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לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש אוגוסט
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי ,7.8.2019 ,ו' באב תשע"ט,
בשעה  ,19:00במרכז הנוער העירוני ,דוד אלעזר  ,3כפר סבא.
על סדר היום
דברי פתיחה.
 .1שאילתות
א .עסקים ומרכזי תעשייה  -הגדלת הכנסות העירייה מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ב .שאלות לאחר שיבוצים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ג .ציפוף תלמידים בכיתות בבתי הספר היסודיים בעיר מטעם סיעות "כפר סבא
מתקדמת"" ,כפר סבא בראש" ו"כפר סבא אחת".
ד .שחרור יומנים מטעם סיעות "כפר סבא מתקדמת"" ,כפר סבא בראש" ו"כפר סבא
אחת".
ה .הוצאות עיריית כפר סבא על אירועים בעיר מטעם סיעות "כפר סבא מתקדמת",
"כפר סבא בראש" ו"כפר סבא אחת".
 .2הצעות לסדר
א .צעירי כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ב .מקצועיות בדירקטוריונים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ג .הארכת פעילות גני יול"א לחודש אוגוסט מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
 .3עדכון הרכב ועדות עירייה.
 .4אישור הארכת שירות של עובדים ,מעבר לגיל .70
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 .5יומני מהנדסת העיר  -תיקון החלטה.
 .6אישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות.
 .7אישור הקצאה של חנות מס'  17בשוק עלייה לעמותת "עזר מציון".
 .8אישור הארכת תוקפם של תעריפיהם של היטלי סלילת רחובות ותיעול.
 .9אישור פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום .22.7.2019
 .10אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש
באצטדיון "המושבה".
 .11אישור מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם
הלוואה.
 .12אישור פרוטוקול והחלטות ועדת הכספים מיום .14.7.2019
 .13אישור החלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות.
 .14אישור התקשרות בפטור ממכרז לצורך הצבה ,איסוף ומחזור קרטונים בעיר.

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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18/06/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה 3/7/19
עסקים ומרכזי תעשייה –הגדלת הכנסות העיריה
במהלך מערכת הבחירות חידדו המועמדים השונים לראשות העירייה את החשיבות של הבאת
עסקים קטנים ,בינוניים וגדולים ,תעשיות הי-טק ואחרות לעיר כפר סבא .נהיר לכל כי
הימצאותם של עסקים חדשים בעיר תסייע להגדלת הכנסות העירייה הנמוכות באופן יחסי
בהשוואה לערים השכנות לנו ממיסים שיסייעו לרווחת תושבי העיר .בהתאם נבקש לקבל
תשובות לשאלות הבאות:
 .1מה היקף הכנסות העיריה מעסקים בחמש שנים האחרונות? (בחלוקה לשנים).
.2

כמה פגישות עם עסקים חדשים המונים מעל  50עובדים בוצעו במהלך החצי שנה
האחרונה?

 .3האם קיימות היום קרקעות המיועדות לבניה המוצעות לעסקים חדשים? אם כן ,מה
היקף הקרקעות?
 .4כמה עסקים חדשים נקלטו בשנה האחרונה ,ובאיזה סיווג ,עם חלוקה לפי האזורים
הבאים :עתיר ידע ,תע"ש וכ"ס ( 50להלן" :האזורים").
 .5כמה עסקים עזבו בכל אזור ,בחלוקה לסיווגים הרשומים בעיריה?
 .6כמה מבנים עומדים לשכירות ללא שוכר? וכמה זמן?
 .7מי הגורם בעירייה האחראי לעידוד והבאת עסקים חדשים לעיר?
 .8האם לעירייה יש יעדי גידול הכנסות מארנונה עיסקית וכיצד בכוונתה לממש יעד זה?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
נושא הגדלת מספר העסקים וחיזוק האיתנות הפיננסית הוא מהנושאים החשובים ביותר
העומדים לנגד עינינו.
היקף ההכנסות בפועל של העירייה מארנונה שאינה למגורים הוא כמפורט בטבלה הבאה:
שנה
2014
2015
2016
2017
2018

סכום גבייה
118,127,626
128,486,384
140,063,501
154,003,897
156,455,638

שיעור שינוי
109%
109%
110%
102%

הגורם האחראי על עידוד והבאת עסקים חדשים לעיר הינו מנהלת העסקים הפועלת באמצעות
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.
החל משנת  2016פועלת המנהלת תחת החברה הכלכלית כאשר טרם לכן התנהלה על ידי עובדים
במיקור חוץ.
מאז ועד היום נפגשו נציגי המנהלת עם מאות נציגי עסקים בעלי פוטנציאל להעברת מוקד
פעילותם לכפר סבא.
למנהלת העסקים מספר תחומי עיסוק מרכזיים:
 .1הגדלת הכנסות העירייה מארנונה לתעסוקה לצד הגדלת היצע מקומות התעסוקה בעיר וזאת
באמצעות שיווק והבאת עסקים חדשים לעיר.
 .2קידום רווחת העסקים הקיימים ואזורי התעשייה.
 .3כתובת אחת – " "one stop shopלבעלי העסקים בנושאים שונים המטופלים מול עיריית כפר
סבא.
בחצי השנה החולפת קיימה המנהלת פגישות עם כ 40-עסקים חדשים המונים מעל  50עובדים.
במסגרת פעילות מנהלת העסקים הובילה המנהלת למעבר של כ 35-חברות חדשות לתחומי כפר
סבא בהיקף של  87,631מ"ר וכמו כן  111חברות שונות נמצאות במגעים למעבר לתחומי העיר.
להלן פילוח לפי אזורי תעשיה:
עתיר ידע 10 :חברות
התע"ש 8 :חברות
כ"ס  12 :50חברות
כפ"ס הירוקה/וייצמן 5 :חברות
-
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למנהלת העסקים אין מידע לגבי כמות העסקים העוזבים את העיר ,אולם נמצאת בבקרה על
היקף המטרים הפנויים בכל אחד מאזור התעסוקה.
בעתיר ידע ניתן לראות כי ישנו ביקוש גבוה וכעת ניתן למצוא מספר מצומם של חללים
•
פנויים להשכרה המסתכמים בכ 800-מ"ר.
באזור התע"ש ישנם מספר חללים ריקים ביעוד של תעשיה וניתן למצוא כ 2500-מ"ר
•
פנויים ביעוד של משרדים.
באזור התעשייה כס 50/מתקיימת בניה בימים אלה מסיבית כאשר כל השטחים שסיימו
•
בניה מאוכלסים.
באזור התעשייה "המשולש" (בסמוך למשטרת כפ"ס) מוקמים בימים אלה  3מגדלים
•
בשטח של כ 65,000-מ"ר ביעוד של מסחר ותעסוקה.
בנושא יעדי גידול ההכנסות מארנונה עסקית וכפי שהוצג גם בישיבות התקציב  -היעד של העירייה
הוא לשנות את תמהיל ההכנסות העצמיות מארנונה ולשפרו על מנת להגיע למצב דומה לרשויות
היציבות או האיתנות בארץ.
על מנת להגיע ליעד זה במצב הקיים היום ,ללא תוספת גידול האוכלוסייה הצפוייה בשנים
הבאות ,זקוקה העירייה לתוספת הכנסה מארנונה עסקית של כ 80-מיליון ש"ח לשנה מעסקים.
משמעות הדבר תוספת של כ 650-אלף מ"ר בנויים לעסקים.
אכן זהו יעד שאפתני מאוד בהתחשב במצב הפתיחה ,עתודות הקרקע המועטות הקיימות בעיר
לנושא זה והתחרות הקשה עם כל ערי המרכז והסביבה.
אם נביא בחשבון את יעדי הגידול הדמוגרפי על פי תוכנית המתאר בעשרים שנה הקרובות  ,אזי
לכפר סבא ידרשו עוד תוספת של עוד כ 800-אלף מ"ר בנויים לתעסוקה מעבר לאמור מעלה.
מכאן שלעירייה יעד שאפתני של הגדלת בינוי לתעסוקה בהיקף של לפחות  65אלף מ"ר לשנה
התחלות בנייה.
תוכנית העבודה של העירייה להשגת יעד זה מתקדמת ב 3-צירים עיקריים במקביל:
קידום מהיר של היתרי בניה לעסקים ותעסוקה ומיצוי הפוטנציאל הקיים  -כ 120-אלף
.1
מ"ר לתעסוקה בתהליכי בנייה שונים לאחר מתן היתר בעיר  ,ועוד כ 100-אלף מ"ר נוספים
בתהליכי תכנון לפני היתר .סה"כ כ 220-אלף מ"ר.
העצמת שטחי התעסוקה הקיימים  -הכנת תוכניות להגדלת זכויות נוספות באזורי
.2
התעסוקה התע"ש ועתיר ידע.
הרחבת גבולות העיר והוספת שטחים לתעסוקה מחוץ לגבולות העיר  -נמצא בהליך ועדה
.3
גיאוגרפית אל מול מועצה אזורית דרום השרון.
צפי גידול ההכנסות מארנונה עסקית הינו לפחות  7.5מיליון ש"ח בשנה.
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 O-techעתיר ידע כפר סבא – מתחם ההיי טק החדש של השרון

o tech

אושילנד

מרכז צים -הדמיית חוץ

שער העיר כפר סבא

משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

24.6.2019
לכבוד רפי סער – ראש העיר
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה
לפקודת העיריות.
ביום  18.6.2019פורסמו השיבוצים לגני הילדים בעיר לשנת הלימודים
הקרובה תש"פ .2019-2020
לאחר סיום השיבוצים למדנו על סגירתם של גני הילדים הבאים:
שם הגן
דוכיפת

סוג
חובה

אנפה

טרום

הרדוף
צבר
שרון
מרגנית
דקל

טרום-טרום
טרום-טרום
טרום-טרום
חובה
חובה

סוג גן
יול"א
17:00
יול"א
17:00
קצר
קצר
קצר
קצר
קצר

אזור
דבורה עומר

כתובת
זמיר 5

בית ספר רמז

בקעת בית נטופה
6
בורוכוב 22
הנביאים 33
יציאת אירופה 24
אז"ר 5
הגפן 12

ממ"ד עליה
יוספטל
יצחק שדה
בן גוריון
בית ספר רמז
(מזרח)

נשמח ללמוד:
 .1מדוע נסגרו הגנים האלו ולא אחרים?
 .2איזה שימוש יעשה בכל מבנה פנוי בשנה הקרובה ,אם בכלל?
 .3אם העירייה מתכוונת להשתמש במבנים ,מהו הליך ההקצאה
המתוכנן והאם צפוי להתקבל שכר דירה בעבור המבנים?
 .4ישנם  5גנים (שיטה ,יואב ,יערה ,גפן ,תווים) אשר צפויים
להיפתח בשנה הבאה ובהם רשומים פחות מ 20-ילדים ,מהם
אחד עם  14משובצים בלבד .נשמח ללמוד מהם השיקולים
אשר אפשרו פתיחת גנים אלו.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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מענה לשאילתה
כפי שפורט בישיבת מועצת העיר לחודש יוני ולאחר מכן בוועדת החינוך ,השיקולים לאי פתיחתם
של גנים היו מספר נרשמים נמוך אל מול הצורך במתן מענה לאוכלוסיית ילדים בעלי צרכים
מיוחדים .גנים אלה היו עם מיעוט נרשמים באופן יחסי לאזור הגיאוגרפי ולאחר שנמצא כי ניתן
לאחד את הנרשמים אליהם עם קבוצה אחרת בעלת מאפיינים דומים במרביתם.
באשר לשימוש במבני הגנים ,כפי שפורט ,הוצג והוסבר בישיבת מועצת העיר ולאחריה בישיבת
ועדת החינוך – מבנה גן מרגנית מיועד לאכלס את גן ניצנים ,אשר מבנהו מיועד להריסה .יתר מבני
הגנים שאוחדו מיועדים לאכלס קבוצות גנים של חינוך מיוחד בהתאם להחלטות ועדות ההשמה
ולרישום.
איחוד גנים מתאפשר בהתאם למספר נרשמים ,גיל הילדים בכל קבוצה ושיוך גיאוגרפי רלוונטי.
באשר לגנים בפורטו בשאילתה:
א.

גן שיטה – משובצים  14ילדים/ות בגילאי טרום-טרום חובה ממלכתי ,הגן היחיד
באפיון זה באזור.

ב.

גן יואב – משובצים  18ילדים/ות; גן צומח (הממשיך עם אותם הילדים לאורך
השנים); בנוסף מבנה הגן קטן מהתקן ולא יכול להכיל מספר גדול יותר של
ילדים/ות

ג.

גן יערה – משובצים  18ילדים בגילאי טרום-טרום-חובה ממלכתי ,גן יחיד
במאפיינים אלה באזור

ד.

גן גפן – משובצים  19ילדים/ות; גן זה הינו אחד משלושה גני חובה באזור ,בהם
המספר הכולל  84ילדים ולא ניתן לכנסם לשני גנים

ה.

גן תווים – משובצים  19ילדים/ות; זהו גן אחד מתוך שלושה במאפיינים זהים
באזור – יחד עם גן גיטרה וגן סחלב; בשלושתם יחד מניין הילדים  ,74אשר
מחויב להתפצל לשלושה גנים ולא שניים על פי התקן של משרד החינוך.

חשוב לציין שהשיבוץ בכל גן וגן נעשה על פי בקשות ההורים.
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23/6/19
שאילתא לישיבת המועצה הקרובה (לפי סעיף 36א לפקודת העיריות)
ציפוף תלמידים בכיתות בבתי הספר היסודיים בעיר
בשבועות האחרונים דנה המועצה פעמיים בהחלטת העירייה על סגירת כיתות
גנים ברחבי העיר .אולם ,התברר כי לצד  8כיתות הגנים אשר נסגרו ,עומדות
להסגר גם  4כיתות יסודי בבתי ספר יסודיים ברחבי העיר – כך לפי מידע אשר
נאסף מהורים מודאגים ברחבי העיר אשר פנו אלינו.
סגירת כיתות בבתי ספר יסודי היא פעולה שאינה מובנת מאליה ,על אף שהיא
נובעת מהנחיות הממשלה .משמעות הדבר היא "פיזור" מחדש של כל ילדי
השכבה בין הכיתות .הדבר פוגע במרקם החברתי של הכיתות בגיל קריטי בו
קשרים חברתיים מורכבים נוצרים כבסיס איתן לעתיד .אם זה לא מספיק ,הרי
שסגירת הכיתות אף מובילה לכיתות צפופות יותר ,בהן יחס התלמידים לאנשי
החינוך הוא גבוה יותר .ברור כי לכל זאת יש אף השלכות פדגוגיות ברורות,
אשר עלול לפגוע בחינוך הילדים בגילאים הצעירים.
מדובר גם בפגיעה ביכולת של העיר למשוך ולקלוט אליה משפחות צעירות ,או
לשכנע את תושביה הצעירים לגדל בה את ילדיהם.
על אף העובדה שמדובר בהחלטות קשות בעלות פוטנציאל גבוה לפגיעה
בתלמידים ,בהורים ,במערכת החינוך ובעיר – לא ידוע לנו על כל דיון ציבורי
בנושא .במקום זאת ,המידע עובר בין ההורים כשמועות .יש לחדד נקודה זאת,
שכן ישנו הבדל בין מקרה מצער בו יש לסגור כיתה אחת ,לבין מצב בו מספר
כיתות נסגרות בבתי ספר שונים בבת אחת – וכל זאת בעיר עם צמיחה
דמוגרפית ומגמת הצערה.
לאור האמור לעיל ,נבקש לקבל מידע כדלקמן:
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א .מהן כיתות היסודי אשר יש כוונה לסגור? נבקש פירוט לפי בתי ספר
ושכבה.
ב .ביחס לכל שכבה בה עומדת להסגר כיתה – מה היה ממוצע הילדים פר
כיתה בשנת הלימודים הנוכחית ,ומה צפוי להיות ממוצע הילדים פר כיתה
בשנת הלמודים הקרבה ,בעקבות סגירת הכיתות?
ג .למיטב ההבנה סגירת הכיתות נובעת ממעבר תלמידים מבתי הספר .אכן
כך? נבקש הפניה להנחיות משרד החינוך בנושא ,אשר מכוחן הוחלט על
סגירת הכיתות .כמו כן ,נבקש מידע בדבר כמות התלמידים אשר עזבו
את כל אחת מהשכבות בהן מתוכננת סגירת כיתה.
ד .מהי מדיניות העירייה כדי למנוע סגירת כיתות בבתי הספר היסודיים?
ראשית ,בעניין המקרים השנה – האם נעשה ניסיון לבירור סיבות עזיבת
התלמידים? האם נעשה ניסיון למצוא פתרון תקציבי או מנהלי (לדוגמא,
שינוי אזורי הרישום) לנושא?
שנית ,ביחס למניעת הישנות מקרים קשים כאלו בעתיד – האם נעשה
ניסיון מצד מחלקת חינוך לחזות מקרים כאלו בעתיד?
ה .ככל שאין העירייה עומדת לפעול כדי למנוע את סגירת הכיתות ,האם
העירייה פועלת כדי לנסות ולהקל על התלמידים הצעירים אשר עתה
יצטופפו בפחות כיתות ,למשל על ידי תגבור אנשי הצוות החינוכי
המופקד על חינוכם?
ו .האם יש כוונה לדון בנושא בועדת חינוך?
בברכה,
חברי המועצה
אמיר סילבר ,כפר סבא מתקדמת
הדר לביא ,כפר סבא מתקדמת
עו"ד יוסי סדבון ,כפר סבא בראש,
פינחס כהנא ,כפר סבא מתקדמת,
צביקה צרפתי ,כפר סבא אחת,

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

עו"ד קרן חגואל גרשון ,כפר סבא בראש,
רו"ח תהילה מימון ,כפר סבא בראש

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

מענה לשאילתה
ראשית ,לעירייה אין כל שיקול דעת בנושא סגירת כיתות בבתי הספר היסודיים ,היות ובתי הספר
היסודיים כפופים לחוזר מנכ"ל משרד החינוך .מנהלות בתי הספר ,כמו גם יתר צוותי החינוך,
מועסקים על ידי משרד החינוך וכפופים באופן בלעדי להנחיותיו.
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,תקן מספר תלמידים נקבע ל 34 -תלמידים בכיתה בממוצע
לשכבה ועפ"י נתונים אלו מועבר סל השעות מהמשרד .כיתה שאינה עומדת בתקן ,איננה חוקית
ואינה יכולה להיפתח.
סגירת הכיתות נובעת ממעבר תלמידים מבתי הספר.
סיבות עזיבת התלמידים הן שונות כגון :מעבר לעיר אחרת ,מעבר דירה בתוך כפר סבא ,שליחות
לחו"ל וקבלה לכיתת המחוננים.
נושא שינוי אזורי הרישום אינו רלוונטי ,שכן לא מדובר בתלמידי כיתות א'.
אגף החינוך בעיריית כפר סבא יעמיד לרשות בתי הספר בהם השכבות מצטמצמות שעות עבור
תגבור המערכת ,בהן יוכלו התלמידים ללמוד בקבוצות קטנות מכיתות האם.
להלן כיתות היסודי אשר יש כוונה לסגור:
סגירת כיתות ברחבי העיר

בי"ס
יצחק שדה
רמז
רמז
אוסישקין
סורקיס
גורדון

שכבה
ה'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'

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

מספר
כיתות
תשע"ט
3
5
5
5
3
3

מספר
כיתות
תש"פ
2
4
4
4
2
2

ממוצע
תלמידים
לכיתה
בשכבה
תשע"ט
22
27
27
27
23
23

ממוצע
תלמידים
לכיתה
בשכבה
תש"פ

33
33.25
32.75
33.25
34
33.5

23/6/19
שאילתא לישיבת המועצה הקרובה (לפי סעיף 36א לפקודת העיריות)
שחרור יומנים
שלום רב,
לאחרונה פרסמו ראשי רשויות רבות את יומניהם ,בהמשך למגמה להנגשת יומני
אישי ציבור בארץ .ידוע כיום לכולם כי חשיפת יום העבודה באופן שוטף תגן על
ראש העיר מבעלי אינטרסים צרים ,האשמות והסתבכויות ותגביר את אמון
הציבור ברשויות באופן שישקף את הנושאים בהם עוסק ראש העיר והגורמים
איתם הוא נועץ .פרסום היומנים בכפר סבא נגרר זמן רב ,למרות הצהרת ראש
העיר ולמרות החלטת מועצת העיר .יש לברך על כך שבסופו של דבר נעשה
אולם חשוב לוודא שהתכלית תתקיים ,ובעיקרה פירוט נושאי הפגישות
והמשתתפים בהם בצורה גלויה ככל הניתן .מבקשים להבין:
 .1מתי ישוחרר יומן מהנדסת העיר? זאת בהתאם להחלטת המועצה בנושא.
 .2האם היומן צפוי להיות משוחרר גם בפורמט אקסל ועם פירוט
המשתתפים בישיבה ,בדומה לערים אחרות?
 .3מדוע לא שוחרר יומן ראש העיר לחודש דצמבר ?'18
 .4ראשי עיר רבים משחררים את יומניהם אחת לחודש .מה תדירות שחרור
היומנים הצפויה בכפר סבא?

תודה,
חברי המועצה
אמיר סילבר ,כפר סבא מתקדמת
הדר לביא ,כפר סבא מתקדמת
עו"ד יוסי סדבון ,כפר סבא בראש,
פינחס כהנא ,כפר סבא מתקדמת,
צביקה צרפתי ,כפר סבא אחת,
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עו"ד קרן חגואל גרשון ,כפר סבא בראש,
רו"ח תהילה מימון ,כפר סבא בראש
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מענה לשאילתה
יומני ראש העיר וסגני ראש העיר בשכר מפורסמים בזירת השקיפות באתר העירייה כולל היומן
לחודש דצמבר .2018
ביומנים מפורטים המשתתפים בפגישות.
היומנים מפורסמים אחת לחודש.
רצ"ב קישור לדף בו מפורסמים היומנים.
אתר עיריית כפר סבא > זירת השקיפות > פניות הציבור וחוק חופש מידע
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3317
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23/6/19
שאילתא לישיבת המועצה הקרובה (לפי סעיף 36א לפקודת העיריות)
הוצאות עיריית כפר סבא על אירועים בעיר
שלום רב,
לאחרונה נשמעת ביקורת ציבורית על הוצאות ציבוריות רבות על אירועים בעיר.
לאור החוב העירוני הגדול והגדלתו ב 67-מיליון  ₪נודה לפירוט אודות מלוא
ההוצאות להלן (סעיף תקציבי ,גודל הוצאה כולל ,תקציב עיריה/חברה עירונית,
הוצאות בטחון) .כלל ההוצאות להלן התקיימו בשנת .2019
 .1עדלאידע עירונית
 .2מימונה עירונית בהשתתפות ליאור נרקיס
 .3אירועי יום העצמאות ,מרכזיים ובשכונות
 .4פסטיבל הנושפים
 .5טנגו בלבן
 .6פסטיבל הבירה והופעות מוניקה סקס ומופע הארנבות של ד"ר קספר
 .7אירועי הקיץ העירוניים
 .8אירועי מדרחוב ירושלים
תודה,
חברי המועצה
אמיר סילבר ,כפר סבא מתקדמת
הדר לביא ,כפר סבא מתקדמת
עו"ד יוסי סדבון ,כפר סבא בראש,
פינחס כהנא ,כפר סבא מתקדמת,
צביקה צרפתי ,כפר סבא אחת,
עו"ד קרן חגואל גרשון ,כפר סבא בראש,
רו"ח תהילה מימון ,כפר סבא בראש
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מענה לשאילתה
לאחרונה נשמעת ברחבי העיר שביעות רצון מהאירועים שהתקיימו עד כה השנה בעיר.
מתחילת השנה חל שינוי בעיר בהיקף האירועים העירוניים כולל אירועי מדרחוב ירושלים בימי
שישי והחזרת אירועים למרכז העיר כגון העדלאידע המסורתית ופסטיבל הבירה.
לגבי האירועים המפורטים בשאילתה ,היקף העלות של אירועים אלה הוא כ 5.9-מיליון ,₪
מתוכם כחצי מיליון  ₪בהוצאות ביטחון .רק כ ,48%-מגיע מתקציב העירייה .היתר מגיע
מהחברה לתרבות ופנאי ,תמיכות מפעל המים ומשרדי ממשלה.
רצ"ב טבלת ההוצאות כמבוקש בשאילתה:

אירוע
עדלאידע
עירונית
מימונה עירונית
בהשתתפות
ליאור נרקיס
אירועי יום
העצמאות,
מרכזיים
ובשכונות
פסטיבל
הנושפים

עירייה

200,000
130,000

1,610,000

300,000

הוצאות
ביטחון

ביצוע
בפועל
2019

1752000780

448,226

108,433

648,226

1752000780

14,486

6,000

144,486

סעיף
תקציבי

חברה
לתרבות
ופנאי

1751000750
1751000781
945,145 1827000780
1722400751
1825200782

338,224

טנגו בלבן
פסטיבל הבירה
אירועי הקיץ
העירוניים

535,000

אירועי מדרחוב
ירושלים

45,356

סה"כ

2,820,356
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1821000751
1821000782
1829310783
122,630 1828300780
1828300784
1,868,710

283,633

2,835,145

28,000

765,224

19,340

350,000

6,200

126,200

38,105

852,000

19,386

167,986

509,097

5,889,266

18/06/2019
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה :3/7/19
צעירי כפר סבא
כיום באגף לנוער צעירים וקהילה קיימות תוכניות שונות ומגוונות לגילאי חטיבה ועד צבא,
לרבות הכוונה תעסוקתית שלאחר הצבא .אין ספק שאוכלוסייה זו מקבלת היצע רחב ומענים
למגוון רחב של נושאים .יחד עם זאת אנו מזהים שעבור קבוצת גיל שלאחר הצבא ועד לאחר
תואר ראשון ,אין מענה הולם בעיר .כפועל יוצא מכך ,ניתן לראות שהצעירים עוזבים את העיר
לתקופות ממושכות ורובם אף לא חוזרים.
בקרב הצעירים קיימת תחושה כי גם כאשר העיריה עורכת פעילויות לנוער וצעירים ,מדובר
בארועים נקודתיים ובכל מקרה מכוון לבני נוער ולא לקבוצת הגיל עליה אנחנו מדברים.
הצעירים ,שהושקעו בהם משאבים גדולים עד לבגרותם ,הינם נכס משמעותי לעיר .באמצעות
שימורם בעיר ושילובם בחיי הקהילה ההתנדבותית ו/או העסקית – תהנה האוכלוסייה מנותני
שירותים איכותיים ומובילים.
כפועל יוצא מזה – גם הורי הצעירים ,תושבי העיר ,ישמחו שילדיהם נשארים בקרבתם ,ובכך
נחזק את שביעות רצונם וציפייתם לדאוג ולהשריש את דור ההמשך בעיר.
מטרות ההצעה:
לחזק את הזיקה של הצעירים ולעודד אותם להישאר בעיר.
להלן מספר הצעות ודרכים שהעירייה יכולה לבחון על מנת לעודד את זיקת הצעירים
ולגרום לדור הבא להישאר בעיר:
.1

תבוצע בחינה מעמיקה ,ככל שניתן בשיתוף צעירים מהעיר ,על מנת לזהות את הצרכים

הדחופים והבוערים של אוכלוסיית הצעירים בעיר.
 .2תבחן אפשרות למתן הנחה /הטבה ,לעסקים המעסיקים צעירים בין הגילאים .40 - 18
 .3תבחן אפשרות למתן מלגות לצעירים שיתנדבו בעיר במסגרות שונות בהתאם לצרכי העיר.
.4

תבחן אפשרות למתן הנחה בארנונה  /הטבה לצעירים המחזיקים דירה על שמם ו/או

שוכרים דירה בעיר.
 .5תיבחן האפשרות להקים מוסד אקדמאי בשיתוף עם רשויות נוספות בסביבה.
 .6מכיון לרב הצעירים אין כלי רכב זמינים ,עיריית כפר סבא תבחן אפשרות קיום מערך
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אופניים שיתופיים /קורקינטים חשמליים וכלי רכב שיתופיים.
 .7חצר השוק הינו מתחם מקסים .יחד עם זאת הוא נסגר בשעה  23:00במהלך השבוע וסגור
במהלך השבת .עיריית כפר סבא נדרשת לתת מענה לצעירים הנוהגים לבלות עד שעות
מאוחרות ,וגם בסופי שבוע .לשם כך ,תבחן את האפשרות להאריך את שעות הפתיחה
במתחם .לחילופין ,תבחן אפשרות הקמת קמפוס בילויי לצעירי העיר שיהיה פתוח עד
לשעות המאוחרות של הלילה.
 .8תבחן אפשרות מתן כרטיס הטבות לצעירים המעניק להם הנחות בחנויות אופנה  /מזון /
מופעים /ארועי ספורט פנאי וכדומה.
 .9עיריית כפר סבא תבחן אפשרות הקמת מתחם הופעות ו/או השמשת האמפי בפארק
להופעות.
הצעת החלטה:
העיריה תכין תוכנית אסטרטגית לקידום מדיניות המחזקת את התושבים הצעירים (בגילאי
 ,)18-40והגברת זיקתם לעיר על מנת לעודד הישארות הדור הצעיר בעיר ותציגה במועצת
העיר תוך שלושה חודשים .לאחר מכן עיריית כפר סבא תפעל על מנת ליישם את התוכנית.
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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2/8/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה  :7/8/19מקצועיות בדירקטוריונים
מועצת העיר כפר סבא מינתה חברים למספר דירקטוריונים :החברה הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
מפעל המים ועוד .הישויות המדוברות מנהלות מיליונים רבים של כספי ציבור ודירקטוריון החברה הוא
שאמון על התווית המדיניות ופיקוח על החברה ומנהליה.
תפקידי הדירקטוריון משמעותיים ובין היתר נדרשים חברי חלק מהדירקטוריונים:
 .1לקבוע את תכניות הפעולה של החברה ,עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן
 .2לבדוק את מצבה הכספי של החברה ,ולקבוע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול.
 .3לקבוע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר והתגמול.
 .4לקבל אחריות על עריכת הדוחות הכספיים ולאשרם.
גם האחריות החלה על דירקטור היא משמעותית ,בדו"ח מבקר המדינה הנוגע בנושא דירקטוריונים של
תאגידים עירוניים ( )1נכתב כי "הפסיקה ההולכת וגוברת היא כי הדירקטורים הם שומרי הסף לפעילות
התאגיד ,ומשכך מטיל עליהם הדין חבות אישית במקרה שלא ביצעו כהלכה את תפקידם .הוראות חוק
החברות מטילות על חברי הדירקטוריון "חובת אמונים" ו"חובת זהירות"".
מועצת העיר צריכה להוביל מקצוענות בהתנהלות העירונית וככזו צריכה לפעול במקצוענות גם בעצמה.
משכך מובאת הצעה זו שמטרתה ל"יישר קו" עבור דירקטורים שמונו (חברי מועצה ,עובדי עירייה
ודירקטורים חיצוניים) ולקדם הדרכה מקיפה.
אומנם לא נוכל לחייב את הדירקטורים להשתתף בהדרכה שכזו ,אולם מצופה כי חברי המועצה יפעלו
ככל יכולתם על מנת להשתתף בעצמם ועל מנת לדרבן עובדי עירייה ואת נציגיהם בדירקטוריונים לקחת
חלק בהדרכה.
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הצעת החלטה:
 .1מועצת העיר רואה חשיבות גדולה להובלת מקצועיות בקרבה.
 .2עיריית כפר סבא תקדם תכנית מקוצרת עם מוסד העוסק בתכניות לימוד לדירקטורים על מנת
להכשיר את הדירקטורים שמונו על יד מועצת העיר לפעילותם.
 .3חברי מועצת העיר יפעלו ככל יכולתם על מנת להשתתף בעצמם ועל מנת לדרבן עובדי עירייה
ודירקטורים חיצוניים לקחת חלק בהדרכה.

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף דאר -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
(https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_610/f5e755d1-8a76-4046-b3e3- )1
d48fcc2e61e4/101-taagid.pdf
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03.08.2019

לכבוד רפי סער – ראש העיר
הצעה לסדר לישיבת המועצה לחודש אוגוסט 2019
הנדון :הארכת פעילות גני יול"א לחודש אוגוסט
חודש אוגוסט הוא סוף שנת הלימודים הקלנדרית ,בחודש זה לא קיימות מסגרות ממוסדות
לילדים.
מדי שנה מושת על ההורים נטל כפול בחודש זה ,הן ההתמודדות עם הפער בין ימי
החופשה הניתנים מהעבודה לבין הימים בהם לילדים לא קיימת מסגרת ,וכן נטל כלכלי
בגין לקיחת ימי חופשה עודפים או מציאת מסגרת חלופית פרטית בעלות גבוהה.
בעוד שלגילאי בתי הספר קיים היצע רחב יחסית של קייטנות במסגרות כאלו או אחרות,
בעבור ילדי הגנים יש מבחר מאוד מצומצם .קיים קושי אמיתי למציאת מסגרות מתאימות,
וקיים קושי אמיתי לממן אותם.
בנוסף ,קייטנות "פרטיות" בדרך כלל נמצאות במבנים שלא קיבלו אישורי בטיחות ,כך
למעשה אנו שולחים את ילדי העיר לקייטנות שאינן עומדות בסטנדרט הבטיחותי
המינימלי ,וזאת בניגוד לגנים העירוניים בהם יש פעילות כל השנה לתחזוקה ועמידה
בדרישות הבטיחות של משרד החינוך.
לטעמנו גני היולא בעיר הם הפלטפורמה המתאימה ביותר לפעילות הקיץ בגיל הגן.
כידוע בגן קיימים:
.1צוות הגן המוכר.
 .2הסביבה החברתית המוכרת.
 .3המבנה הפיזי הבטיחותי של הגן.
 .4התזונה הבריאה.
כבר היום גני היול״א משמשים בסיס לרצף חינוכי בחופשות משרד החינוך ובמהלך חודש
יולי עצמו .אנו מציעים להרחיב את הפעלת גני היולא בשבעה עד עשרה ימים נוספים
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במהלך חודש אוגוסט כפי שקיים בערים רבות וגם במודל הפעלת היול"א כפי שאנו
מכירים אותו.
עד כה הסכמי העבודה עם הסייעות היה המכשול העיקרי שמנע את הארכת הפעילות
לחודש אוגוסט.
לפני מספר שנים החל מעבר הדרגתי של גיוס צוותי היול"א על ידי החברה לתרבות
הפנאי ,כאשר אחת מהמטרות הוצגה גם כמתן מענה אפשרי באוגוסט .כיום יותר ממחצית
צוותי היול"א הם עובדי החברה לתרבות הפנאי והמספר הולך וגדל מידי שנה עם מעבר
של אשכולות נוספים לאחריותם.
המכשול הנזכר לעיל כאמור הוסר עם גיוס הצוותים לחברה לתרבות ופנאי ,שכן גם
מפעילי המכרז וגם העובדים גויסו תחת התחייבות לעבוד עד מחצית חודש אוגוסט.
מועצת העיר מתבקשת להחליט כי עיריית כפר סבא תחל בתהליך הארכת משך הפעילות
של גני היולא כבר בשנת הלימודים הקרובה ותביא בשורה משמעותית להורים ולילדים
בקיץ הבא ,וזאת לתקופה של  7-10ימים ראשונים של חודש אוגוסט.

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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עדכון הרכב ועדות עירייה
הצעת החלטה
 מאשרים למנות את צבי וינר כחבר בוועדת נגישות מטעם סיעת "דרך חדשה".
 מאשרים למנות את גיא משה כחבר בוועדת נגישות מטעם סיעת "מרצ".
 מאשרים למנות את לימור גילת כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה.
 מאשרים למנות את חיים היילבלום כחבר בוועדה לעניין שורדי שואה.
 מאשרים למנות את עידו כהן לוועדת ספורט מטעם סיעת "תנופה".
 מאשרים ביטול הרכב ועדת השמות אשר נקבע בישיבת מועצה מיום  3.4.2019וקביעת
הרכב חדש כדלקמן :יו"ר  -עו"ד איתן צנעני ,חברים  -לירית שפיר שמש ,דני הרוש ,הדר
לביא ,תהילה מימון ,ממה שיינפיין ,אורן כהן.
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אישור הארכת שירות של עובדים ,מעבר לגיל 70
הצעת החלטה
מאשרים הארכת שירותם ,מעבר לגיל  ,70של עובדי העירייה הבאים:
.1

אדלר פנינה ,סייעת משלבת  ,עד לתאריך .31/8/2021

.2

אנטמן חנה רות ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31/8/2021

.3

בנדרסקי יעקב ,מורה בתיכון גלילי ,עד לתאריך .31/8/2021

.4

גבעון בתיה ,מורה בתיכון כצנלסון ,עד לתאריך .31/8/2021

.5

גוטמן שרה ,סייעת משלבת  ,עד לתאריך .31/8/2021

.6

דקל רינה ,מובילת גן ,עד לתאריך .31/8/2021

.7

זיו יעל ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31/8/2021

.8

לזר ציפורה ,סייעת משלבת ,עד לתאריך .31/8/2021

.9

שמבן נועה ,מורה בתיכון כצנלסון ,עד לתאריך .31/8/2021

.10

שרעבי אברהם ,מנהל משק בתיכון הרצוג ,עד לתאריך 31/8/2021
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יומני מהנדסת העיר  -תיקון החלטה
הצעת החלטה
החלטת מועצת העיר מס 36 .שהתקבלה בישיבת מועצה שהתקיימה ביום ( 6.3.2019פרוטוקול
מס ,)6/18-13/19 .תתוקן כדלקמן :יומני ראש העיר וסגניו בשכר יפורסמו באתר האינטרנט של
עיריית כפר סבא בכפוף לסייגים והמגבלות שנקבעו בחוק בפסיקה.
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אישור מחיקת חובות על פי נוהל מחיקת חובות
הצעת החלטה
מאשרים מחיקת חובות ארנונה על פי נוהל מחיקת חובות בהמשך לאישור בוועדת כספים מיום
.02.06.2019
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יום ראשון  04אוגוסט 2019

הנדון :מחיקת חובות

א.
ב.
ג.

עיריית כפר סבא  ,כרשות איתנה ,מקבלת פטור מהצורך באישור משרד הפנים למחיקת חובות
וקיימת לה האפשרות לבצע מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנהל הכללי  5/2012באישור המועצה.
בהתאם לנוהל מחיקת חובות שאושר במועצה ב , 21/5/2014 -העירייה פעלה למחיקת חובות לפי
סעיף  338לפקודת העיריות .
"  .338כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת ,והוא בפיגור לא פחות משלוש
שנים ,ונראה שאינו ניתן לגביה ,מותר ,באישורו של הממונה ,ובעירייה איתנה – באישור המועצה,
למחוק אותו מפנקסי העיריה".

עפ"י חוזר מנכ"ל  5/2012חוב אבוד מוגדר כחוב אשר מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
א.
ב.
ג.

העדר זכויות בנכס – לחייב חברה או אדם פרטי אין זכויות בנכס מקרקעין או כל נכס אחר בעל
ערך כלכלי  ,אשר מימושו יכול היה לאפשר פירעון החוב.
החוב מעל  3שנים.
מיצוי הליכי גבייה הן מנהלית והן משפטית .כולל פירוט הליכי הגביה.
 .aפירוט פעולות הגבייה.
 .bחייב הנפטר – בחינת היקף העיזבון ואפשרות המימוש.
 .cחייב נעדר – בחינת סיכויי האיתור.

בהתאם לנוהל מחיקת חובות שאושר במועצה ביום  21/5/2014לצורך אישור ומחיקה  ,נדרשים התהליכים
הבאים:
א .ישיבה מקדימה ואישור גזבר ויועמ"ש
ב .אישור וועדת הנחות
ג.

אישור וועדת כספים

ד .אישור מועצת העיר
ה .אישור ראש הרשות

התיקים המובאים לאישורכם הינם תיקים שקיבלו המלצת עו"ד למחיקת החוב ,עברו אישור גזבר,
יועמ"ש וועדת הנחות ואישור וועדת כספים .
אישור מוצעת הרשות נדרש עבור  21תיקים אבודים  ,בסכום כולל של  ₪ 566,098.80נומינאלי ,
 ₪ 1,633,974.20ריאלי.

בברכה ,
גלית שניידר מימרן
סגנית גזבר ומנהלת אגף הכנסות

סימוכין478307 :
תאריך 3 :יוני2019 ,

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 4
נערך ביום :א'  2יוני , 2019כח' אייר תשע"ט

נרשם על ידי :אורית דנאי גנדל

נוהל על ידי :שגיא רוכל

שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:
יו"ר ועדת הכספים
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה

עילאי הרסגור הנדין
דני הרוש
אמיר קולמן
אורן כהן
עו"ד עדי לוי סקופ
רו"ח תהילה מימון
הדר לביא
שמות מוזמנים שנכחו:
רו"ח שגיא רוכל
עו"ד אלון בן זקן
רו"ח צבי אפרת
אופירה מור
גלית שניידר מימרן
אורית דנאי גנדל

גזבר העירייה
יועמ"ש העירייה
סגן גזבר
מנהלת המח לתכנון אסטרטגי ושיתופיות
מנהלת אגף הכנסות
סגנית גזבר

על סדר היום:
 .1דיון בדו"ח כספי רבעוני  4לשנת .2018
 .2העברות תקציב מספר  1תב"רים לשנת .2019
 .3העברות תקציב מס'  1תקציב רגיל לשנת .2019
 .4אישור מחיקת חובות ארנונה
דיון:
 )1מחיקת חובות -הנושא הוצג ע"י גלית שניידר מימרן ,אורטל בדש והילה קלינסקי.
הוצג נוהל מחיקת חובות ותהליך העבודה על פיו עובדת העירייה.
לבקשת החברים ניתנו דוגמאות של חובות שנמחקו  ,פורטו התהליכים שבוצעו
בתיקים עד למחיקת החוב .
ניתנה סקירה כיצד אוכפת היום העירייה את החובות על מנת להימנע מצבירת
חובות ישנים שלא ניתן יהיה לגבותם.
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החלטה -אושר פה אחד
שגיא רוכל  :נושא זה לא יבוא למועצת העיר הקרובה אלא לזו שאחריה.
 )2העברות מסעיף לסעיף מס 1 .לשנת  2019תב"רים-
צבי אפרת  :מסביר את מהות העברות המבוקשות בסעיפים השונים בהתאם
לבקשת חברי הוועדה.
עדי לוי סקופ  :מבקשת לבדוק האם ניתן להרחיב את קול קורא אוויר נקי בתחום
ברכבים לנושאים שונים כמו זיהום מפעלים ,לולים וכו.
עילאי הר סגור הנדין  :הנושא יבחן  ,כעקרון התקציב מיועד למניעם זיהום מכלי
רכב.
ניתן פירוט לגבי הפרוייקטים  :מצלמות בטחון – התוספת לתקציב זה בסך  800אלף
הינה מקרן שמורה לטובת הפרוייקט .והנגשה במוס"ח – התקבל תקציב עבור
התקנת מעליות ל  3בתי ספר .
החלטה -אושר פה אחד.
 )3העברות מסעיף לסעיף מס 1 .לשנת  – 2019תקציב שוטף-
שגיא רוכל  :מסביר את העברות המבוקשות בסעיפים השונים.
תהילה מיימון :מבקשת לקבל הסבר מדוע יש צורך במשרה נוספת בדוברות למרות
שהוחלט על קיצוצים.
שגיא  :מדובר בתוכנית בהובלת מנכל העירייה על פיה מגוייס מנהל מחלקת
פרסום  ,על פי התוכנית לאחר יעול התהליכים בתחום אמור להיווצר חיסכון כספי
לעירייה מכך.
החלטה-
בעד  :עילאי ,הדר ,אורן  ,אמיר ,עדי ודני
תהילה מאשר את כל ההעברות למעט נושא מס 3 .הגדלת שכר דוברות – גיוס מנהל
פרסום .
 )4דוח רבעוני רבעון  -4לשנת 2018
שגיא מציג את עיקרי הנתונים בדו"ח הרבעוני מספר  4לשנת .2018
נתוני הדוח הועברו למבקר החיצוני זה מכבר והדוח המבוקר נמצא בעבודה אצל
המבקר החיצוני מטעם משרד הפנים.
סך הביצוע בתקציב הרגיל בצד ההכנסות עמד על  814משח ובצד ההוצאות על סך
 , 812.5עודף בתקציב הרגיל  1.5מש"ח.
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סך הביצוע בתברים בצד ההכנסות עמד על  131.5מליון מהם  30מליון מלוות 15.6 ,
משרדי ממשלה והיתרה מקרנות הרשות וגבייה .בצד ההוצאות עמד הביצוע על 140
מש"ח מהם  100מליון בגין ביצוע עבודות קבלניות בניה ופיתוח וכ  40מליון על
מתקנים ,הצטידות ,מחשוב  ,תכנון ופיקוח.
תהילה מימון  :ביקשתי לדון במספר סוגיות  ,איחור בהגשת הדוחות הרבעוניים,
דוח ביצוע תברים מפורט וסוגיית היקף ומדיניות החוב (אשראי) וכן נושא החלטת
המועצה לעניין צמצום  20משח מגיוס ההלוואות  ,תוכנית אותה אמורה להציג
ההנהלה עד סוף יוני.
שגיא רוכל  :הדוח הרבעוני מס  1לשנת  2019יהיה מוכן תוך שבוע לערך ויועבר
לחברי הועדה .אנו נעשה כל מאמץ לעמוד במועדים הקבועים ולסיים עריכת הדוחות
הרבעוניים תוך חודשיים מתום הרבעון בהתאם לנדרש בחוק  ,זאת למעט דוח רבעון
 4שהעבודה עליו מורכבת יותר בהיותו מאזן שנתי.
לעניין דיון במדיניות החוב  ,נכין את החומר לדיון באחת מהועדות הקרובות.
תהילה מימון  :יש פער בין אישור תקציב  2018של התב"רים בסך של  161מיליון
ש"ח ובין הביצוע (הכנסות  131מיליון ש"ח והוצאות  140מיליון ש"ח) -מבקשת
להבין אילו פרוייקטים לא מבוצעים וכיצד ניתן לראות את התקציב מול הביצוע של
התב"רים לשנת .2018
מבקשת לתאם מועדים לישיבות ועדת הכספים לפחות עד סוף השנה מראש.
עילאי הרסגור הנדין – מקובל נתאם ישיבות עד סוף השנה  ,למעט הערת הגזבר
לעניין ישיבות התקציב השנתי של .2020
תפוצה :רכז ועדת הכספים ,חברי הוועדה ,סגן מבקר העירייה

שגיא רוכל  ,רו"ח
גזבר העירייה
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אישור הקצאה של חנות מס'  17בשוק עלייה לעמותת "עזר מציון"
הצעת החלטה
מאשרים את המלצת וועדת הקצאות את ההקצאה לעמותת "עזר מציון" ,שמספרה ,580070997
את חנות מס'  17בשוק עלייה שברח' דוד רמז  ,18גוש  7620חלקה  ,353למטרת השאלת ציוד רפואי
וחלוקת מזון יבש ,לתקופה של  3שנים עם אפשרות לעירייה לסיים את ההקצאות בהודעה של 60
יום מראש.
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אגף הנדסה – מחלקת נכסים

כ' סיון ,תשע"ט
 23יוני2019 ,
א – )17(2
לכבוד
איתי צחר
מנכ"ל העירייה
הנדון :הקצאת חנות מס'  17בשוק עליה לעמותת "עזר מציון" –
בקשה לאישור מועצה להארכת הקצאה
 .1ועדת הקצאות בישיבתה מיום  17/6/19המליצה להקצות לעמותת "עזר מציון" עמותה
מס'  580070997את חנות מס'  17בשוק עליה ,למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת
מזון יבש.
 .2ההקצאה הינה לתקופה של  3שנים ,עם אפשרות לעירייה לסיים את ההקצאה בהודעה
של  60יום מראש".
 .3בוצעו פרסומים כנדרש .לא הוגשו התנגדויות.
 .4נא להביא לאישור מועצת העיר את ההקצאה האמורה.

בכבוד רב,
אילה זיו ,עו"ד
מנהלת מחלקת נכסים

תיוק481071 :
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אישור הארכת תוקפם של תעריפיהם של היטלי סלילת רחובות ותיעול
הצעת החלטה
מאשרים את הארכת סמכות העירייה להמשיך ולגבות את ההיטלים שבנדון על פי תעריפיהם
הנוכחיים וזאת עד ליום  31.12.2020או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים לאחר אישור
שר הפנים – המוקדם מבין אלו.
רצ"ב מסמך דברי הסבר.
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דברי הסבר אישור הארכת תוקפם של תעריפיהם של היטלי סלילת רחובות ותיעול:
 .1מכח סמכותה לפי סע'  251-250לפק' העיריות התקינה מועצת העירייה חוקי עזר מוניציפליים
לטובת מימון סלילתם ושידרוגם של רחובות ,ולהתקנתן ושידרוגן של מערכות תיעול בתחומי
העיר ואלו הם:
חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות) ,התשס"ח2008-
חוק עזר לכפר סבא (תיעול) ,התשע"ה2015-
במסגרת חוקי העזר הנ"ל נקבעו שיעורי ההיטלים על פי תעריפים של מ"ר קרקע ומ"ר בניין,
כשתעריפים אלה מבוססים על תחשיבים כלכליים שנערכו על ידי העירייה ואושרו על ידי משרד
הפנים.
 .2נוכח העובדה ,כי ערכי ונתוני עלות הנחת התשתיות וכן שטחי קרקע ובנין עליהם מבוססים
התחשיבים הכלכליים הינם דינמיים מטבעם ועתידים להשתנות בחלוף זמן ,חייב משרד הפנים
את הרשויות המקומיות לערוך רה -תחשוב של התעריפים מידי כחמש שנים .בכדי להבטיח
זאת ,הורה המשרד על שילובן בחוקי העזר של הוראות מגבלת גבייה הקובעות כי החל ממועד
מסוים הנקוב בהוראה ,לא יוטל חיוב בהיטל אלא באישור המועצה ושר הפנים.
 .3המועד הנקוב בשני חוקי העזר הנ"ל של העירייה לענין מגבלת הגביה הינו  1לינואר 2019
והוארך ע"י כב' שר הפנים עד לתאריך  31.12.2019לצורך עריכת תחשיבים חדשים ועדכניים
[מצ"ב אישור שר הפנים].
 .4עיריית כפר סבא שוקדת עתה על עדכון תעריפי היטלי הפיתוח הנוגעים לסלילה ותיעול ,בעזרת
מומחה לנושא .עבודת עדכון התעריפים הינה מורכבת ,וכוללת ,בין היתר ,קבלת מידע תכנוני
ופיננסי ,עריכת אומדני השקעה בתשתיות ,ניתוח המידע והכנת אומדני עלות בהתאם להנחיות
משרד הפנים ,קביעת בסיס החיוב ובניית מודל כלכלי לקביעת תעריפי ההיטלים.
 .5עם סיום העבודה על הכנת התעריפים ,ואישורה על ידי הדרג המקצועי בעירייה ,וע"י החברה
הבודקת מטעם משרד הפנים ,תוגש לאישור מועצת העיר הצעה מתאימה לעדכון חוק העזר.
 .6לדאבוננו ,תהליך זה טרם הושלם בשל מורכבות הבדיקות והנתונים הנדרשים בכל הקשור
לקביעת היקף הבניה הצפויה וקביעת ההשקעות בדרכים ובתיעול.
 .7במצב דברים זה ,מתבקשת הארכת תוקף של תעריפי חוקי העזר שבנדון ושל סמכותה של
העירייה להטילם ולגבותם ,בפרק זמן של שנה עד ליום  31.12.20או עד לאישורם של חוקי העזר
המתוקנים על ידי משרד הפנים ,המוקדם מבין שני המועדים .בהעדר סמכות שכזו עלולה
להימנע מהעירייה האפשרות להטלת חיובים בהיטלים וזאת שעה שאין חולק כי חיובים אלו
ותקבוליהם נדרשים לעירייה ולציבור תושביה לצורך השקעה בתשתיות.
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 .8להשלמת היריעה יוסף ויצוין ,כי אי הארכת תוקף הסמכות כאמור ,יגרור אחת משתיים:
.8.1

הפטרתם של בעלי נכסים מהשתתפות בנטל מימון התשתיות העירוניות בעת מתן היתר
בנייה.

.8.2

השהיית הענקתם של היתרי בנייה עד לפרסומם של חוקי העזר העדכניים.

ברי הוא שאף לא אחת מחלופות אלה רצויה.
לפיכך ,מתבקשת בזאת מועצת העירייה לאשר את הארכת סמכות העירייה להמשיך ולגבות את
ההיטלים שבנדון על פי תעריפיהם הנוכחיים וזאת עד ליום  31.12.2020או עד למועד פרסומם של
חוקי העזר העדכניים – המוקדם מבין אלו.
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אישור פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום 22.7.2019
הצעת החלטה
מאשרים את פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום  22.7.2019כמפורט מטה-
א .הוספת תבחין למתן תמיכה  /השתתפות בדמי שכירות/שימוש במתקן ספורט.
ב .דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים.
ג .תמיכה לעמותת משכן אברהם בגובה  90%מהיטלי פיתוח.
רצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  22.7.2019בו מופיעות המלצות הוועדה.
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אישור מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש באצטדיון
"המושבה"
דברי הסבר
.1

קבוצת הבוגרים של מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא העפילה לליגת העל וכתוצאה
מכך נדרשת לקיים את משחקיה הביתיים במגרש המאושר לקיום המשחקים על ידי
מנהלת הליגה.

.2

אצטדיון הכדורגל "לויטה" בכפר סבא לא אושר על ידי מנהלת הליגה לקיום
משחקים בליגת העל לעונת המשחקים  2019-2020ולשם הכשרתו נדרשות ביצוע
עבודות והשקעה כספית משמעותית.

.3

מועדון הכדורגל הגיע להסכמות עם חברת הניהול של אצטדיון הכדורגל "המושבה"
בפתח תקוה לפיהן יתקיימו בו משחקי הבית של המועדון לעונה זו.

.4

על פי דרישת חברת הניהול של אצטדיון פתח תקוה ,פנה מועדון הכדורגל הפועל כפר
סבא פנה לעירייה לשם העמדת ערבות  /בטוחה לתשלום דמי השימוש החזויים
לעונת משחקים זו הנאמדים בסך של  800אלף  ₪כתנאי נלווה לחוזה דמי השימוש
במגרש.

.5

בהתאם להוראות סע' 202א' לפקודת העיריות רשאית העירייה להעמיד ערבות
כאמור ,ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.

הצעת החלטה
מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום
דמי שימוש בגין השימוש באצטדיון המושבה ,בסך כולל של  ₪ 800,000בגין עונת המשחקים
.2019-2020
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אישור מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם הלוואה
דברי הסבר:
.1

המטרה לשמה נדרשת ההלוואה הינה פרויקט למימון תכנון ,אספקה ואחזקת
מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי העיר כפר סבא.

.2

סכום ההלוואה המבוקש הינו .₪ 13,000,000

.3

תנאי ההלוואה והערבות הינם 7 :מיליון  ₪לתקופה של  20שנים עבור קירוי מגרשי
ספורט סולאריים ו 6-מיליון  ₪לתקופה של  12שנים עבור מערכות סולאריות על
מבני ציבור.

.4

בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ב 24.07.19-אושרה ההלוואה כאמור ומתן
ערבות עיריית כפר סבא ע"י חברי הדירקטוריון.

.5

על פי ההסכם עם החברה ,הערבות תשרת פרוייקט זה בלבד ותפחת בהתאם ליתרת
ההלוואה שנותרה .כמו כן תוכל העירייה רשאית לבטל ערבות זו במתן הודעה לחברה
של  30ימים מראש.

.6

בהתאם להוראות סעיף 202א' לפקודת העיריות רשאית העירייה להעמיד ערבות
כאמור ,ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.

הצעת החלטה
מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
על פי הסכם הלוואה בסך  ,₪ 13,000,000עבור פרוייקט ייצור חשמל מגגות סולאריים וקירוי
מגרשי ספורט סולאריים.
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אישור פרוטוקול והחלטות ועדת הכספים מיום 14.7.2019
הצעת החלטה
מאשרים את החלטות וועדת כספים כמפורט מטה-
א .אישור עדכון והעברות תקציב רגיל מס  2לשנת .2019
ב .אישור עדכון והעברות תב"רים מס  2לשנת .2019
ג .דיון בדוח כספי רבעוני  1לשנת .2019
רצ"ב פרוטוקול הוועדה מיום .14.7.2019
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 17יולי 2019
י"ד תמוז תשע"ט
סימוכי484448 :

פרוטוקול ישיבת ועדת כספי מספר 6
נער ביו :ראשו  14יולי , 2019יא' תמוז תשע"ט

נרש על ידי :אורית דנאי גנדל

נוהל על ידי :עילאי הרסגור הנדי
שמות חברי ועדת הכספי הנוכחי:

יו"ר ועדת הכספי)
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה

עילאי הרסגור הנדי
דני הרוש
אור כה
עו"ד עדי לוי סקופ
רו"ח תהילה מימו
הדר לביא
שמות חברי הוועדה שלא נכחו:
אמיר קולמ

חבר הוועדה

שמות מוזמני שנכחו:
רו"ח שגיא רוכל
עו"ד אלו ב זק
רו"ח צבי אפרת
אופירה מור
אורית דנאי גנדל

גזבר העירייה
יועמ"ש העירייה
סג גזבר
תכנו אסטרטגי ושיתופיות
סגנית גזבר

על סדר היו:
 .1העברות תקציב רגיל מס'  2לשנת .2019
 .2העברות תקציב תב"רי) מס'  2לשנת .2019
 .3דיו בדו"ח כספי רבעוני  1לשנת .2019
 .4דיו בנושא הצעות לצמצו) של  20מש"ח בהיק* אשראי לפיתוח לשנת .2019
 .5דיו בנושא עומס אשראי והתפתחות החוב לזמ ארו.+
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דיו והחלטות :
 (1העברות מסעי #לסעי #מספר  2תקציב שוט:#
שגיא רוכל & מסביר את מהות ההלי +של העברות מסעי* לסעי* .
הדר לביא  פנתה לאיתי וציינה כי נקבעה מדיניות של הקפאה בקליטת עובדי) חדשי) וכיצד
קורה שבהעברות עכשיו ישנ בקשות לתוספת עובדי) מתקציב שכר זמניי)?
איתי צחר & מדובר בהעסקת נערי) בקי -לצביעה במוס"ח .בעירייה רק צבע אחד .כל הפרויקט
הינו העסקת עובדי) לצביעה במוס"ח ,גני שעשועי) וניקוי מזגני) .ס +עלות פרויקט משוערת כ
 80אלש"ח.
תהילה מימו  מבקשת הסבר לתוספת בנושא בטיחות בדרכי).
שגיא רוכל  מדובר בעדכו עלות שכר של מעבירי הדר +השומרי) על בטיחות הילדי) הצעירי)
בדרכ) למוסדות החינו .+הצור +נובע לאחר שנעשה ניסיו להעביר עובדי) מתו +המערכת
לתפקיד זה .הדבר לא צלח.
תהילה מימו  מדוע יש גידול בתקציב יול"א?
שגיא רוכל – בשל עלויות ההזנה  במתווה שסברנו שיחול בעת הכנת התקציב עלות מנה היתה
נמוכה יותר  . 0 13.6עפ"י מודל ההזנה שמופעל כיו) עלות מנה הינה  0 14.1ולכ יש צור+
בהתאמת עלויות לשנת זו.
הדר לביא & מדוע יש צור +בתוספת עלויות לפעולות בגינו בפארק?
שגיא רוכל בעת עריכת התקציב  ,לא תוקצבו עבודות שונות בפארק במתחמי) שנוספו סברנו
שנוכל להשתמש בעובדי הרשות א +הדבר לא הסתייע ולכ נוצר צור +בהוספת שעות לעובדי קבל
על מנת לשמור על האחזקה הקיימת .
במהל +השנה נוספו פעילויות רבות בפארק כמו בריכת חור* ,חקלאות מרכז ישי ,בוסת ,גינה
מונגשת וכיפה גאודזית .בכוח האד) הקיי) לא נית לבצע את כל הפעולות הנ"ל.
עדי לוי סקופ  מבקשת הסבר לתוספת עלויות באג* תפעול.
שגיא רוכל & תוספת בפועל הנדרשת הינה  270אלש"ח .הוק) עכשיו אג* תפעול בראשות זהר
מדמו.
התוספת הנדרשת הינה עבור עלות שכר מנהל אג* ועובד נוס* .איתי מעדכ כי לא נוס* עובד אלא
מוחל* עובד .יוצא מייק מקור ונכנס רו קאשי .לוועדת הכספי) הבאה יובא לאישור הקטנת
תקציב השכר.
איתי צחר מוסי* כי ישנ) תקני) מאושרי) שטר) אוישו מאחר שלא יצאו בגינ) מכרזי) .בפועל
נכו לעכשיו אי עדיי תוספת כוח אד) בפועל.
הדר לביא & מדוע ישנה תוספת לעלויות ליסינג
שגיא ואיתי – המדיניות היו) הינה מעבר מרכבי) רגילי) לרכבי) היברידי) ברכבי) הפרטיי)
ורכבי) חשמליי) ברכבי תפעול .בסו* התהלי +נוכל לחסו +בעלויות אחזקה שוטפות.
לטענת איתי החיסכו הצפוי בהוצאות הדלק בסו* התהלי +יהיה כ .25%
עלויות הליסינג של הרכבי) הנ"ל יותר גבוהה וכמו כ נוספו עוד רכבי) ומכא הצור +בתוספת.
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עילאי הרסגור  תוכנית העירייה הינה לעבור לרכבי) חשמליי) והעירייה תקי) תשתית לטעינת
הרכבי) הנ"ל.
תהילה מימו& מבקשת הסבר על תוספת לעלויות השמירה בצהרוני).
שגיא רוכל – צרי +להבי החברה לתרבות ופנאי הינה הספק של העירייה להפעלת הצהרוני).
נעשה תמחיר לפי מספר ילדי) בקבוצה ומספר הקבוצות ובהתא) לכ +סוכ) התקציב לנושא מול
החברה לתרבות.
בפועל מספר הילדי) בממוצע בקבוצה היה נמו +יותר ולכ נגר) לחברה גרעו .סוכ) ע) החברה
כי היה וישתנו תנאי המודל וייווצר גרעו בגלל מיעוט ילדי) ובשל כ +ממוצע ילדי) לקבוצה
יפחת  ,העירייה לא תחייב את החברה בעלויות השמירה כול או חלק.
איתי צחר  החברה לתרבות הינה בבעלות  100%עירייה .העודפי) שנצברי) בה ,העירייה
מחליטה לא יופנו .המטרה שיופנו לפעילויות ולא למימו שמירה.
תהילה מימו שואלת מדוע להגדיל את תקציב האצטדיו
שגיא רוכל – המשימה שעמדה לפנינו היא למצוא פתרו חלופי להפועל כפ"ס שעלתה לליגת העל
ואצטדיו " לויטה" בכפר סבא אינו מאושר למשחקי) .המתק הקרוב המתאי) שנמצא הינו
אצטדיו המושבה בפ"ת בעלות שכירות של  32אש"ח למשחק +מע"מ .בשנת  2019יתקיימו 10
משחקי) ומכא העלות המבוקשת בס 375 +אל*.
תהילה מימו  טוענת כי הקבוצה בבעלות פרטית ויש לקיי) קוד) דיו עקרוני במועצה הא)
העירייה צריכה לשאת בנטל השכירות ורק א) יוחלט שכ לבקש תוספת תקציב.
שגיא רוכל  לש) אישור השכירות נדרשי)  3מהלכי):
 (1להקצות תקציב תמיכה למטרת השכירות ס 375 +אש"ח בשנת .2019
 (2לאשר קריטריו מיוחד שיאפשר מת תמיכה לנושא זה – יובא לשולח המועצה הקרובה.
 (3לאשר במועצת העיר ערבות להפועל כפר סבא לטובת אצטדיו פתח תקוה לחוזה
השכירות שהעמותה תחתו).
את המהלכי) הנ"ל אנחנו מנסי) לעשות מהר ככול שנית מאחר שהליגה עומדת להתחיל.
איתי צחר מוסי* כי צרי +ש  2התנאי) במצטבר יתקיימו היינו אישור מועצה לקריטריו ותוספת
תקציב .א) אחד מה) לא יתקיי) אזי לא ישול) לעמותה ולכ לא משנה מה מאושר קוד).
שגיא רוכל – הציע שבישיבת המועצה קוד) ידונו בשינוי קריטריו ורק אח"כ באישור בתקציב
בפרוטוקול וועדת כספי).
הדר לביא  תוספת כוח אד) לדוברות ,מבקשת הסבר .זו פע) שנייה שמבקשי) תוספת כוח אד)
איתי צחר  המטרה לייעל את מער +הדוברות העירוני ולאג) משאבי) על מנת להוזיל עלויות.
כדי לבצע מהל +כזה צרי +לגייס איש מדיה .בהתייעצות ע) אנשי מקצוע ,הוחלט לגייס גור)
חיצוני מיומ ולא עובד עירייה מאחר שמדובר בעבודה דינמית סביב השעו ובשעות חריגות כולל
סופ"ש.
הדר לביא  מציינת שהיא מוטרדת מחילופי כוח אד) רבי) בדוברות בפרק זמ כ"כ קצר
וההשלכות התקציביות על כ.+
החלטה :
בעד :עילאי הרסגורהנדי  ,דני הרוש ,אור כה ,עדי לוי סקופ ,הדר לביא
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תהילה מימו מאשרת את כל ההעברות  ,מלבד סע' תוספת התקציב לדמי שימוש עבור אצטדיו
חילופי  נמנעת
 (2העברות מסעי #לסעי #מספר  2תקציב פיתוח:
שגיא רוכל & מסביר לגבי תוספת עלויות הנדרשת לבניית ג גלבוע .אומד ראשוני היה נמו +מידי.
ניסינו במש +חודשיי) ניסינו להפחית עלויות ולא הצלחנו.
העלויות הגבוהות נובעות ממיקו) בעייתי של הג  ,מעצ) היותו ג בודד.
סעי*  2בניית חטיבה חדשה בשכונה הירוקה.
המטרה הינה שהחטיבה תהייה מוכנה לפתיחה ב  .9/2020הערכה הינה כ  9כיתות.
מדובר בבעיה רוחבית ברמה הארצית  ,אי מספיק תקציב להקמת כיתות לימוד בתקציב המדינה
 ,על מנת להתגבר על פער זה היה קיי) נוהל בשני) במשרד החינו +יחד ע) משרד האוצר – נקרא
מכתבי חשב  ,זהו למעשה אישור לקידו) מימו פרוייקטי) על ידי הרשויות אשר נבדקו אושר
לה) הצור +ונמצאו זמיני) לתקצוב על ידי המשרד  ,תו +התחייבות המשרד כי לא תפגע זכות)
לקבלת התקציב בעתיד ,בשנה האחרונה נוהג זה בוטל חד צדדית על ידי משרד האוצר ורשויות
רבות מוצאות עצמ במצבנו ,זקוקות לכיתות אבל לא יכולות להלחית לבנות בהעדר תקציב.
הפרוייקט הינו בסטטוס כפי שהסברתי הוכר הצור +על ידי המשרד  ,אושרו התוכניות והוא זמי
לתקצוב .בעבר העירייה הייתה מקבלת מכתב מחשב משרד החינו ) +החשב הינו עובד של משרד
האוצר( שהיה מבטיח את הכס* וע"ס התחייבות זו העירייה הייתה מקימה תב"ר  .ההתחייבות
הנ"ל הייתה מבטיחה לעירייה את מימו משרד החינו .+היו) השתנו הכללי) ולא ניתנת יותר
התחייבות כנ"ל .מצד שני א) העירייה תחל בבנייה לפני התחייבות משרד החינו +אזי משרד
החינו +לא יממ בגי החלק שכבר נבנה.
עלות הקמת חטיבת הביניי) הוא כ  64מש"ח מזה חלקו של משרד החינו +בתקציב אמור היה
לעמוד על כ  29מליו  ,0לגבי שנת התקציב  – 2019התקציב עמד על  10מליו מזה  7ממשרד
החינו , +דהיינו רק  3ממקורות עצמיי) של הרשות.
הסיכו שא) נתחיל בבנייה ומשרד החינו +טר) אישר את ההרשאה התקציבית  ,אזי השתתפות
משרד החינו +בספק והעירייה אינה יכולה להרשות לעצמה דבר זה.
כתחלי* נית לחשוב על הוספת  2מבני) יבילי) לכל חטיבה קיימת או הכשרת כיתות נוספות
בבניה קלה וככה לפתור באופ זמני את מצוקת הכיתות ולא להסתכ בבניית חטיבה חדשה ללא
מימו משרד החינו .+הבעיה בפתרו זה שנשקיע כ  3מיליו  0במבני) יבילי) באופ זמני עד
שנקבל את אישור משרד החינו +לבנייה.
איתי צחר & צופה כי א) נפעל יחד ע) עוד מספר רשויות שנפגעו משינוי הנוהל  ,נקבל את מימו
משרד החינו.+
תהילה מימו מדוע להקצות כעת  10מיליו  0לפרויקט 2.53 ,מיליו  0לחודש.
שגיא רוכל & זוהי הערכת מנהל הפרויקט לעלויות בשנת .2019
איתי צחר  נית לקבל החלטה לביצוע עד שלב חפירה ויסודות עד גובה ריצפה.
החלטה לתק את סעי* החטיבות מגידול של  7מיליו  0ל  2מיליו .0התקציב יעמוד על 10.5
מיליו  .0מתוכ)  0.5מיליו  0לתכנו .ההרשאה להוציא כס* תהייה על  5מיליו  0בלבד
ממקורות עצמיי) ,ללא תכנו ,למרות שהתב"ר יעמוד על  10.5מיליו .0
תהילה מימו  מדוע שיפו -האצטדיו לא מופיע בהעברות?
שגיא רוכל & קיי) תב"ר שאושר בעבר ועומד על  4.6מיליו  .0מקור מימו חיצוני  950אלש"ח
לתאורה מקר המיתקני).
רח' ויצמ  135כפרסבא  | 44100טל09-7649126/7 .
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יש צור +בביצוע  4פעולות להכשרת האצטדיו :קופות ,שירותי) ,עמדת טלוויזיה ותאורה .קופות
נית לשכור .שירותי) משפצי) בכל מקרה משפצי) .העלות הגבוהה הינה של התאורה .שכרנו
יוע -שיחפש פתרונות תאורה מתאימי) וזולי) יותר .נכו לעכשיו אי נתו סופי לגבי עלות
השיפו -הנדרשת ולכ לא הובא הנושא לדיו בוועדת הכספי).
החלטה מאשרי) פה אחד .
 (3דו"ח כספי רבעו ראשו 03.2019
שגיא רוכל & סוקר את נתוני הדו"ח .מסביר את בעייתיות הדו"ח הראשו בשנה בגלל חוסר
וודאות לגבי נתוני) רבי).
הדו"ח הסתיי) בעוד* זמני של  1.2מיליו .0
תהילה מימו  ביצוע התקציב הרגיל עומד על כ  25%מס +התקציב א) כ +מדוע אתה טוע
שהדו"ח אינו משק*?
שגיא רוכל & הנחות ארנונה המוצגות כא הינ הרבה מעבר ל  25%ולכ גורמות לכאורה לניצול
יחסי של התקציב .א) תשימו לב ישנ סטיות בסעיפי) אחרי) כמו שכר שבחודשי) 67/19
משלמי) הבראה וביגוד ולכ כרגע ניצול חלקי.
התקיי) דיו.
 (4עומס אשראי והתפתחות חוב לזמ ארו והצעות לצמצו  20מיליו * בהיק #האשראי:
איתי צחר & נדרשנו להציג תוכנית לקיצו -מטלות של עד  20מיליו  .0אנחנו עדיי לא מוכני).
ההפחתה תבוצע במספר דרכי) :חלק מהמשימות שטר) בוצעו עד היו) מה) יופחתו עלויות.
אנחנו זקוקי) לעוד זמ על מנת לאתר פעולות אלו.
דבר נוס* יופחתו תקציבי) שהוקצו בשני) קודמות לפעולות ועדיי לא בוצעו.
בכל מקרה אנו לא מגייסי) את ה  20מיליו  0שיש להפחית.
לקראת וועדת הכספי) הבאה יועבר לחברי הוועדה מסמ +ע) ההצעות להפחתה.
 (5דיו בנושא עומס אשראי והתפתחות החוב לזמ ארו
שגיא רוכל & מציג לכ) טבלה על פני מספר שני) בה אי תוספת גידול בהכנסות ממקורות
חדשי) כמו תב"עות משביחות וממשיכי) לממ פעולות מגיוס הלוואות כל שנה .כל שנה נטל
הפירעו על התקציב השוט* יל +ויגדל עד שנגיע למצב בו גיוס ההלוואות יהיה זהה לסכו)
הפירעו השנתי.
ההנחה שכל שנה נגבה מהיטלי) ואגרות כ  60מיליו  .0לחצי שנה ראשונה נגבו רק  16.8מיליו 0
מתו 30 +מיליו  0חזויי) .מכא קצב מימוש הפרויקטי) הינו איטי.
א) לא נצליח לאשר תב"עות חדשות שמגדילות ומשביחות זכויות בנייה נגיע למצב כספי קשה
ולכ הרשות צריכה להתבסס על מקורות הכנסה חדשי) על מנת להתנהל אחרת נכנס לתהלי+
קיפאו ארו.+
תהילה מימו  א) עד סו* השנה לא נגבה את כל ה  60מיליו כספי הפיתוח ,כיצד נתנהל?
שגיא רוכל & נכו להיו) הקצנו רק  80מיליו  0מתו 165 +מיליו  0שאושרו בתקציב .א) לא
יתקבלו מספיק הכנסות לא נוכל להקצות את כל התקציב לביצוע.
שגיא רוכל ,רו"ח
גזבר העירייה
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העברות מסעיף לסעיף מס'  2לשנת 2019

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם
מחלקה

1

איכות
הסביבה

תחזוקה

2

איכות
הסביבה

נקיון
מוסדות
חינוך

3

איכות
הסביבה

פארק

4

הנדסה

נכסים

5

בטחון

בטיחות
בדרכים

6

חינוך

גני ילדים

7

תפעול

רכב

8

תפעול

עבודות
ציבוריות

9

שונים

העברות
וחד פעמיות

מספר חשבון

שם חשבון

 1098003210שכר זמניים תחזוקה
1098003110

שכר חודשיים תחזוקה

 1813200750נקיון יסודיים
1813200930

רכישות מיוחדות

 1746100752גינון פארק
1994000981

תקציב לפני שינוי
-

סכום שינוי
תקציב
80

הכנסות
תקציב אחרי שינוי
80

2,125

-80

2,045

4,400

-50

4,350

-

50

50

800

50

850

4,000

-50

3,950

359

40

399

3,950

-40

3,910

 1744000210שכר זמניים בטיחות בדרכים 1,210

300

1,510

רזרבה להסכמי שכר
ותשלומי פרישה

3,500

-300

3,200

10,060

500

10,560

3,910

-500

3,410

2,850

300

3,150

 1096000998נגדי רכב

-5,045

-300

-5,345

 1712200796תקציב עזר אחזקת רכב

2,200

150

2,350

 1742000796תקציב עזר אחזקת רכב

250

150

400

3,410

-300

3,110

 1741000110שכר מנהל תפעול

-

390

390

 1742000110שכר עבודות ציבוריות

1,700

-200

1,500

950

-190

760

-

57

57

-57

3,053

רזרבה לפעולות

 1935000410שכר דירה דמי חכירה

תקציב לפני
שינוי

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הערה

תוספת תקציב לעבודת תחזוקה לביצוע בני
נוער בקיץ
רכישות מטאטים מכניים ידניים ומכונות
שטיפה קטנות למוסדות חינוך כנגד להפחתת
בהוצאות לשעות קבלניות.
תוספת הגדלת תכולת עבודה ושטחי גינון
בפארק כגון :גינה טיפולית  ,בוסטן וגינת
מאביקים ,ומשימות נוספות.

עדכון אומדן עלויות שכ"ד בגין משרדי עירייה.
1994000981

1992100110

רזרבה לפעולות

 1812500753הזנה יולא

עדכון תקציב לפי ביצוע חזוי

תוספת עלות הזנה לגנים על פי הביצוע החזוי
1994000981

רזרבה לפעולות

 1096000930ליסינג

1994000981

1992000110

רזרבה לפעולות

שכר כללי רזרבה

 1980000830השתתפות באשכול
1994000981

רזרבה לפעולות

3,110

עמוד  1מתוך 2

התאמה לתחזית על בסיס ביצוע החזוי בפועל
הנגזר מעליית המחירים ותוספת כלי רכב

עדכון ותוספת תקציב הנגזרת מהקמת אגף
תפעול והקצאת תקנים ועדכון עלויות בהתאם

השתתפות שנתית בהוצאות אשכול רשויות
השרון.

העברות מסעיף לסעיף מס'  2לשנת 2019

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם
מחלקה

10

שונים

פנסיה

11

נוער

נוער

12

תרבות

בתי תלמיד

13

תרבות

היכל
התרבות

14

תרבות

ספורט

16

שירות

דוברות

מספר חשבון

שם חשבון

 1091000310עזר פנסיונרים

תקציב לפני שינוי
32,000

סכום שינוי
תקציב

הכנסות
תקציב אחרי שינוי

500

32,500

 1091000999נגדי פנסיונרים

-32,600

-500

-33,100

 1992000391עזר פנסיונרים

32,000

500

32,500

3,200

-500

2,700

1,643

43

1,686

43

-43

-

תקציב לפני
שינוי

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הערה

התאמה ועדכון עלויות לתחזית תשלומי פנסיה

1992100110

רזרבה להסכמי שכר
ותשלומי פרישה

 1828300210זמניים
1828200753

נקיון קבלני

 1313600491החזר הוצ' שמירה
1994000981

רזרבה לפעולות

 1821000750תמלוגים
1326100410

1994000981

רזרבה לפעולות

 1614000750תקשורת מקוונת
1994000981

650
3,053

-650

2,403

210

25

235
3,300

הכנסות ממנויים

השתתפות /תמיכה
1829900821
בהשכרת מתקנים לספורט

רזרבה לפעולות

375

375

2,403

-375

2,028

215

90

305

2,028

-90

1,938

* אבקש עדכון מספר סעיף של פסטיבל ספורט בשל טעות טכנית ,ללא השפעה תקציבית.
הוצאות
הכנסות

העברה פנימית בין סעיפים על פי בקשת
האגף

843,552
843,552
-

-625
-625
-

מספר ישן
842,927
842,927
-

עמוד  2מתוך 2

-650

25

-

3,325

בשל עדכון עלויות הפעלה בתוכנית
הצהרונים בבתי הספר ניצנים  ,לא ניתן יהיה
לקזז עלויות שמירה מהחברה לתרבות
הפנאי המפעילה את הפרוייקט.
עדכון חשבון ההוצאת לתמלוגים בהתאם
לדרישה השנתית שקיבלתנו בשל הגידול
בפעילות היקף וכמות המופעים והאירועים.
תוספת לתמיכות ספורט עבור קריטריון נוסף
המוגש לצורך העמדת מגרש חליפי להפועל
כפר סבא בליגת העל
תוספת תקציב עבור רפנרט ניו מדיה במיקור
חוץ עבור דוברות העירייה.

1823912750

מספר חדש

1829312750

העברות מסעיף לסעיף תברים 2019
העברה 2

עיריית כפר סבא

24/07/2019

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף

רווחה

חינוך

פרק

שם הסעיף

תקציב קיים

533

92009

מפתן השחר שדרוג והצטידות  -הכנסות משרד הרווחה

-

-

238

540

92009

מפתן השחר שדרוג והצטידות  -קרנות הרשות

-

-

26

26

750

92009

מפתן השחר שדרוג והצטידות  -עלות הביצוע

-

-

-

-

540

56023

גנ"י ברחבי העיר החל מ - 2017מקרנות הרשות

1,900

1,800

750

56023

גנ"י ברחבי העיר החל מ - 2017עלויות

חינוך

חינוך

264
683

683

1,800

264

-

1,900

1,800

2,583

1,900

1,800

683

2,583

522

56019

הרחבת מוסדות חינוך  -השתתפות משרד החינוך

21,000

4,700

540

56019

הרחבת מוסדות חינוך  -קרנות הרשות

28,450

13,600

750

56019

הרחבת מוסדות חינוך  -עלויות
49,450

522

56018

גנ"י ברחבי העיר עד  - 2017השתתפות משרד החינוך

2,900

-

369

3,269

540

56018

גנ"י ברחבי העיר עד  - 2017מקרנות הרשות

4,219

-

-488

3,731

750

56018

גנ"י ברחבי העיר עד  - 2017עלויות
-119

7,000

7,119

-

5,000

522

56020

הקמת חטיבת ביניים  -השתתפות משרד החינוך

7,000

7,000

-2,000

540

56020

הקמת חטיבת ביניים  -מקרנות הרשות

3,500

3,000

2,000

5,500

750

56020

הקמת חטיבת ביניים  -עלויות
10,500

10,000

-

10,500

522

53012

שיפוצי מוסדות חינוך  -השתתפות משרד החינוך

540

53012

שיפוצי מוסדות חינוך  -קרנות הרשות

750

53012

שיפוצי מוסדות חינוך  -עלויות

310
46,000

46,000

-

46,000

46,000

310

46,310

76,100

עמוד  1מתוך 1

49,450

18,300

49,450

18,300

49,450
-

7,119

-

-119

7,000

7,119

-

-119

7,000

10,500

10,000

-

10,500

10,500

10,000

-

10,500

115,843

46,000

46,000

310

46,310

46,000

46,000

310

46,310

114,969

76,100

874

נתקבלה תמיכה לשיפוץ מפתן
בהשתתפות עצמית של 10%

הגדלת תקציב הקמת גן ברח
גלבוע בהתאם לתוצאות המכרז
וההתמחרות

התקבלה הרשאה ממשרד החינוך
לבנייה בסכום העולה על הסכום
שתוקצב

49,450

310
46,000

874

264

264

683

2,162

18,300

264

264

2,583

-2,162
-

-

-

עדכון

2,583

23,162

114,969

תקציב קיים

מתוכו
2019

-

26,288

49,450

חינוך

תקציב
מעודכן
238

1,900

חינוך

מתוכו
2019

עדכון

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן

115,843

שינוי מקורות בהתאם לתקבולים
בפועל והפחתת עלות ההקמה
בהתאם לתוצאות.
שינוי מקורות -הואיל ולא נתקבלה
הרשאה ממשרד החינוך ,תוגדל
העלות ממקורות הרשות ל 5-מ'
מול הקטנת המקור החיצוני.
העירייה תתחייב לקבלן עד לגובה
של  5מ' מהמקורות העצמיים.
נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך:
גן יקינטון -גן חדשני ,מרכז פסג"ה
 חידוש מבנה ומרחב למידהובי"ס אילן רמון -מרחב הכלה

אישור החלטת ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות דיוני הוועדה כמפורט בפרוטוקול
הוועדה.
רצ"ב פרוטוקול הוועדה לתכנון ובנייה מיום .3.6.2019

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

מס' דף1:

תאריך06/08/2019 :
ה' אב תשע"ט

מרחב תכנון מקומי כפר-סבא

פרוטוקול ישיבת ועדת משנה

ישיבה מספר 20190005 :ביום שני תאריך  03/06/19כ"ט אייר ,תשע"ט בשעה 17:00

השתתפו:
חברים:
רפי סער
עילאי הרסגור הנדין  -סגן ראש העיר
פינחס כהנא ,מתכנן ערים ואזורים
וכלכלן
עו"ד יוסי סדבון
דני הרוש
רו"ח תהילה מיימון
נציגים:
ניר אלעזר
היאלי מרקו
עינת קרני
סגל:
עו"ד אלון בן זקן
שרון גמזו שורר
עליזה זיידלר גרנות
כנרת תירוש
שרית שיליאן
מעיין חיימסון
מוזמנים:
חנניה לסק ,בעל הקרקע
יוסי לוי ,עורך ראשי
יעקב ספוז'יניקוב  ,נציג המתנגדים

ראש העיר ויו"ר הוועדה
חבר
חבר
חבר
מ"מ חברת הוועדה ד"ר אסנת ספורטה
משקיפה
נציג רשות כבאות והצלה
מתכננת סביבה היחידה האזורית לאיכות
הסביבה
מ"מ נציגת לשכת התכנון מחוז מרכז
יועץ משפטי
סגנית ומ"מ היועץ המשפטי
מהנדסת העיר
מנהלת מח' תכנון
מנהלת מח' רישוי בניה
מ"מ מנהל תפעול הוועדה
תכנית 405-5096668
תכנית 405-5096668
תכנית 405-5096668

לא השתתפו
חברים:
ד"ר אסנת ספורטה  -משנה לראש
העיר
עו"ד איתן צנעני  -סגן ומ"מ ראש העיר
עו"ד אהוד יובל לוי
נציגים:
ורד אדרי
אורן תבור
ולרי שולמן

פרוטוקול זה טרם אושר

חברה
חבר
חבר
מ"מ נציגת השר להגנת הסביבה
מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
נציג שר הבריאות

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 20190005 :בתאריך03/06/19 :
גרסה  - IB5.7x32קומפלוט בע"מ

מס' דף2:
אהוד פלקוביץ

נציג שר הפנים ממונה מטעם העמותה
לקידום התכנון והבניה והסביבה בישראל

בני אלטשול
ענאן עזב
דוד אמגדי
טופז פלד
שני משיח
ליאור רגב

ד.צ 02496 .צ.ה.ל
נציג רשות העתיקות
נציג מינהל מקרקעי ישראל
מפקחת על התעבורה במחוז ת"א ,משרד התחבורה
נציגת שר התחבורה
ראש צוות תכנון צפון ,לשכת התכנון מחוז
מרכז

שני כנעני
משה אדרי
סגל:
דוד תורג'מן
צבי וכליס

נציגת השר לביטחון פנים
נציג שר המשטרה

פרוטוקול זה טרם אושר

מבקר העירייה
מנהל מח' פיקוח על הבניה
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מס' דף3:
מיקום ישיבה:
חדר ישיבות – לשכת ראש העיר
הישיבה נפתחה בשעה  17:00במניין חוקי עפ"י סע'  42לחוק התכנון והבניה
הישיבה החלה בנוכחות:
רפי סער – יו"ר הוועדה
עילאי הרסגור הנדין – חבר
דני הרוש – מ"מ חברת המועצה דר' אוסנת ספורטה
פינחס כהנא – חבר
עו"ד יוסי סדבון – חבר
תהילה מימון – משקיפה
רפי סער יו"ר הוועדה עזב את הישיבה בשעה  ,18:15ומינה במקומו את עילאי הרסגור הנדין סגן ראש העיר ,לנהל את
המשך הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה .20:00
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול דיון ישיבה מס'  20190001מיום 28/02/2019
 .2שקיפות בוועדת תכנון ובניה
 .3דיון בתב"עות
 .4דיון בבקשות להיתר
 )1אישור פרוטוקול.
פרוטוקול דיון ישיבה מס'  20190001מיום  28/02/2019מאושר פה אחד.
 )2שקיפות בוועדת תכנון ובנייה
מהלך דיון:
יוסי סבדון:

מציג את טענתו שיש לשקף לציבור באמצעות שידור חי את ישיבות התכנון והבניה.

עליזה זיידלר גרנות:

מציגה את טענתה למה לשקף לציבור בדרכים אחרות .סיבה ראשונה -הפרעות מבעלי עניין
במהלך הדיון באופן שאינו מאפשר דיון יעיל .סיבה שנייה  -לא ניתן לקיים דיונים פנימיים
חופשיים בהם מציגים לבטים מקצועיים .מציעה להפיץ את התמלול לחברי הועדה לאחר
קיום הדיון.
עליזה מעדכנת כי תמליל הדיון כבר נשלח לכל חברי הוועדה וכי משלוח זה יהיה כנוהל
מעתה.

רו"ח תהילה מימון:

טוענת כי התמלול לא עוזר ולא מבינים כלום מהפרוטוקולים.

ראש העיר:

מציע להגדיר שורה של פעולות יידוע הציבור ולשקף את הדיונים בצורה הכי טובה שאפשר
כיוון שזה מעניין לא רק את הציבור אלא גם בעלי עניין ובעלי אינטרס.

עילאי הרסגור הנדין:

מציע להעביר לאישור ישיבת מועצת העיר.

ראש העיר:

יעלה לאישור במועצת העיר.
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מס' דף4:

בישיבת מועצה מתאריך :6/2/2019
"מאשרים פה אחד את ההצעה כי נושא השקיפות בוועדת תכנון ובנייה יועבר לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה לשם
גיבוש המלצה אשר תובא לאישור מועצת העיר בתוך שלושה חודשים.".
להלן המלצת מהנדסת העיר בנושא השקיפות של דיוני ועדת המשנה לתכנון ובנייה
השקיפות מבטיחה ביקורת מתמדת וצמודה על פעילותם של המחזיקים בסמכות ,וממילא מהווה היא מעין ערובה להתנהגות
ראויה ונורמטיבית של בעלי סמכות" ...בג"צ
.1
.2
.3
.4
.5

ועדות המשנה מוקלטות ומתומללות – התמלול המלא יועבר לחברי הועדה עם קבלתו מח' התמלול .אישור
הפרוטוקול לא יעשה עד לקבלת משוב מחברי הועדה על התמלול והתאמת ההחלטות לתכנו .יצויין כי תמלול
של ועדת המשנה האחרונה הועבר לפני כשבוע לחברי הועדה.
אתר ההנדסי של הועדה ה מקומית יעבור תיקון יסודי וכל החלטות הועדה ,הפרוטוקול והתשריטים יופיעו בו
בצורה נוחה וגלויה.
האתר ההנדסי וכן המידע הגיאוגרפי  gisיהיו זמינים גם בטל הנייד.
לא מומלץ לפתוח הישיבות לקהל הרחב – הדבר אינו נדרש ע"פ החוק ואינו מתקיים באף ועדה .גם בועדות
בהם נוסה הנושא ,הוא הופסק עקב קושי בהתנהלות הדיון ויעילותו .כ"כ חברי הועדה והצוות המקצועי אינם
יכולים לקיים דיון פתוח וענייני .
לא מומלץ לצלם הישיבות בשידור חי – הדבר אינו נדרש ע"פ חוק ואינו קיים באף ועדה מקומית בארץ למעט
אחת .הקושי העיקרי הוא באי יכולת לקיים דיון ענייני ופתוח .יצויין כי החוק מאפשר הפסקת ההקלטות
לצורך דיון פנימי .כאשר יש צילום חי ,לא ניתן להפסיק.

הוחלט:
מאשרים את המלצת מהנדסת העיר בנושא שקיפות דיוני ועדת המשנה לתכנון ובניה כמפורט לעיל.
החלטת הועדה תועבר למועצת העיר.
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אישור התקשרות בפטור ממכרז לצורך הצבה ,איסוף ומחזור קרטונים בעיר
דברי הסבר
במדינת ישראל פועל תאגיד מוכר יחיד לטיפול בפסולת אריזות -תאגיד תמיר אשר הנו מיסודן של
החברות הגדולות במשק .תאגיד זה משפה את הרשויות על הוצאות הפינוי המשולמות על ידי
הרשויות לקבלני הפינוי.
לאחרונה ,קבע תאגיד תמיר מחיר מקסימלי ,אשר החברות הפועלות בתחום בארץ אינן מוכנות
לפעול בו.
כתוצאה מכך ,שלושה מכרזים עוקבים אשר פורסמו על ידי העירייה באישור תמיר ,נסתיימו ללא
כל זוכה לאור העובדה שההצעות שהוגשו היו גבוהות מהמחיר המירבי אשר הוגדר על ידי תמיר.
במציאות זו ,על מנת להמשיך ולפנות את הקרטונים מרחבי העיר ,מבוקשת התקשרות בפטור
ממכרז עם חברת ק.מ.מ .מפעלי מיחזור בע"מ.
תאגיד תמיר ,ישפה את העירייה עד למחיר המירבי שנקב ,בעוד העירייה תידרש להשלים את
ההפרש למחיר המבוקש על ידי חברת ק.מ.מ. .
סכום זה נאמד ב ₪ 12,285-לחודש עבור פינוי הקרטונים מהעיר.
במקביל פועלת העירייה הן מול המשרד להגנת הסביבה והן מול גורמים נוספים על מנת להסדיר
נושא זה שהנו בעיה המונחת לפתחן של כלל הרשויות.
הצעת החלטה
מאשרים להתקשר בפטור ממכרז עם חברת ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ לצורך מתן שירותי
הצבה ,איסוף ופינוי פסולת קרטון למחזור בעיר.
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