העיר הוועדה היוצאת

  
מועצת העיר.לדיו� מיוחד בהמלצות המבקר ולהעביר הדוח סיכומיי ולקבל את   :החלטה  יוסי:

     
  

  שואל איפה עומד מצב האינוונטר בעירייה?  :ממה
  

  ממצאי דוח ביקורת אינוונטר מצביעי� על אי ניהול תקי� בכל הקשור לשליטה, פיקוח,   :דוד
  שני�. 3האינוונטר מזה העירייה פועלת להסדרת נושא בקרה ורישו�.     
  העירייה ברשות המנכ"ל מינתה את מר אור� וולשטיי�, מנהל באיכות הסביבה לרפרנט      
  מטע� העירייה, לטובת העניי� גויס יוע1 מר מאיר אלקיי�, שמשמש כפרוייקטור      
  להסדרת נושא האינוונטר. ממצאי הביקורת מצביעי� על בעיות רישו� פיקוח ובקרה      
  במחסני העירייה, בבתי ספר, גני ילדי� ועוד.     
  כמו כ�, מהדוח עולה כי לא היה מחסנאי במחסני העירייה באופ� שוט-.      
  

  .2019לישיבה בחודש דצמ'  אינוונטרה בנושאליקויי�  ביקורת מעקביו"ר הוועדה מבקש   :יוסי
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

 �חלוקת נושאי� לחברי הוועדה  � 2018דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת עבודה  �' זלסעי
  ).לאחר התייחסות ראש העיר. (2019לקראת דיו� בישיבת הוועדה במהל� חודש יוני 

  
  חניות נכי� ממה שיינפיי�:

  
  השכרת נכסי�:  פליאה קטנר

  
  ש� לכלל החברי� לפי בקשת�,  יתרת הנושאי� באחריותי.יחולקו בהמ הנושאי�: וסי סדבו�י

  המשימות שטר� נקבע עבור� חבר וועדה שיבח� את דוח הביקורת ותגובת העירייה                    

 38רישוי בנייה תמ"א   
 מחלקת רכב  
 התנהלות כספית מחלקת רכב  
 הכנסות רווחה  
  מעקב לתיקו� ליקויי�  

  
  מודה למבקר ולגזבר על השתתפות� בישיבה וההסברי� שניתנו במהל� הישיבה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  _________________  
  עו"ד יוסי סדבו�                               

  יו"ר הוועדה לענייני ביקורת                             

  

 

 

 

 






















































































