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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 ף, תש"כסלו ד'
 2019בר, דצמ 2

 498324  אסמכתא:
 
 

 
 לכבוד

  חברי מועצת העיר
 

 שלום רב, 
 
 

 הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש דצמברהנדון:  

 , ו' בכסלו תש"ף, 4.12.2019י, הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביע

 כפר סבא. ,35בר אילן , בבית הספר "הנרייטה סאלד", רח' 19:00בשעה 

 

 על סדר היום

 .דברי פתיחה

 שאילתות. .1

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". שירותים עירוניים לקהילה הלהט"בית .א

 ".מתקדמתמטעם סיעת "כפר סבא  התייעלות אנרגטית בכפר סבא .ב

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש".ן תושבים בחינת שביעות רצו .ג

 ".מתקדמתמטעם סיעת "כפר סבא  תחבורה ציבורית בסופי שבוע .ד

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". פרסום תמיכות לגופים ציבוריים .ה

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". זוז 'דק 30 .ו

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". הפעלת החניון הרובוטי .ז

 ".מתקדמתמטעם סיעת "כפר סבא  בעירהתמודדות עם ריבוי מקרי שעלת  .ח

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". אישור הקצאות שטחים ציבוריים .ט

 הצעות לסדר. .2

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". הקמת מרכז עירוני לקהילה הגאה .א

מטעם סיעת "כפר סבא  שיפור אטרקטיביות מרכזים מסחריים שכונתיים .ב

 ".מתקדמת

 ראש".מטעם סיעת "כפר סבא בתנועות הנוער  .ג
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 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". גינות כלבים חסרות בעיר .ד

 .70מעבר לגיל  שור הארכת שירות של עובדת עירייהאי .3

עמותת , 'ויצ"ו'עמותת , 'נעמ"ת'עמותת , "אמונה"עמותת י הקצאות לעמותות: ישורא .4

 עמותתו 'יין החינוך התורנימע "ימרכז גני ילדים שעעמותת ', "מעיין החינוך התורני"

 .1.12.2019"אוהלי קידר" בהתאם לאמור בפרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות מיום 

 .28.12.2019 אישור פרוטוקול ועדת שמות .5

 .2.12.2019ועדת תמיכות מיום אישור פרוטוקול  .6

 .1.12.19שור פרוטוקול ועדת כספים מיום אי .7

 
    

ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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18/11/19 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 04/12/19 עיר שנקבעה ליוםהת שאילתה לישיבת מועצ

 בית"שירותים עירוניים לקהילה הלהט

 

השיק משרד הרווחה תוכנית ותקציב ייעודי להכשרת צוותים ברשויות המקומיות  2017בשנת 

, וזאת במסגרת השירותים הניתנים לטיפול ישיר בבני נוער, צעירים וצעירות, להט"בים בסיכון

 )מצ"ב קישור(על ידי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות. 

עיריות רבות בחרו להכשיר את צוותיהם בעזרת תוכנית זו, ולתת להם כלים מקצועיים לטיפול 

 פוביה. -בצרכים הייחודים של נוער וצעירים להט״בים בסיכון וכן הכשרה בדרכי טיפול בלהט"ב

 

שויות רבות מקצות עובד סוציאלי יעודי לטיפול בצרכי הקהילה הלהט״בית במסגרת אגף כיום ר

הרווחה והשירותים החברתיים)עו״ס להט״ב( וכן מקצות רכז במסגרת היחידה לנוער וצעירים 

 לטיפול בצרכי הצעירים והנוער הלהט״בי.

 נודה למענה על השאלות הבאות:

מי אמון על מתן מענה לצרכי  ,ו״ס להט״ב ובמידה ואיןהאם קיים ומאוייש תקן באגף הרווחה לע .1

 הרווחה של הקהילה הלהטבי״ת ?

האם קיים באגף הנוער והצעירים רכז לטיפול בקהילה הלהטבי״ת, ובמידה ולא מי מרכז את  .2

 הטיפול בצרכי אוכלוסיה זו ?

ה מ? תלטובת פעילות לקהילה הלהטב״י 2019מהו סך התקציב שהקצתה עיריית כפר סבא בשנת  .3

 הם הפעילויות העיקריות שתוקצבו ומאיזה סעיפים תקציביים תוקצבו ?

 אילו מבנים מוקצים כיום לטובת פעילות עמותות הפועלות לרווחת הקהילה הלהטב״ית ? .4

 

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 ראש"סיעת "כפר סבא ב

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -בן צ'רטוף
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 מענה לשאילתה

פועלת מזה מספר שנים לסיוע וליווי של אוכלוסיית הלהט"בים בעיר במספר עיריית כפר סבא 

מישורים בהם חודש אירועי הגאווה המתקיים מדי שנה בעיר להעלאת המודעות וסובלנות 

 , שיתופי פעולה עם עמותות המקדמות את מטרות הקהילה בעיר ועוד.יות להט"בלאוכלוסיות ה

 

תקצוב תקן  תכולל נהאינהמתוארת חשוב לציין כי תכנית משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

ושאי רווחה מקרב לטיפול בפונים בנבלבד ייעודי ברשות המקומית לנושא אלא תקצוב השמה 

 ת בהתאם לדיווח הרשות המקומית.הקהילה הלהט"בי

 

 43ברחוב הכרמל את המרכז לטיפול במשפחה  האגף שח"ק מפעילעיריית כפר סבא באמצעות 

עבור קהילת הלהט"ב.  ,בין היתר ,עבור תושבים המצויים בקשיים ובעיות אשר נותן מענה

ים. העמותה העירייה פועלת בשיתוף פעולה עם עמותת 'תהל"ה' התומכת בהורים לילדים להט"ב

. העירייה 4מקיימת מפגשי תמיכה להורים אלו אחת לחודש בבית המתנדב ברחוב זאב גלר 

 מסייעת בפרסום וכיבוד עבור מפגשים אלה דרך אגף שח"ק.

יתקיים  18.12.2019-כחלק מחיזוק המענה של גורמי הרווחה בעיר בתחום, בתאריך ה ,בנוסף

עובדות  3חברתיים בנושא להט"ב ובו ייקחו חלק מפגש עבודה של משרד הרווחה והשירותים ה

 סוציאליות מאגף שח"ק המטפלות בנוער וצעירים. 

 
בתחום הנוער והצעירים מקרב הקהילה הלהט"בית באמצעות אגף נוער גם העירייה פועלת 

מתקיים זה שנים וצעירים מותת "איגי" העוסקת בנוער עעם פעולה הצעירים וקהילה. שיתוף 

לצורך קידום לעירייה העמותה בפגישות עבודה קבועות משותפות בין  רבות ומתבטא בין היתר

 קיום פעילויות במספר מוקדי פעילות ברחבי העיר ועוד.פרויקטים משותפים, 

פעילותה והן הן בהיבט היא רואה בכפר סבא עיר מרכזית כחלק פגישות אלה  בהירהההעמותה 

 .עם העירייההשותפות ועומק הקשר בהיבט 

 חניכות וחניכים. 100-סה"כ משתתפים בפעילות "איגי" ברחבי העיר כ

 

 יר:להלן פירוט חלק מהפעילויות הייעודיות לנוער וצעירים המתקיימים ברחבי הע

 ם בנוסף שני רכזיחדר נוער פתוח, בו פועלים   - "עציון"הקהילתי  מרכז הפרויקט שרונ

נותן מענה עבור בני נוער . החדר מתנדבים מטעם העמותה ורכז נוער מטעם העירייהל

 להט"בים.

 פעילות פעם בשבוע לקבוצת צעירים וקבוצת בוגרים להט"בים. - מרכז נוער העירוני 

 לות פעם בשבוע של צעירים להט"בים.פעי - מרכז צעירים 
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כפי שאושר במועצת העיר במסגרת תמיכות פעילויות להט"ב באשר לתקציבים שהוקצו לטובת 

 :2019העירייה לעמותות לשנת 

  6,500עמותת 'תהל"ה' נתמכת בסכום של .₪ 

  6,500 עמותת "איגי" נתמכת בסכום של .₪ 

ות, פעולות תנועות נוער, הקרנות סרטים, אירוע מגוון הרצאכללו חודש הגאווה אירועי בנוסף, 

 ₪. 80,000-כ אשר עלותם עמדה עלמרכזי ביום המצעד ועוד 

 

לסיכום, כפר סבא עיר איכותית, מכילה, סובלנית, בה דברים צריכים להיעשות בדרך של הסכמה 

  וכבוד הדדי והעירייה תמשיך לפעול ולהעצים אוכלוסיות שונות ומגוונות.
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 19-11-2019                                                                               לכבוד    

 ראש העיר -רפי סער 

 
 ,לפקודת העיריות הא' לתוספת השניי36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 שאילתה בנושא התייעלות אנרגטית בכפר סבא.

רשויות הגיבו  120לצריכת חשמל ברשויות המקומיות.  משרד האנרגיה פרסם מדד השוואתי .א

ומלאו הנתונים. במדד שתי פרמטרים מרכזיים : צריכת החשמל הרשותית לתושב וסך 

מצריכת האנרגיה של הרשות הינה בגין  50%צריכת החשמל של תאורת החוץ לקמ"ר. 

 במוסדות החינוך והשאר במבני ציבור.  30%תאורת רחובות, 

 בכפר סבא נמצאת בקטיגורית צריכה ממוצעת.    .  הצריכה לתושב

 רשויות שהצריכה שלהם נמוכה יותר מאשר בכפר סבא. 40-יש למעלה מ

בפרמטר צריכת חשמל לתאורת חוץ לשטח שיפוט , הצריכה של כפר סבא נמצאת 

 רשויות שצריכתם גבוהה יותר. 11בקטיגורית צריכה גבוהה מאד. יש רק 

 רת חוץ גבוהה מאד בעיר על פי מדד משרד האנרגיה?מדוע צריכת החשמל לתאו .1

 מה הצעדים שננקטים כדי לשפר צריכת חשמל זו. .2

 

התקנת מערכות סולריות )פוטו  –החברה הכלכלית יזמה מיזם הגגות הסולריים בכפר סבא  .ב

 וולטאיות( על גגות בתי מגורים. 

 יזמה ברוכה מאד. 

 כמה פרויקטים הוקמו מאז ההודעה על המיזם?  .1

 ה היקף ייצור החשמל בפרויקט זה? מ .2

 כמה פרויקטים בתהליך? .3

 מה היעד בפרויקט זה? .4

 

 ברור שיש עוד מרכיבים בהתייעלות אנרגטית בעיר.

 

 בברכה

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר. –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 

 מנכ"ל העיר. –העתק: איתי צחר 
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 מענה לשאילתה

דולה ביותר בנושא התייעלות אנרגטית על מנת להפחית פליטות עיריית כפר סבא רואה חשיבות ג

 גזי חממה ולחסוך במשאבים.

מאופסת אנרגיה", דהיינו שאיפה לייצר איזון  ייההעירייה הציבה לעצמה השנה חזון להיות "עיר

 בין צריכת האנרגיה הרשותית לייצור האנרגיה ברשות. 

 

-)פוטו PV: התייעלות אנרגטית ופריסת מערכות חזון זה בא לידי ביטוי בשני מהלכים מקבילים

 וולטאיות(:

  ההתייעלות האנרגטית

עיריית כפר סבא הפעילה את פרויקט "חכמים באנרגיה" בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה 

המשולש הדרומי והאיחוד האירופי להתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך ומוסדות ציבור. פרויקט 

שנים, הוטמע בכל בתי הספר היסודיים בעיר ובאמצעות  3-ב₪  600,000זה הביא לחיסכון של 

 משרד האנרגיה שוכפל בשבע רשויות מקומיות נוספות.

בנוסף, במסגרת זכיה בקול קורא של משרד הכלכלה, העירייה מקדמת את החלפת התאורה 

ק"ו  200,000-בגין לתאורת לד מתקדמת שתביא לחיסכון שנתי של למעלה מ –בצירים בן יהודה 

 בשנה. במקביל ייבחנו צירים נוספים ברחבי העיר בהתאם לתמיכות נוספות.

 

  וולטאיות-פריסת מערכות פוטו

 -כפר סבא היא מהרשויות הראשונות שהתקינה מערכות סולאריות על מבני ציבור וחינוך. כבר ב

ל גבי גגות מערכות סולאריות ע 5הותקנו  2018אתרים. בשנת  14 -הותקנו מערכות ב 2011

מוסדות עירוניים. בנוסף, העירייה, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, החלה ברישום 

 . 2020אתרים ברחבי העיר לטובת קירוי סולארי על גביהם עד סוף  23

סככות לקירוי מגרשי ספורט, עליהן מותקנות מערכות סולאריות בימים  4הוקמו  2019בשנת 

שור לקירוי מגרשי ספורט מדובר בפרויקט חלוצי המאפשר מימון מלא הן אלו. יודגש כי בכל הק

של הקמת קונסטרוקציית הקירוי והן של פריסת המערכת הסולארית וזאת על חשבון תקבולי 

 החשמל העתידיים. 

 

לעומת הצריכה  40% -יעדי התכנית "עיר מאופסת אנרגיה" הינה להגדיל את הייצור השנתי בכ

 השנתית.

ה שנתית )קילוואט(צריכ שנה  אחוז איפוס ייצור שנתי )קילוואט( 

 7% 1,600,000 22,000,000 מצב קיים

 14% 2,500,000 18,000,000 2019סוף 

 40% 6,500,000 16,000,000 2020סוף 

   (300%) 4,900,000 (27%) 6,000,000 סה"כ שיפור: 
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כפר סבא בשיתוף אגף קיימות באשר לפרויקט "חדש תחת השמש" של החברה הכלכלית לפיתוח 

מדובר בפרויקט להעלאת מודעות ולעידוד התקנה של מערכת וחדשנות של עיריית כפר סבא, 

 סולארית באופן פרטי. 

מערכת ישנה באתר  כאשר אתר ייעודי לפרויקט שבו התושב נרשם ללא עלותלטובת כך, הוקם 

דרך מערכת סולארית. כמו כן, מקוונת אוטומטית מבוססת ענן לבדיקת התכנות הגג להתקנת 

יחד עם זאת, יודגש כי קבלן עובד תחת פיקוח וסטנדרטיים קבועים מראש במכרז. ה ,פרויקטה

 של כל תושב ישירות מול הקבלן או כל קבלן פרטי אחר. היא ההתקשרות 

 

 מערכות. 11עד כה, נרכשו והותקנו  בקשות לקבלת הצעת מחיר. 400-עד כה התקבלו למעלה מ

וואט בהערכה על פי המערכות שהותקנו -קילו 50-ייצור החשמל בפרויקט זה עד כה הוא כ היקף

ושטח הגגות שבהן הותקנו. יחד עם זאת, לרשות אין דרך לדעת את היקף הייצור המדויק שכן 

 מדובר במונה של בעל הנכס אל מול חברת חשמל לישראל. 

התקנות  20-קט כאשר הצפי עומד על כנכון לעכשיו יש כמה עשרות מתעניינים נוספים בפרוי

 . 2020נוספות עד סוף שנת 

 

באשר לנתוני הצריכה החריגים, תשתיות החשמל במרחב הציבורי בעיר הותקנו לפני שנים 

בפנינו  מעמידים גופי תאורה ישנים ומסוגים שונים, ארוכות. מרכזיות מיושנות, עמודים ישנים,

 , זאת לצד אתגרים רבים נוספים.רעיהאתגר לחדש את התשתיות בכל 

ובטוחים כי  בהרחבה לעילצורה מעמיקה גם בנושא זה כפי שפורט ם בכבכל נושא, אנו מטפלי

 מימוש התכנית שפורטה תציב את כפר סבא כעיר הראשונה בטיפול גם בנושא זה.
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

  :4/12/19ילתה לישיבת מועצה שא

  התושביםבחינת שביעות רצון 

 

ישנו מידע אילו פניות המוקד מקבל, אילו  -עיריית כפר סבא פועלת בשקיפות בכל הנוגע למוקד העירוני

מדדים נבחנים ומה הציון של כל מחלקה בפניות המופנות אליה. זהו מהלך חשוב מאוד והוא מהווה חלק 

 של תושבים.ממדדי שביעות רצון 

מדדי שביעות רצון של תושבים, מעבר למדידת המוקד העירוני, צריכים לכלול גם בחינה של "חוויית 

המשתמש" של התושבים לגבי המרחב הפיזי שלהם )נקיון, גינון וכדומה( וגם בחינת תהליכים בתחומים 

 ת וכדומה(. שונים )תהליכי שיתוף ציבור, מעבר למודל "ניצנים", אירועים, מוקדי פעילו

 ברצוננו להבין כיצד העירייה פועלת לבחינת שביעות הרצון של תושבי העיר:

 באילו אמצעים בוחנת העירייה את שביעות רצון התושבים? .1

 אילו סקרי שביעות רצון נערכו בשנה האחרונה על ידי העירייה ומה היו תוצאות הסקרים? .2

לכים אותם מבצעת וכיצד תבצע בדיקות אילו בדיקות שוקלת העירייה לבצע על מנת לבחון מה .3

 אלו )גורמים פנים ארגוניים/חוץ ארגוניים(?

 

 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

 עיריית כפר סבאעוזר מנכ"ל  -בן צ'רטוף 

 
  



 

 
 
 
 

 
 

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

 itayt@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 מענה לשאילתה

היא מהווה  ה למטרה וכתוצאה מכךשקיפות הינה מערכי היסוד שעיריית כפר סבא שמה לעצמ

ד השקיפות של עמותת שקיפות ישראל, קיבלה עיריית כפר סבא דגורם מוביל ארצי בתחום. במ

 , הגבוה ביותר בארץ.100את הציון 

א שביעות רצון בנושהלמ"ס של  החברתי הקודמות, סקר יתר על כן, כפי שצוין בישיבות המועצה

מרוצים מסביבת המגורים שלהם,  מתושבי העיר 96%-מראה שכ מאזור המגורים שלהםתושבים 

 84%אלף תושבים. בתחום השטחים הירוקים בערים,  100מקום ראשון מבין הערים המונות מעל 

הגבוה ביותר בארץ. בתחום הניקיון,  מתושבי כפר סבא מרוצים מהשטחים הירוקים בעיר, הנתון

מתושבי כפר סבא דיווחו כי הם מרוצים מהניקיון בסביבת מגוריהם, הנתון הגבוה ביותר  77%

 מבין הערים הגדולות בישראל.

 

עיריית כפר מבצעת כיום בקרה ומדידה אודות השירות שניתן לתושבים על ידי יחידות העירייה 

  רת השקיפות.ולהלן הפירוט המוצג בזיהשונות 

 תעודות השירות חודשיות 

 מדד אי מענה טלפוני  

  הקריאות השכיחות במוקד העירוני 5מדד 

 

 כל תוצאות המדדים מפורסמות בזירת השקיפות העירונית < מדדים ובקרות

 il/?CategoryID=3323saba.muni.-https://www.kfarרצ"ב קישור 

 

בחודשים האחרונים נערכו מספר פגישות בהובלת היחידה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות, לשיפור 

לנושא זה מתחומי התעשייה, התקינה  מומחים , לרבות עםוהבנת נושא המדידה והבקרה

 .2020בשנת זוהי משימה מרכזית לשיפור וקידום . והאקדמיה

  

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3323
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 לכבוד ראש העירייה רפי סער.   

 

 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות.36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 תחבורה ציבורית בסופי שבוע.

 

י רשויות בגוש דן והשרון החלו בפרויקט תחבורה ציבורית החודש התבשרנו כ

 בסופי שבוע.

 אצלנו ע"פ פרסומים שונים יש אי בהירות ביחס למדיניות העירונית.

 

הנדין, -לדברי סגן ראש העירייה ומחזיק תיק התחבורה, עילאי הרסגור" ●

הנושא נמצא בראש סדר היום. "אני תומך ביוזמה ופועל כדי שהיא תגיע 

 כפר סבא", אמר השבוע ל"מיינט כפר סבא"."גם ל

 

"מ"מ ראש עיריית כפר סבא, עו"ד איתן צנעני, טוען כי העירייה לא  ●

מנהלת שום משא ומתן עם עיריית תל אביב או כל גורם אחר: "אם מר 

הרסגור מנהל מגעים שכאלו, הרי שהוא עושה זאת על דעת עצמו, ללא כל 

רום סגנים בהנהלת העיר ונדחתה". סמכות. הצעתו של הרסגור עלתה  בפו

" 

 

 

 מה מדיניות העירייה בנושא תחבורה ציבורית בסופי שבוע? .1

 האם אנו כעיר מתכננים לקדם תחבורה ציבורית בסופי שבוע? .2

 האם יש לוח זמנים לביצוע ולהערכת עלות?-חיובי 2אם סעיף  .3

 

 

 בברכה

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 

 העתק: איתי צחר מנכ"ל העיריה
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 04/12/19 הלישיבת מועצשאילתה 

 פרסום תמיכות לגופים ציבוריים    

 

 בין, תמיכות קיבלו אשר הגופים רשימת את ולפרסם לרכז יש תמיכות מנכ״ל לחזור בהתאם

 זאת ולפרסם, הרשות של הכספי ולדו״ח לתקציב כנספח עקיפה יכהתמ אוישירה  תמיכה אם

 .העיריה של האינטרנט באתר

 אשר תמיכות ועדת של פרוטוקולים למעט, העירונית השקיפות בזירת כזה פירוט מצאנו לא

, התמיכה מתן במועד שאושרו אלו רק אלא, שניתנו הסופיים התמיכה סכומי את מכילים אינן

 .עקיפות תמיכות פירוט כוללים אינם וכן

, הנתמכים לגופים הניתנים התמיכות היקפי על אמיתית מצב תמונת לקבל מקשה זה דבר

 .התמיכות וועדת באישור מופיעות אינן שכלל נוער בתנועות תמיכות לרבות

 

 :הבאות לשאלות למענה בהתאם נודה

 הכולל, ותנתמכ ועמותות לגופים שניתנו תמיכות ריכוז של שנתי פרסום קיים האם .1

 ? עקיפות תמיכות

 ?  העירוני באתר לפרסמו ניתן האם, קיים אם .2

 ? מדוע, קיים ולא במידה .3

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 סיעת "כפר סבא בראש"

 

 העתקים: 

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -ףמנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטו -איתי צחר
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 קיים פרסום שנתי של התמיכות המשולמות לעמותות בהתאם לנדרש בנוהל תמיכות.

הינם ו הנתונים נמצאים בעמוד האחרון של הדו"ח הכספי המבוקר ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים

מרוכז לפי ו ,על פי הכלליםועלה גם לאתר השקיפות מתאם לדרישות משרד הפנים. הפרסום בה

 אושרו במועצת העיר נכללו בדו"ח זה.שכל התמיכות  .פרקי תקציב ולא לפי עמותה –נושאים 

 

 שמופיע בזירת השקיפות: 2018רצ"ב קישור לדו"ח הכספי המבוקר של 

אתר העירייה < זירת השקיפות < כספים ותכניות עבודה < דוחות כספיים < דוח כספי מבוקר 

 2018לשנת 

saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/doch_mevukar_2018.pdf-https://www.kfar 

 

זה נושא זה ייבדק לעומק ובכוונת עיריית כפר סבא להסדיר נושא לעניין התמיכות העקיפות, 

 .2020כחלק מהסדרת נוהל תמיכות מחדש במהלך שנת 

 

 

 
  

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/doch_mevukar_2018.pdf
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 04/12/19 הלישיבת מועצשאילתה 

 זוז דק 30

 

 . ויקר מוגבל במשאב מדובר זאת עם אך, עיר שוקקת בכל מבוקש משאב היא חניה

 כדרך, ואדם רכב הומי מסחריים זוריםבא קצר לטווח חניה מדיניות מיישמות בעולם רבות ערים

 .קיים משאב לניצול והיעילה הזולה

 שטחי לחלוקת ביותר והנוחה המהירה המדיניות היא ולכן, תחלופה מעודדת החניה זמן הגבלת

 בלבד מצומצמים משאבים באמצעות, למעשה כך. רבים משתמשים בין, שוויוני באופן החניה

 ידי על, לקוחות של יותר שוטפת מזרימה נהנים עסקים. במהירות החניה היצע את מרחיבים

 .לחניה יותר רבה נגישות לקוחותיהםלש כך

חשוב לציין שגם בסביבות מוסדות חינוך, ובפרט בסביבות הגנים קיים צורך של בני משפחה, 

לא תושבי העיר, שצריכים חניה קצרת טווח על מנת לאסוף את הילדים וכיום נאלצים לשלם 

 בחלק מהמקומות.בכחול לבן 

 .ותושבים עסקים בעלי מצד גבוהה רצון שביעות נרשמה זו מדיניות מהיוש בהם בערים כי ניכר

, ובין היתר ברחוב בעיר מרכזיים באזורים משמעותית חניה מצוקת קיימת סבא בכפר, כידוע

ויצמן, ואזור התעשיה שם קיימים עסקים קטנים שפרנסתם נפגעת כאשר, הציבור נמנע 

 סה לאזורים אלו בשל הקושי במציאת חניה. מכני

 בהתאם נודה לקבלת תשובות לשאלות הבאות:

 ?האם העיריה בחנה את האפשרות לאמץ מודל חניה לטווח קצר 

 מה המסקנות של העיריה? באיזה אזורים פתרון כזה יכול להועיל? במידה וכן , 

 מה לוחות הזמנים לביצוע? –ככל ויש כוונה ליישם מודל כזה 

 מידה ולא נבחן האם העיריה מתכוונת לקדם מודל כזה?ב 

  ביחס למוסדות חינוך קיים צורך דומה. באילו מוסדות חינוך לדעת העיריה אין מענה

 מספיק של חניה ו/או מפרצי פיזור ואיסוף? מה התוכנית לטיפול בנושא?

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירילה מימוןתה

 סיעת "כפר סבא בראש"
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 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -בן צ'רטוף
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ומקדמת פתרונות חנייה במרכז  מזה כשנהחניות לטווח קצר עיריית כפר סבא פועלת בנושא 

בחנה את  העירייהמצוקת החנייה, להקל על ות אלו מפעולכחלק  העיר, בדגש על רחוב ויצמן.

  נושא "חניות אקספרס" באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

במשך מספר חודשים נערך ניסוי של שליטה ופיקוח באמצעות "מצלמות אקספרס" ובסיומה 

 ליישם מודל חנייה לטווח קצר.  הוחלט

 

גם" לביצוע אכיפה באמצעות "מצלמות נבחרה חברת "מיל 20/2019מספר מכרז מסגרת ב

  אקספרס".

 :נקודות הבאותה 5-רחוב ויצמן ב הינו האזור שנבחר לביצוע הפרויקט

 מטר(. 18 באורך ) 31חניות ניצבות ברחוב ויצמן בחזית בית מס'  .1

 מטר(. 45באורך )  43-47וב ויצמן בחזית בית מס' חניות מקבילות במפרץ חניה ברח .2

 מטר(. 18באורך )  49-51ץ חניה ברחוב ויצמן בחזית בית מס' חניות מקבילות במפר .3

 מטר(. 27באורך )  70חניות מקבילות במפרץ חניה ברחוב ויצמן בחזית בית מס'  .4

 .2+ 1ברחוב בוסל בחזית בית מס'   חניות מקבילות במפרץ חניה .5

 

 משך זמן החנייה במקומות אלו יהיה שעה בלבד.

 

 שרות את הצבת המצלמות וחיבורן לרשת ולמערכת בקרה. בימים אלו נפרשות תשתיות שמאפ

"מהיר לעיר" מתבצעות הכנות לתשתיות המאפשרות שילוב אמצעי כמו כן, כחלק מביצוע תוכנית 

לאורך כל רחוב ויצמן וכן בחניונים ציבוריים המשרתים את הבאים  פיקוח חכמים מתקדמים

 לעיר.

 .2020הפרויקט במהלך חודש ינואר צפי להתחלת ה
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 04/12/19 עיר שנקבעה ליוםהת שאילתה לישיבת מועצ

 הרובוטי החניון הפעלת

, בישראל מסוגו הראשון הרובוטי החניה מתקן סבא בכפר נפתח 19.6.19 רביעי ביום

 היצרנית החברה, TOPP חברת של הישראלית השלוחה – Lift Parking ידי על שהוקם

 ארוכים חודשים התעכבה החניון של פתיחתו כזכור. רובוטיות חניה למערכות בעולם דולההג

 .מהצפוי רב זמן ארך, המדינה גורמי ידי על הייחודי הדגם אישור שהליך העובדה בשל וזאת

 אינו או מופעל ואינו לבן פיל להיות הופך שהוא טענות נשמעות החניון פתיחת שמאז אלא

 ?  הבאות לשאלות מענה על נודה לפיכך. הזמןמ גדול בחלק בשימוש

 

 ? ההקמה עלות שולמה מי ידי על - הרובוטי החניון את לבנות עלה כמה .1

 ? החניון בהפעלת העסקי מודל הוא מה .2

 ? החניון את המפעיל הגורם מי .3

 ? יוני בחודש האחרונה השקתו מאז החניון פעל ימים כמה .4

 ? כה עד בו בוצעו חניות כמה .5

 ? החניון את ולהפעיל להמשיך הכוונ יש האם .6

 ? בעיר מסוג זה נוספים חניונים לבנות רוצה הכלכלית החברה האם .7

 

 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

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -בן צ'רטוף
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קיבלה פנייה מחברת "ליפט פארקינג" לקיום עיריית כפר סבא באמצעות החברה הכלכלית 

בסך כחצי מיליון  כולל התקנהה מתקן חנייה רובוטי בכפר סבא במימון מלא של החברהפיילוט 

 תפעול ופירוק במידת הצורך., ₪

כחלק " הוא בחניון נורדאו הצמוד לתחנת הרכבת "נורדאו המיקום שנקבע לקיום הפיילוט

 ממגמת עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ולאור מצוקת החנייה בקרבת תחנת הרכבת.

 

בחינם ללא צורך במנוי או ביצוע כל פעולה מקדימה נפתח המתקן לציבור הרחב  2019בחודש יוני 

עה מקומות חנייה ומאפשר את הגדלת המתקן הרובוטי כולל בתוכו תש נוספת מצד המשתמשים.

 . ללא הגדלת שטח החנייההיצע החנייה 

קציות יה דרך אפליהדרכים לבצע גבי בימים אלו שהחניון מתחיל להיות בתפוסה מלאה נבחנות

 .פנגו ואחרים, קיימות דוגמת: סלופארק

 

בכל בוקר  "ליפט פארקינג"בשבועיים האחרונים לבקשת החברה הכלכלית הוצב מפעיל של 

זוהה שלהדריך ולסייע למשתמשים חדשים בהתנסות במתקן הרובוטי זאת לאחר  במתקן במטרה

 חשש מצד הציבור להשתמש במתקן ללא הדרכה במקום.

ות אחוזים את כמות המשתמשים ובשבוע האחרון רצה בעשיפהצבת מפעיל בשעות הבוקר הק

 החניון בתפוסה מלאה במרבית הימים.

 מאות כלי רכב. 500-חנו כש יוני בחודמאז פתיחתו 

 

המשכיות הפעלת החניון הרובוטי תיבחן בהתאם לתוצאות הפיילוט וככל שיוחלט לא להמשיך עם 

מתקן החנייה הרובוטי של חברת "ליפט פארקינג", החברה מחויבת להסירו ללא עלות מצד 

 עיריית כפר סבא, כפי שצוין לעיל.

 

טרם עם זאת, אך נים, אלו בהחלט כיוונים שנבח, בעיר םחנייה באזורים מסוימיהנוכח מצוקת 

בבחינה של כל פתרון תמשיך  החברה הכלכלית עיריית כפר סבא באמצעותהחלטה כזו או אחרת 

 .טכנולוגי קיים כפי שנעשה במקרה של "ליפט פארק"
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 א לפקודת העיריות(36שאילתא לישיבת המועצה הקרובה )לפי סעיף 

 

 מקרי שעלת בעיר התמודדות עם ריבוי

 שלום רב,

פורסם כי קיים ריבוי של מקרי תחלואת שעלת בעיר )מקרים ספורים, לאחרונה 

 בהודעה זו: 20/10/19-חריגים, המעלים חשש ציבורי(. העיריה התייחסה לכך ב

 ,תושבות ותושבים יקרים"
בבית הספר היסודי ע"ש רחל המשוררת בעיר נתגלו שני מקרי שעלת, אשר 

 .שרד הבריאות. חשוב להדגיש כי מדובר בשני מקרים בודדים בלבדדווחו למ
על פי הנחיות משרד הבריאות, תלמידי בית הספר יחוסנו בהתאם לצורך. 

הנחיות נוספות הועברו גם להורים ולצוות בית הספר והנושא נמצא בטיפול 
 ".ובמעקב צמוד של משרד הבריאות, בשיתוף העירייה

 
הציע מנכ"ל העיריה בהמשך להצעתנו  2019טובר בישיבת מועצת העיר מאוק

לבחון מבחינה משפטית הכנסה של תכנית עידוד חיסונים כדוגמת "מחוסגן" 

 . 0-3לגני הילדים העירוניים 

 

 האם יש כוונה להנהגה העירונית לפעול למען צמצום התחלואה בעיר?  .1

 אם כן, באיזה אופן? .2

 

 

 הפניות לכתבות:

 מיינט כפר סבא

 פוסט השרון

 השרוןצומת 

 

 תודה,

 חברי המועצה הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר

 סיעת כפר סבא מתקדמת

  

http://mynetkfarsaba.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A1%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-413469/9
https://www.hasharon-post.co.il/hpnews/81308
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/35733
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חלה ייכת כפר סבא, תשאליה מ, הבריאות משרדבנפת פתח תקווה  רופאנים שהתקבלו מנתועל פי 

ביחס לתקופה המקבילה  2019בשנת  ברמה הארציתשעלת התחלואת שיעורי ב משמעותיתעלייה 

  לצערנו. ,כפר סבאב, בכלל זה גם אשתקד

ביחס  2019שבין ינואר לנובמבר בתקופה שעלת מקרי אבחון ב 148%-של כבר על עלייה ודמ

 לתקופה המקבילה אשתקד.

 

עדכנית לתחילת  עבור ערי נפת פתח תקווהבים שואלף ת 100-לים חדשת לעשמקרי להלן טבלת 

 :2019 חודש דצמבר

 

 2019 2018 ביישו

 29.4 10.6 הפתח תקוו

 20.3 9.6 ןהוד השרו

 65.5 18.8 דאלע

 31.9 8.1 הרעננ

 40.3 6.0 אכפר סב

 

של מחלת השעלת מבוססת בראש  העיקרית המניעהמשרד הבריאות, על פי להדגיש, כי  ראוי

קבלת סדרת חיסון השגרה בגיל הילדות בטיפות החלב, ומנות הדחף לחיסון זה וראשונה על 

את מנות החיסון  להשלים ץ, בכל עת,ימלשרד הבריאות מח׳, במועדן. לפיכך, מ-בכיתות ב׳ ו

 החסרות של השגרה, במידת הצורך.

 

פעלה עירייה כפר סבא באופן מיידי מקרי שעלת במוסדות חינוך בעיר, מספר בעקבות התגלות 

 על פי הנוהל במקרים אלה. מול משרד הבריאות

תנהלת בהתאם להנחיות המשרד, ביניהן חיסון כל המקרים דווחו למשרד הבריאות והעירייה מ

 תלמידים לפי הצורך, העברת הנחיות סדורות בנושא להורים ולצוותים החינוכיים. 

 

 חשוב להדגיש, כי לפי הגדרת משרד הבריאות אין מדובר בהתפרצות של המחלה בעיר. 

ד הבריאות ור היא בסמכות משרככלל, ההחלטה בדבר חיסוני ילדים והתנהלות בריאות הציב

 .בלבד

 

טף בעיר לעודד את -, הונחו צוותי רףעם נציג העמותהבהמשך לשיחה לעמותת "מחוסגן",  באשר

 הנושא מול הגנים ואף לסייע ביצירת קשר עם העמותה ככל ויתבקשו על ידי הגננות.
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 04/12/19 הלישיבת מועצשאילתה 

 אישור הקצאות שטחים ציבוריים

בקשות שונות להקצאות  7ידונו בחודש יוני התקיימה ישיבה של ועדת הקצאות בה נ

 שטחים/ מבנים. מצ"ב הקישור:

saba.muni.il/_Uploads/Protocols/p_hakzaot_1706119.pdf-https://www.kfar 

מבנה לרשת עמותת החינוך באופן נקודתי אחת הבקשות עסקה בהארכת הקצאה ל

התורני, הקצאה שהיתה אמורה להסתיים שבועיים לאחר מכן. נזכיר כי בחודש אוגוסט 

ובה בקשה להצבת מבנים יבילים בבית הספר עטרת התקיימה ישיבת מליאה לתכנון ובניה 

וזאת בטרם אושרה הקצאת השטח כאמור. בקשה זו היתה שנויה במחלוקת באופן  חיים

יותנו לדאוג שלקראת שנת הלימודים הקרובה אנחנו מגבשים עמדה בנושא מיוחד ובאחר

 ומציגים אותה בזמן מספק שיאפשר למוסד החינוכי להתארגן בהתאם.

בפועל, נוצר מצב שביחס לחלק מהבקשות, מחצית מתקופת הארכת ההקצאה חלפה, 

 מבלי שהדבר הובא לאישור מועצת העיר.

 :הבאות לשאלות למענה בהתאם נודה

 מדוע טרם הובאו הקצאות אלו בזמן לאישור מועצת העיר?  .1

 מה המשמעות המשפטית של המשך פעילות ללא אישור הקצאה? .2

 מתי צפויה המועצה לאשר הקצאות אלו? .3

מתי צפוי להתקיים דיון ענייני בנושא  -בנוגע לשטח בו בית הספר של החינוך התורני .4

 ן התארגנות ככל וידרש. וכיצד צפויה להתקבל החלטה שתאפשר לבית הספר זמ

אלו האם כיום יש למעיין החינוך התורני זכויות במבנה? אם כן מכוח מה? ומכח מה  .5

 כולים להגיש בקשות תכנוניות?י

איך בכוונת העיריה לתקן את נוהל הבאת הארכת הקצאות לאישור באופן כזה  .6

 שמקרים כאלו לא ישנו?

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 סיעת "כפר סבא בראש"

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטוף -העתקים: איתי צחר

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/p_hakzaot_1706119.pdf
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על הקריטריונים משרד הפנים בנושא, מסתמכת  אשר פועלת מתוקף חוזרי מנכ"לועדת הקצאות 

במסמך הקריטריונים והתבחינים . 2008במועצת העיר בשנת  שרו במועצת העירוהתבחינים שאו

נקבע עבור גופים המשתמשים בנכסים קיימים כי "... גופים אלה לא יפונו מהנכס בו משתמשים 

 כל עוד לא התקיים דיון בוועדה בעניינם". 

ת בשאילתה אשר ההקצאות המתוארו 7מתוך  5נידונו  1.12.2019בישיבת וועדת הקצאות מיום 

עבורם בוצעו פרסומים כנדרש. הקצאה נוספת, עבור עמותת "עזר מציון" אושרה במועצת העיר 

 .7.8.2019בישיבת המועצה מיום 

 המלצות וועדת הקצאות. 6בהמשך סדר היום של ישיבת מועצה זו, מובאות לאישור המועצה 

 

ו לא לאשר את ההקצאה בסמכות חברי המועצה לאשר אבאשר לבית הספר "עטרת חיים", 

וזאת  30.07.2020לעמותה אך המלצת ועדת הקצאות היא לאשר את בקשת ההקצאה עד יום 

 בכדי לאפשר דיון מקצועי וענייני באשר לעתיד בית הספר במקום.

בכוונת העירייה להקים צוות מקצועי בהשתתפות כל הגורמים העירוניים הרלוונטיים שיידון 

 .הנוכחית לימודיםהשך פעילות העמותה במקום מעבר לשנת י המוימליץ למועצת העיר לגב

 

ההקצאה עבור העמותה הייתה באשר לסמכותה של העמותה להגיש בקשות לוועדת תכנון ובנייה, 

והמבנים בשטח בית הספר. מתוקף ההקצאה של הקרקע, רשאית העמותה להגיש עבור הקרקע 

 הצבת היבילים בשטח.בקשה לוועדת משנה לתכנון ובנייה לקבלת היתר ל

 

 כפי שנמסר במענה להצעה לסדר מישיבת מועצת העיר לחודש אוקטובר, טיוטת פרוגרמה

 .2020לך הרבעון השני של ותבחינים להקצאת קרקעות ומבנים תובא למועצה במה
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא
 

  4/12/19נקבעה ליום הצעה לסדר לישיבת מועצה מועצת העיר ש

 הקמת מרכז עירוני לקהילה הגאה
 

כפר סבא עיר המתגאה בתושביה ותושביה גאים בה. ובכדי שהדבר ישמר כך לכלל האוכלוסיות 

בעיר, ללא הבדל מגדרי, ומתוך הכרה בצרכים הייחודיים של הקהילה הגאה והאתגרים איתם 

הגאה לממש את זכותם לקבל שירותים  קהילה זו מתמודדת, ומתוך רצון לאפשר לחברי הקהילה

עירוניים הכוללים פעילות קהילתית, פעילות התנדבותית, ארועי תרבות, אירועים רבי משתתפים 

, כפי שנהוג בהרבה ערים ועוד, הגיע השעה להקצות מבנה קבע לטובת הקהילה הגאה בכפר סבא

 בארץ ובעולם בכלל.

עיר פלורליסטית, עיר חופשית, עיר בה לכל תושב מבנה שבראש ובראשונה יסמל כי כפר סבא היא 

 ניתן מענה, תמיכה וסיוע ללא קשר לנטיותיו המיניות.

בהרבה מאוד מקרים הקהילה הגאה ובפרט הנוער הגאה מרגישים תחושת אי שייכות בחברה מתוך 

 תחושת שונות ואי קבלה שלהם. 

הילה הגאה, ויתן מענה לצרכים המרכז הקהילתי ישמש בית לעמותות הפועלות למתן שירותים לק

המגוונים של הקהילה, פעילות משמעותית לכל קשת הגילאים של הקהילה הלהט"בית. המרכז 

יהיה מקור של תמיכה חברתית ותרבותית לחבריה, ויתקיים בו מרחב פתוח ובטוח לנוער גאה להגיע 

 ולעסוק בזהותם המינית או/ו המגדרית.

 הצעת החלטה:

 ירה בחשיבות של הקמת מרכז קהילתי עירוני לקהילה הגאה. עיריית כפר סבא מכ 

 נה זמני  לקהילה הגאה ותגבש לייעוד מבהנהלת העיר תציג חלופות  ,בתוך שלושה חודשים

 בא.מבנה קבע לקהילה הגאה בכפר ס ייעודבמהלך שנת העבודה תוכנית 

 בברכה,

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר
 ירגרשון, חברת מועצת הע-קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר
 סיעת "כפר סבא בראש"

 
 באעוזר מנכ"ל עיריית כפר ס -'רטוףבן צ, מנכ"ל עיריית כפר סבא -העתקים: איתי צחר
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 לכבוד 

 14-11-2019                                             רפי סער ראש העיר

 

שיפור  א' לפקודת העיריות,27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 זים מסחריים שכונתיים.אטרקטיביות מרכ

 
פרופ' עמד מונתה ועדה ציבורית ל"כפר סבא ירוקה". בראשה   2008בשנת 

-15-9הועדה הגישה המלצותיה לראש העיר ב אורי מרינוב . הייתי חבר ועדה.

. ההמלצות אומצו על ידי ראש העיר וחברי מועצת העיר. בין המלצותיה 2008

 עידוד הקמת מרכזי קניות שכונתיים. 

מרכזי מסחר ושירותים שכונתיים. למרכזים אלו חשיבות  20-עיר כפר סבא כב

שירותים  קהילתית רבה וגם יש להם ערך סביבתי באשר המרכזים מספקים

ץ בכך מונעים חלק מהנסיעות ואי הנוחות בקניה מחולקהילה צמוד למגורים , ו

, וטרינר, בדרך כלל מכולת שכונתית, מכבסה לאזור המגורים. השירותים כללו 

 שירותי דאר, מספרה, בית קפה ועוד. 

וקד זיהום בחלק מהמקומות החזות איננה מזמינה ולפעמים המקום מהווה מ

 המרחב הציבור לא מטופל. סביבתי. בחלק מהמרכזים, 

 האוכלוסיה בחלק מהשכונות גדלה ומתוכננת לגדול.

  

 מוצע:

, גודל, עריכת סקר מצב של כל המרכזים )אילו שירותים קיימים .1

מה נגישות, אפשרות הרחבה, מה נדרש באזור, מצב השטח הציבורי, 

כזו. חשוב להכין  G.I.Sכדי לשפר(. בררתי ולא קיימת שכבת  נדרש

 כזו על ידי אפיון הנתונים הנדרשים, איתור השטחים(.  G.I.Sשכבת 

 בחינת האפשרויות התכנוניות לשינוי המרכז. .2

 ה.צרכי האוכלוסי עריכת סקר לשקול  .3

 לתכנן אפשרות של שיפוץ המבנה והאזור זאת על ידי העיריה והבעלים. .4

 קביעת עדיפויות לטיפול. .5

 

 בברכה

 סיעת כפר סבא מתקדמת, הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר

 

 מנכ"ל העיריה  –העתק: איתי צחר 
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22/11/19 

 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

  4/12/19לישיבת מועצה הצעה לסדר 

הצעה לתכנית עומק להגדלת מספר המשתתפים ובחינת סבסוד דמי השתתפות   -תנועות הנוער

 שפחות מעוטות יכולתלמ

 

ערכים רבים יש בתנועות הנוער: ערכים הקשורים להזדהות עם ערכי המדינה, חונכות של בני הנוער 

 ילדים הצעירים מהם, תרומה לקהילה ולסביבה, העצמת הפרט והקבוצה ועוד.

 

נתונים פעילים בתנועות נוער על פי  2,700-. כ10-18ילדות וילדים בגילאי  10,000-בכפר סבא יש כ

שנות פעילות האחרונות. גידול משמח אבל  3-ב 19%-שהועברו. על פי אותם נתונים היה גידול של כ

 צריך לעודד ולקדם את הנושא עוד יותר.

ערים רבות לקחו על עצמן בשנים האחרונות יעדי גידול משמעותיים במספר המשתתפים בתנועות הנוער 

 קציבים בהתאם.מתוך הבנה של חשיבות הנושא ואף הגדילו ת

כך לאחרונה החליטה למשל עיריית רמת גן שהיא מסבסדת את דמי הרישום של החניכים בשלב ראשון 

מהעלות. מדובר במהלך משמעותי,  90%שקלים לחניך והיעד להמשך הוא סבסוד של  115-ב

 שלהערכתנו, ביחד עם צעדים משלימים, יוביל לגידול בכמות החניכים.

 

וער זה כבר לא "שירות" זול כמו בעבר. השתתפות בכל הפעילות של תנועת  נוער השתתפות בתנועות הנ

העלויות  2010(. נכון לשנת 1מגיעה לאלפי שקלים בשנה )דמי רישום, טיולים, מחנות קיץ, ביגוד( )

שקלים לשנה והמחירים המשיכו לעלות מאז. השיקול הכלכלי הוא בהחלט שיקול כאשר  2,000הגיעו ל 

 ד אחד במשפחה, על אחת כמה וכמה כשמעוניינים לעודד מספר ילדים במשפחה.מדובר ביל

 

בגרף הבא ניתן לראות את הכמות ההולכת ויורדת של המשתתפים בתנועות הנוער ככל שעולה גילם. 

ו' יש מספר שיא של ילדים ולאחר מכאן כמות המשתתפים יורד בצורה משמעותית -למעשה בכיתה ד'

את הקושי בשימור של המשתתפים בגיל מתקדם יותר והצורך בהתמקדות בשכבות  מאוד. נתון זה מדגיש

 הגבוהות.
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 2014-2015שנתית בתנועות הנוער בישראל -מתוך: סיכום ממצאי הערכה דו

ms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Tnuot_noar.htmhttp://c 

 

ההצעה לטיפול בנושא תנועות הנוער מחולקת לשניים: הצעה לבחינת עומק שתחזק את הקשר עם תנועות 

הנוער ותוביל להגדלת כמות החניכים ובקשה לבחינה תקציבית לצורך סבסוד ילדים ממשפחות מעוטות 

 כולת. י

 

מוצע כי העירייה תייצר תכנית פעולה במטרה לחזק את הקשר עם תנועות הנוער והגדלת מספר החניכים. 

 הצעדים הבאים: בין היתרבמסגרת התכנית יישקלו 

טיפול בפערים הקיימים מנקודת מבטם של מובילי תנועות הנוער וקבלת רעיונות להגדלת כמות  .1

 עות הנוערהחניכים באמצעות מעגלי שיח עם תנו

הסרת חסמים בדרך לגידול כמות הנרשמים בין היתר באמצעות מעגלי שיח בבתי הספר עם  .2

 תלמידים, אנשי חינוך ומובילי תנועות הנוער 

פעולות לשימור בני נוער בגילאי על יסודי בתנועות הנוער )כיום עזיבה משמעותית אחרי בכיתה  .3

 ז' והלאה( 

 ( 2אימוץ חלקים מחוזר מנכ"ל בנושא ) –הנוער  חיזוק הקשר שבין בתי הספר ותנועות .4

 הנחיות המאפשרות למשתתפים בתנועות לא לפגוע בלימודיהם.  .5

עידוד שיתופי פעולה של גופים שונים )עמותות/אגודות( המאפשר מעבר בשלבים שונים של  .6

 התפתחות הילדים
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ועות הנוער בחינת הצורך בהגדלת התמיכות ו/או הסבסוד של תנועות נוער/משתתפים בתנ .7

 לאוכלוסייה הכללית.

. רצוי שבמסגרת 1/9/2020 -תכנית זו תוצג למועצת העיר בתוך כחצי שנה על מנת לאפשר יישום ב

 התכנית יוצגו יעדי גידול לשנים הקרובות.

 

עוד מוצע כי מועצת העיר תעביר לבחינה של ועדת כספים, תוך המלצה של הגורמים הרלוונטים בעירייה, 

רישום והוצאות נלוות למשפחות מעוטות לסבסד דמי  2020כספי שיאפשר כבר בשנת  הקצאת סכום

  יכולת )לפי מבחנים שייקבעו ובהתאם לעלות השונה של כל תנועת נוער(.

מהעלויות יכול להוביל שינוי אמיתי בכמות הנרשמים במשפחות הללו וכך  90%להערכתנו מימון של 

 פערים נוסף ומצד שני הגדלה בכמות המשתתפים.נקבל מצד אחד פעולה שתוביל לצמצום 

 

 הצעת החלטה:

עיריית כפר סבא תפעל להכנת תכנית מקיפה לחיזוק הקשר עם תנועות הנוער והגדלת כמות  .1

 .1/9/2020 -הנרשמים. התכנית תוצג למועצת העיר בתוך כחצי שנה על מנת להיות מיושמת ב

המלצה של הגורמים הרלוונטים, הקצאת סכום  מועצת העיר מעבירה לבחינה של ועדת כספים, תוך .2

 .2020בתחילת שנת  רישום והוצאות נלוות למשפחות מעוטות יכולתכספי שיאפשר לסבסד דמי 

 

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

       בראש""כפר סבא סיעת 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -י צחראית

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -בן צ'רטוף דאר

 

(1 )3928552,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L 

     https://www.themarker.com/consumer/1.2462149 

(2)-edorim/7/7http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsM 

4.htm-13-7-1-11-2015-HoraotKeva/K/13 

  

https://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3928552,00.html
https://www.themarker.com/consumer/1.2462149
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-13/HoraotKeva/K-2015-11-1-7-13-4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-13/HoraotKeva/K-2015-11-1-7-13-4.htm
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19/21/1  

 
 לכבוד 

 ראש העיר   –רפי סער 
 גינות כלבים חסרות בעיר –הצעה לסדר 

כלבים לפי ההערכות, כלומר כרבע ממשפחות  7,000-בכפר סבא קיימים כ

מחזיקות כלב כחיית מחמד. משפחות אלו מתבססות על המענה העירוני  העיר

הניתן בגינות כלבים, המאפשרות הן לבעלי החיים מענה מיטבי לאיכות חייהם 

והן מענה הולם לשמירה על חוק איסוף גללי צואה של הכלבים. כלבים 

 משוחררים במרחב הפתוח אינם תופעה רצויה בתוך העיר.

 

 ינות כלבים בעיר, אשר פרושות בצורה להלן )כוכבים צהובים(:ג 12קיימות כיום 

 

 

מערבי של מרכז העיר לא קיים מענה -ניכר למראית עין כי באזור הצפוני

נפשות.  15,000-למשפחות בעלות כלבים. לפי ההערכות חיים באזור זה כ

 מתושבי העיר.  13%-כלומר, כ

שרות משפחות שמעידות ידי התושבים העלתה ע-בחינה מהירה של הצורך על

על הצורך בכך, ההערכה היא כמובן שקיימות יותר. לאור בקשת התושבים 

 הצעתנו היא: לייעד מקום נוסף באזור המסומן לטובת גינת כלבים בעיר. 

 ,בברכה

 סיעת כפר סבא מתקדמת הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר
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 70ירות של עובדת עירייה מעל גיל הארכת ש

 הצעת החלטה

ה ציפי פליישמן, מזכירת משנה בבי"ס של עובדת העיריי ,70רים הארכת שירותה, מעבר לגיל מאש

 .31/8/2020בר אילן, עד לתאריך 
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אישורי הקצאות לעמותות: עמותת "אמונה", עמותת 'נעמ"ת', עמותת 'ויצ"ו', עמותת "מעיין 

עמותת "אוהלי קידר" ו ילדים שע"י מעיין החינוך התורני'החינוך התורני", עמותת 'מרכז גני 

 .1.12.2019יבת ועדת הקצאות מיום בהתאם לאמור בפרוטוקול יש

 הצעת החלטה

 את המלצות ועדת הקצאות כמפורט מטה: מאשרים

שברחוב הנכס של , 580011146, שמספרה לעמותת "אמונה"הקצאה מאשרים  .א

 שנים. 5, לתקופה של 3 - 0 לגילאי למטרת מעון יום ,175 חלקה, 6435 גוש, 7דקל 

 :את הנכסים הבאים 580044261', שמספרה נעמ"תלעמותת 'הקצאה מאשרים  .ב

  28 חלקה ,6427 גוש ,6גלר שברחוב מעון ספיר. 

 225 חלקה ,6438 גוש ,66הכרמל שברחוב  מעון כרמל. 

 116 חלקה ,6437 גוש ,25תל חי שברחוב  מעון תפוז. 

   83 חלקה 6436 גוש, 44העמק שברחוב מעון הגליל. 

 ים.שנ 5לתקופה של  ,3 - 0 לגילאי למטרת מעונות יום 

שברחוב  הנכס, את 580057321מאשרים הקצאה לעמותת 'ויצ"ו', שמספרה  .ג

 5, לתקופה של 3 - 0לגילאי  למטרת מעון יום, 580 חלקה 6433 גוש, 9מבצע יונתן 

 שנים.

, את 580121952שמספרה  ,מעיין החינוך התורני" "מאשרים הקצאה לעמותת  .ד

עד ליום , טרת בית ספרלמ ,189 חלקה ,6430 גוש ,10יערה שברחוב  הנכסים

30.07.2020 

מעיין החינוך התורני",  "ימרכז גני ילדים שע מאשרים הקצאה לעמותת " .ה

למטרת  ,189 חלקה 6430 גוש ,10יערה שברחוב  מבנה, את 580217263שמספרה 

 .30.07.2020עד ליום גן ילדים, 

 200שטח בגודל , 580531390, שמספרה "אוהלי קידר"מאשרים הקצאה לעמותת  .ו

כיסאות גלגלים ע"י למטרת תיקון , 501 חלקה ,7621 גוש, 10זטלר שברחוב מ' 

 יום. 30שנים, עם אפשרות לפינוי תוך  2לתקופה של  ,מתנדבים
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 28.11.2019מיום  אישור פרוטוקול ועדת שמות

 הצעת החלטה

 הרצ"ב. 28.11.2019ועדת שמות מיום ישיבת מאשרים פרוטוקול 

 
  



 

 

  ' כסלו, תש"פד
  2019דצמבר,  2

  500348אסמכתא: 
  

  לכבוד
  חברי הוועדה

  
  שלום רב,

  
  19.11.28מתאריך  והנצחה שמותל ועדת ופרוטוק הנדון:

  
  בהשתתפות: , 19.11.28התקיימה בתאריך שמות ישיבת ועדת 

  
  יו"ר ועדת שמות   -    עו"ד איתן צנעני

  חבר ועדת שמות  -    דני הרוש
  ת ועדת שמותחבר  -    הדר לביא

  חברת ועדת שמות  -    תהילה מימון
    חברת ועדת שמות  -    לירית שמש

  חבר ועדת שמות  -    ממה שיינפיין
  משקיף  -  עילאי הנדין הרסגור

  מזכיר ועדת שמות  -    שמשון ממליה
  נעדר מהישיבה  -    אורן כהן 

  
  על סדר היום:

 עו"ד איתן צנעני. –דברי פתיחה  .1
 שמשון קוממי ז"ל.בקשה לקריאת כיכר ע"ש הקבלן  .2
 בקשה לקריאת אולם הספורט בתיכון הרצוג ע"ש איציק שלום ז"ל. .3
 בקשה לשינוי שם רחוב הבנים לרח' עמרמי. .4
 בקשה לקריאת סמטה המחברת את רח' דב הוז לרח' גולומב ע"ש צביה וילנסקי ז"ל. .5
 בקשת להנצחת נטע רוטמן ז"ל. .6

  
וקריטריונים להנצחה ועל כן במהלך השבוע הבא  יו"ר הועדה ציין כי יש צורך בקביעת נהלי עבודה

תשלח לחברי הועדה טיוטה של נהלים וקריטריונים להערותיהם מתוך כוונה כי בישיבת הועדה הבאה 
  יאושר נוסח מוסכם.

  

 כיכר ע"ש שמשון קוממי .1
 .התומכים בבקשה חתימות של תושבי עליה המבקש צירף. , גיסו של המנוחפניית אבינועם בן צור

  קוממי אינו דמות ציבורית ואינו עומד בקריטריונים לקריאת רחוב או כיכר על שמו. מר 
  לדחות את הבקשה. פה אחד ממליצים :  החלטה

  

 אולם הספורט היובל ע"ש איציק שלום .2
והציל  דווחו שאיציק פעל רבות לקדם והרים את נושא הכדורסל בכפר סבאחברים שונים בוועדה 

  .את מועדון הכדורסל מקריסה כלכלית
 הבקשה היא לקריאת אולם שממילא אף גורם לא ביקש עד כה לקרוא אותו בשם של גורם אחר.

  תומכים ונמנע. 5



 

 

  . מוצע לבקש את עמדת הנהלת תיכון הרצוג.: ממליצים לאשר את הבקשה  החלטה
  

 עמרמילרחוב הבנים  שינוי שם רחוב .3
בישיבה נגד ההצעה שכן החלפת שם רחוב תגרום עוגמת נפש לתושבי רחוב חברי הוועדה התבטאו 

הבנים כמו כן שינוי השם עלול לפגוע בגורמים הקשורים לרחוב הבנים. מדובר ברחובות ותיקים 
 מאוד ואין עילה או הצדקה כעת לשינוי השם. 

  לדחות את הבקשה.פה אחד הוחלט :  החלטה
  

 וילנסקי ז"לסמטה ליד רחוב דב הוז ע"ש צביה  .4
  : תדון בישיבת ועדת שמות הבאה. החלטה

  

 הנצחת נטע רוטמן ז"ל .5
זאת  ולירית שמש פירטהדר לביא ות הוועדה ווחבר אין ספק שפעילותה של גב' רוטמן ז"ל חשובה

ה עלולה . הנצחה מסוג זאו תרומה מיוחדת לעיר אין לה קשר לכפר סבא. יחד עם זאת בישיבה
   .יםליצור תקדים במקרים דומ

העיריה תפנה בתיאום עם המשפחה, וככל פה אחד הוחלט לדחות הבקשה אולם : החלטה
בבניין בו עבד המנוף שפגע בגב' להנציח את נטע רוטמן  שהמשפחה תחפוץ בעזרת העירייה בעניין, 

  רוטמן ז"ל.
  

  
  

 
  בברכה,  

  
  איתן צנעני עו"ד   
  יו"ר ועדת שמות   

  
  

  
  העתק:

 ה, מנכ"ל העירייאיתי צחר מר  

 מן, מבקר העירייה'מר דוד תורג  

 חברי הועדה  
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 2.12.2019מיום  עדת תמיכותאישור פרוטוקול ו

 הצעת החלטה

 הרצ"ב. 02.12.2019מיום ועדת תמיכות ישיבת מאשרים פרוטוקול 
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 1.12.2019מיום  אישור פרוטוקול ועדת כספים

 הצעת החלטה

 -כמפורט מטה  1.12.2019ועדת כספים מיום ישיבת  פרוטוקולמאשרים את 

 2019לשנת  4עדכון והעברות תקציב רגיל מס  .א

 2019לשנת  4רים מס "כון והעברות תבעד .ב

 2018דיון בדוח כספי שנתי מבוקר   .ג

 אישור מחיקת חובות. .ד

 

 .1.12.2019פרוטוקול הוועדה מיום  רצ"ב
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    2019נובמבר  25
  כ"ז חשו� תש"פ 
   498909סימוכי�:  
  

  
  

 8פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 ג' כסלו תש"פ, 1.12.2019ראשו� נער� ביו�: 

 
 

  
                                         מ"מ יו"ר וחבר הוועדה דני הרושנוהל על ידי:  

  
  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:

  
  חבר הוועדה                                אור� כה�                   

  חבר הועדהמ"מ יו"ר ו        דני הרוש
  חברת הוועדה  הדר לביא                             

    חברת הוועדה  עו"ד עדי לוי סקופ                   
  חברת הוועדה  רו"ח תהילה מימו�                  

  מ"מ חבר הוועדה                     לירית שפיר שמש                              
  

  שמות חברי הוועדה שלא נכחו: 
  

 יו"ר ועדת הכספי)  עילאי הרסגור הנדי�                                        
  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                       

                
  שמות מוזמני� שנכחו:  

                           
  מנכ"ל העירייה  איתי צחר                                                            

  גזבר העירייה      רו"ח שגיא רוכל      
  יועמ"ש העירייה  עו"ד אלו� ב� זק�                  

  סג� גזבר   רו"ח צבי אפרת                                           
  מנהלת המחלקה לתכנו� אסטרטגי ושיתופיות          אופירה מור מזרחי                                     

  אג( ההכנסות  אורטל בדש                                                         
  אג( ההכנסות                       מאיה פולק                            
  אג( ההכנסות  יפית אביאל                                                        

  מזכירת לשכת סג� ראש העיר  צילה ב� עזרא                                                     
                          

    
     

  על סדר היו):  
  

  2019לשנת  4עדכו� והעברות תקציב רגיל מס  .1
  2019לשנת  4עדכו� והעברות תברי) מס  .2
  2018   דיו� בדוח כספי שנתי מבוקר .3
  אישור מחיקת חובות. .4
   2020עדכו� בנושא לו"ז תקציב  .5
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  פרוטוקול

  
  חברי), שלו). עילי לא יהיה היו), אני אהיה היו"ר בפועל היו). נערו* סבב שמות להכרות.  � דני הרוש

  (חברי הוועדה מציגי) עצמ))
  ערב טוב, אני שמח להתחיל את ישיבת וועדת הכספי), אני מחלי( את עילי, הכדור אצל הגזבר. 

  
, אישור למחיקת חובות ועדכו� בלוז 2018נושאי) על סדר היו). דיו� בדו"ח מבוקר  5יש לנו  � רוכל אשגי

  של התקציב, אבקש להתחיל בסעי( מחיקת החובות. מחיקת חובות. בבקשה.
  

  אישור מחיקת חובות – 4סעי$ מס' 
  

. לפקודת העיריות שנות� למועצת 3.8.8חילקנו לכ) את המנילות, אנחנו דני) בהתא) לסעי(  � אורטל בדש
העיר את היכולת למחוק חובות מבלי לעבור את השלטו� המרכזי, אנחנו אוספי) את התיקי) אחת לכמה 

מ"ש. לאחר מכ� בוועדה דני) בתיק תיק חודשי) לאישורכ). התיקי) עוברי) תהלי* של אישור גזבר ויוע
ומה שמאושר ממשי* האלה, לאחר מכ� לאישורכ) בוועדת כספי) ולאחר מכ� לאישור מועצה ולאחר מכ� 
נמחק בפועל. אני מזכירה שחוב שמובא למחיקה צרי* לעמוד בתנאי) של היעדר נכס, מעל שלוש שני). כל 

�, החובות כול) בפניכ), את) מוזמני) לעיי� בה), א) מיליו 4תיקי), כשהחוב הריאלי עומד  21התיקי) 
  תרצו לדו� במשהו, כל החומר פה. 

  
  תזכירי לי לגבי פנייה לבעלי מניות לחברות פעילות.  � עדי לוי סקופ

  
הסעי( של פעילה מפרה היא רשומה כפעילה ברש) החברות, כל הפעילות פה ה� לא פעילות  � אורטל בדש

  עסקית, פשוט לא טרחו לסגור אות� ברש) החברות.  בפועל אי� לה� פעילו ת
  

  מה האפשרות שלנו לבצע הרמת מס* והא) בוצעו כל האפשרויות.  � עדי לוי סקופ
  

. ג לחוק ההסדרי) ואנחנו ממצי) את 8היכולת לתבוע בעלי מניות הוא מכוח סעי(  � אורטל בדש
האפשרות הזאת, מרבית החובות ה) חובות שילוט שבגינ) אנחנו לא יכולי) לתבוע בעל מניות, רק 

ארנונה, חובות שה) משולבי) אנחנו פוני) ג) לבעלי המניות ,אבל חלק מהיכולת לתבוע בעלי מניות יש 
דברי) שצרי* לעמוד בה), אחד מה) זה להוכיח שבעל המניות קיבל נכסי) מהחברה, במרבית סדרה של 

  המקרי) החברות פורקו והבעלי) לא קיבלו דבר. 
  

אל( שקל לחברה בממוצע. זה בטח מתפרס על  70יש פה עשר חברות מפירות חוק, בער*  � עדי לוי סקופ
  לו) מגיעי) לזה? למה לא עוצרי) את זה לפני?הרבה שני) אגרת שילוט, אחרי כמה שני) של אי תש

  
, אנחנו עוצרי) מהר ומתחילי) הליכי 6תסתכלי על תקופת החובות, למשל בחברה מספר  � רוכל אשגי

  גבייה. 
  

אל(? אי* בשנה אחת נוצר חוב של חצי  100אי* חברה אחת צברה חוב בשנה אחת מעל  � עדי לוי סקופ
  מיליו� שקל?

  
  שלטי חוצות בכל העיר והוא צבר חובות על כול).  �50זה היה זכיי� ע) כ � אורטל בדש

  
  . 2003והחברה לא פעילה מאז  �רוכלא שגי

  
הא) יש הפקת לקחי) כדי שלא נגיע לסכומי) כאלה גבוהי) או שזה משהו שמקבלי)  ' עדי לוי סקופ

  אותו כגזירת גורל?
  

 96%קוד) כל אנחנו גובי) באחוזי) מאוד גבוהי),  בשביל זה צרי* לעשות מסגרת לעניי�, � רוכל אשגי
לא מצליחי) לגבות. אנחנו  1.5%, בער* אחוז או �98.5%בארנונה בשוט(, במצטבר פלוס שנתיי) מגיעי) ל

גבוהי) מהממוצע הארצי, ג) בארנונה, ג) בשילוט. החובות של שלטי), או בכלל הגבייה ממשלמי) 
לופה ובגלל שרבי) מה) אינ) בעלי נכס אלא שוכרי) עסקיי) היא קצת יותר מורכבת בגלל התח

מדובר על תקופה היסטורית ומתחלפי), חברות נפתחות ונסגרות בקצב מהיר יותר מלקוחות פרטיי). 
אנחנו מנסי) לעבוד טוב יותר. יש לנו סרגלי אכיפה הדוקי) יותר.  היו)שלקחנו על עצמנו לטפל ולמחוק, 

רבעוניות ושנתיות. ובתיקי) שרואי) שמצטבר בה) מנסי) לתפוס את החובות יש לנו בקרות חודשיות ו
אבל להגיד שלא יווצרו חובות בעתיד לא נכו�. מ� הסת) נשתדל כשה) קטני). לא תמיד מצליחי). 

  להשתפר. הממוצע היה דומה ג) בשנה שעברה. אנחנו לא בירידה. 
  

  בתחו) השילוט היה שינוי, יש לזה השפעה כלשהי?  ' הדר לביא
  

 שילוט בר. זה אגרותאת מדברת על שילוט חוצות של נכסי) בבעלות העירייה, זה לא אותו ד �שגיב רוכל
  . העזר על פי חוק
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ענק וה) לא שילמו. החברה הזו שצברה,  לוטאל( זה שה) קנו לעצמ) זכיינות לש �400ה �  דני הרוש

  אל( שקל, ה) קנו שילוט ולא שילמו.  400, 6מספר 
  

  זה לא שילוט חוצות. זה אגרות.  � איתי צחר
  

זה עבר לתביעה  �2004, חויב בתשלו) שנתי וכבר ב2002זה זכיי� שהועסק החל משנת  � שגיב רוכל
שלטי  �50משפטית, שמ� הסת) לא צלחה, נעשו ניסיונות לאתר את בעלי החברה. מדובר בזכיי� שהחזיק ב

  חוצות ברחבי העיר. 
  

  אז הוא היה צרי* לשל) אגרה על העסק שלו, שזה שילוט. � הדר לביא
  

  אנשי) כאלה משלמי) פעמיי), זה ג) השילוט.  � איתי צחר
  

  אגרת שילוט. פה מדובר על חוב   'שגיא רוכל 
  

  מה זה חברה לא ידועה? � אור� כה�
  

לא, ה) נרשמו ברש) החברות ואצלנו ע) מספר ישות לא קיי), סוג החברה לא ידוע לנו,  ' אורטל בדש
לא קיימת. היו) כשאנחנו מזיני) חברה חדשה אנחנו בודקי) שיש ישות כזאת, המערכת לא  הישות הזאת

  יכולה לזהות לבד. עוד משהו שתרצו לעבור עליו? 
  

  . למחיקה שכבר עברה בועדת הנחות נוספת קבוצהג) בישיבה הבאה תהיה  � רוכלא שגי
  

  יש עוד שאלות? אפשר לאשר את המחיקה פה אחד? כ�? אוקי, תודה.  � דני הרוש
  

   מאושר פה אחד.    החלטה:
  

  . לצוות אג( הכנסותתודה  � דני הרוש
  

  עוזבות את הישיבה.  –מאיה פולק, יפית אביעד, אורטל בדש 
  
  
  2019לשנת  4עדכו� והעברות תקציב רגיל מס  .1
  

הנושא השני שלנו הוא העברות תקציב רגיל, עדכו�, העברות מסעי( לסעי(. אנחנו מדברי) על  �רוכלא שגי
של סו( שנה. אי� לנו יותר רזרבה לשחרר, נותר סכו) מאוד קט�. העדכוני) האלה ה)  ולעדכוני) בס* הכ

סו( שנה. מרבית) בקשות של העברות פנימיות בתו* התקציב של יחידה ספציפית, את) של  צרכי) 
ואנו משתמשי)  , יש ש) יתרהבפועל  , בדקנו את הביצועאו קיצו2  מוזמני) לשאול. בהסעות אי� הקטנה

תה בעיה בתחילת השנה, חיפשנו מקור תקציבי יקווי) כי הי , בסעי( של החינו* הרגיל נוספובה כמקור
  וראינו שבביצוע של תקציב ההסעות יש. אי� פה למעשה שינוי. 

  
  הסעי( של ההסעות לא ברור. אני לפחות רואה שהורידו מהחינו* המיוחד.  � לירית שפיר שמש

  
לו הסעה. ביצוע בפועל, אי� א( ילד שבוטלה לבהתא) , זה ולא פגענו בשירות לא קיצצנו כלו) � רוכל אשגי

זה רק המקור התקציבי. אנחנו בסו( שנה ועשינו אומד� ובהסעות של החינו* המיוחד האומד� היה גבוה 
  מהביצוע בפועל. כל ילד מקבל את ההסעות שהוא צרי*, אי� פה קיצו2 למעשה. 

  
  זה נראה כאילו קיצצו בחינו* המיוחד ושמו ברגיל.  � לירית שפיר שמש

  
זה טכני בלבד. יש הבדל בי� ביקוש לקווי) מאושרי). אנחנו עובדי) לפי הנחיות משרד   � רוכלא שגי

  החינו*. 
  

לי רק חשוב שא) יש צור* בחינו* המיוחד, אני שומעת על ילדי) שמחכי) להסעה  :לירית שפיר שמש
  שעה או יותר. 

  
נצטר* להוציא להסעות, היה אומד� כמה  2019כשאושר תקציב העיריה שנה שעברה, במהל*  � איתי צחר

אבל זה לא היה סכו) מדויק, ג) לאור זה שוועדות ההשמה קורות באפריל ומאי ורק אז ידענו את המספר 
המדויק של הילדי) בחינו* המיוחד, מה שקורה פה לא קשור לתפעול של ההסעות, אלא רק התאמה של 

ול, כי ראינו שרשמנו יותר ממה ההוצאות בפועל לתקציב, או הפו*, התאמה של התקציב להוצאות בפע
שצרי* בפעול, ועכשיו מעבירי) את היתרה הזאת לתקציב אחר. הערכנו שזה יעלה יותר כשבנינו את 

  התקציב. הטעות היתה בהערכה. בחינו* מיוחד כל ילד שזכאי מקבל את ההסעה. 
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עות ואז ילדי) שאלתי כי שמעתי על מלא מצבי) שמשתמשי) באותו רכב לכמה הס � לירית שפיר שמש
  המתינו המו� זמ�. 

  
בתחילת השנה היו בעיות תפעוליות, עד שאוזנו כל הקווי), עכשיו כמעט ואי� בעיות בחינו*  �  דני הרוש

המיוחד. כל בעיה מטופלת נקודתית, אי� ילד בחינו* המיוחד שיפגע מסיבה כזו או אחרת, זו לא בעיה של 
  תקציב. 

  
  לשמוע ולעקוב. אני אמשי*  � לירית שפיר שמש

  
  מותר לנו להעביר בי� משכורת לפעילות בלי בעיה? � הדר לביא

  
  מניעהאי�  – רוכל אשגי

  
  . 2אני לא יודעת, לא רוצה לפגוע במשכורת של עובדי), למשל בסעי(  � הדר לביא

  
אני עכשיו מחפש מקורות לסגור הוצאות שבביצוע עשויה להיות לי סטייה. המשרה הזו, אותו  � רוכל אשגי

מנהל היחידה שהכס( לא נוצל וביקש שישחררו לו כס(  פנה עובד לא עבד תקופה מסוימת ונותר כס(. 
  פה מישהו.  שפיטרנולפעילות במחלקה שלו. זה לא 

  
. זה אותו הסבר, אשמח להבי� את הסוגיה של תוספות נדרשות ואי* ה� 5. וסעי( 4סעי(  � הדר לביא

  קשורות לסעי( התקציבי. 
  

הקשר הוא רק בסעי( המקבל. כשמגיעי) במהל* שנה למצב שיחידה מעלה צור*, לנו כגזברות  � שגיב רוכל
ה) יתרה בתו* הקבוצה, וזה אי� כס( להוסי( לה). אז בודקי) א) יש לה) דברי) שלא בוצעו או שיש ב

ב2 של ומה שקורה פה. עלה צור* בהוצאות להזנה ובדקנו במה אפשר להשתמש. מעדכני) בתו* אותו הק
  יחידה שנקראת פרט, על מנת לכסות על הוצאות של הזנה שצמחו בגלל צור*. 

  
אני רואה שמקצצי) סעי( חומרי עבודה גני ילדי), אני מניחה שמדובר בציוד לגני ילדי) וכש � הדר לביא

  בו, אי* אני יודעת שאנחנו לא פוגעי) בציוד לגני ילדי). 
  

  . בעיה התקציב לגני) הועבר כבר עד וכולל דצמבראני לא חושב שיש פה  � רוכלא שגי
  

  זה אולי כס( קט�, אבל להבי� את הפרוצדורה, אולי זו שאלה לאיתי.  ' הדר לביא
  

מקרה הזה בסעיפי) האלה זה לא חד כיווני, זה קורה לשני הכיווני), לפעמי) יש חריגות, ב � רוכל אשגי
  יש יתרה ולכ� ניצלנו אותה. זה מתוא) ע) המחלקה. אי� פה פגיעה בשירות. 

  
כשמחליטי) לתקצב משהו פוגעי) בשירות אחר. לכ� יש ג) פחות גני), מה שג) מסביר חלק  'איתי צחר  

יה לפני שנתיי) מההפרש. מקצועית אני כרגע לא מכיר בעיה בנושא הזה של חוסר בגני הילדי), כמו שה
בחומרי ניקיו� למשל. הכל מתוא). וכמו שידענו לקחת אפשר ג) להחזיר א) יש חוסר, אבל זה תמיד 

  פגיעה, כל דבר כזה הוא ויתור. 
  

  של אג( החינו*.  מנהלת הכספי) מי שמקצה את הכספי) לגני הילדי) זה  �  שגיב רוכל
  

  אפשר לקבל פירוט על מה היו ההוצאות? ' תהילה מימו�
  

  בזה הרגע לא.   � רוכלא שגי
  

מה נוצל  , כמה היה וכמה נוצל ועל בתקציב , מה לגבי הרזרבהכמוב�, לישיבה הבאה ' תהילה מימו�
  . הכס(

  
מיליו� לנושא שכר, יש עוד יתרה, אבל אני עוד לא משתמש בה, ברזרבה הזו. ולגבי  �4היה כ � רוכל אשגי

  השימושי) של הרזרבה. אמנ) אי� לי אות) פה, אבל זה נמצא בכל ההעברות. זה לא נעל). 
  

  שאלות חברי)? אפשר לאשר?עוד  �  דני הרוש
  

  . 4שאלה טכנית, מה זה חינו* מיוחד הוצאות קיו) בסעי(  � לירית שפיר שמש
  

רוב הכס( בהוצאות קיו) הול* להזנה. אבל זה יכול ללכת ג) לדברי) נוספי) בקשר ע)  �  רוכלא שגי
  אותה פעילות. זה רוב הכס( בסעי( הזה. 

  
ע) הרשאות משרד החינו*, באיזה נושאי) ההרשאות האלה? זה בכל  11בסעי(  � לירית שפיר שמש

  הנושאי)? זה כמו בנגישות. 
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יש הרשאות בנושאי) רבי) מאוד. נגישות יש תב"ר נפרד. ההרשאות האלה ה� כנגד נושאי)  � רוכלא שגי

* בקשר ע) קולות שוני) שבתי הספר מגישי). היחידות השונות, בעיקר בתי הספר, פוני) למשרד החינו
קוראי) שוני), למשל להצטיידות למעבדה, לשיפו2 קט�, בדר* כלל הרשאות לא גדולות. יש כא� ג) אחת 

 כנגדה לבצע הוצאה. אני מאשר אל( שקלי). כשמתקבלת הרשאה כזו  200גדולה למעבדה בסדר גודל של 
  או משהו אחר. התקבל אישור, אני מאשר רכישה או ביצוע פעולה, נניח הדרכה 

  
הסעי( האחרו� פה, או לפני האחרו�, התאמה לביצוע ניקיו� הספורטק. זה לא משהו  � לירית שפיר שמש

  שידוע מראש כל השנה? הרי יש קבל� שמנקה את המקו).
  

אל( שקלי) היא סטייה  130שקלי) לעומת תקציב של  6000אנחנו יודעי), אבל סטייה של  � רוכל אשגי
  וצי) לאשר אותה כדי לשל) לקבל� בסו(. קטנה. אנחנו ר

  
  בפניות מיוחדות, זה טעות? 4בסעי(  � תהילה מימו�

  
. זה ייבדק, אני 4זו כנראה טעות, זה לא סביר, זה ייבדק. זה בתכניות מיוחדות, העברה מספר  � רוכלא שגי

    אעדכ�. אפשר לאשר?
  

  ? נית� לאשר ' דני הרוש 
  

  מאושר פה אחד.           החלטה:
  
  
  2019לשנת  4עדכו� והעברות תברי� מס  .2
  

  הנושא הבא, תב"רי), ג) פה הרוב דברי) קטני), עדכוני תקציב מינוריי) לסו( שנה.   � רוכל אשגי
  

  הממשלה פועלת? ה) באמת מעבירי) לנו כס(? :הדר לביא
  

, זה אומר שיש הרשאה או התחיבות תקציבית של המשרד התקבל אישורנעבור אחד אחד.  � רוכל אשגי
. ג) להרשאות מקוד) היה מספר אישור. הרשאה שיש תתקבל. הבעיה היא שיש תקציבי) המממ�

שהובטחו בעל פה או שקורי) בדר* כלל, בעיקר בנושאי) של רווחה, שהרבה פעמי) יש יתרות בסו( שנה 
אז לא רואי) אות) כי אי�. ותקציבי פיתוח בהיקפי) שלא קורות השנה בגלל הקיצוצי) והממשלה. 

  גדולי) שלא מתקבלי). הרשאות לבינוי, משרד החינו*, בתי ספר. 
  

  מה זה מרכז הפעלה וביטחו�? ' עדי לוי סקופ
  

בוני) מרכז הפעלה, משדרגי) את הקיי) במימו� של המדינה ומקימי) מרכז הפעלה מצויד  � איתי צחר
פעלה היש� אנחנו מקצי) לפיקוד העור(, מרכז הפעלה המחוזי ישב אצלנו בעיר, יש ברחוב ויצמ�. מרכז הה

  לזה יתרו� גדול. 
  

  ומה זה מיז) פיצוי נופי? � עדי לוי סקופ
  

  זה כספי) שמתקבלי) מיזמי) כמו ביער אוסישקי�. זה פיצוי נופי מיז).   � איתי צחר
  

הוצאת היתר בנייה לפעמי) נדרש יז) להבטיח ולהעמיד בטוחה או התחייבות לאותו נו(  בעת � שגיב רוכל
  שהוא פגע בו. 

  
  כמו יער אוסישקי� שעלה בישיבה הקודמת.   � איתי צחר

  
  הוא צרי* לתת שווה ער* למה שהוא פגע בו, הוא צרי* לבצע שיקו) נופי או לשל) כס(.  � רוכל אשגי

  
יש בעמוד האחרו� הנגשת צמתי) ותחנות אוטובוס ומורידי) מהנגשת מבני)  ' לירית שפיר שמש

  ומוסדות, הייתי רוצה להבי� באילו מבני) פוגעי) לטובת הפרויקט של הרמזורי). 
  

יש פרויקטי) שעדיי� לא הספקנו לבצע, לכ� בסעי( הזה יש עוד( זמני שמנוצל לטובת תחו)  � צבי אפרת
גשה לכל המבני) של העירייה, הביצוע יבוא בזמ� אחר. לא פוגעי) בתהלי*, אחר של נגישות ויש תכנית הנ

  רק מנצלי) יתרות. 
  

  כפי שהצגתי, אנחנו בסו( שנה ומסתכלי) על יתרות שאפשר לנצל עדיי�.  � רוכל אשגי
  

  מה ע) החטיבה, הא) השתנה משהו? עברו חודשיי) מהדיו� האחרו�.  ' תהילה מימו�
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  וד פע) אחרי הבחירות,תשאלי ע �  דני הרוש
  

בשטח ממשיכי) ע) העבודות עד לשלב הרצפה, תו* הסיכו� שדובר עליו, זה מדיר שינה  � איתי צחר
מעינינו, אי� יו) שלא מדברי) על זה ע) משרד החינו*, לצערנו עדיי� לא קיבלנו אישור רשמי ואנחנו 

  נמצאי) פה בסיכו� משמעותי מאוד. נכו� להיו) לא מעכבי) את הבנייה. 
  

  רגע ממתיני) והלח2 על משרד החינו* לאשר הוא יו) יומי. המצב מורכב, כ � רוכלא שגי
  

  זה נעשה רק בציר מקצועי? או רק בציר פוליטי? :הדר לביא
  

  רק בציר המקצועי.  – רוכל א שגי
  

  יכול להיות שהציר הפוליטי יכול להועיל, הכוונה לאית� צנעני.  � הדר לביא
  

  דואגי).  אנחנוו�, אבל עד שזה לא פטור וסגור, בשלב הזה אנחנו חושבי) שזה הדרג הנכ � איתי צחר
  

הכספי) האלה, אנחנו מדברי) על הסטת כספי) בחודש האחרו� של השנה. מה קורה  � לירית שפיר שמש
ע) הדברי) האלה בפועל? הפרויקט של הרמזורי) שהוחלט לעשות במקו) פרויקט של נגישות, מתי זה 

  ?�2020מתבצע בפועל? ב
  

  ברגע שיהיה תקציב מאושר אני אוכל לפתוח הזמנה בפועל. זה יהיה הכי מהר שאפשר.  � שגיב רוכל
  

  . 2019אבל מתו* התקציב של  �2020כ* שזה בפועל ב ' לירית שפיר שמש
  

  . 2020לתקציב של  הנכו�. בתב"רי) כ�. זה לא יידח �  רוכל אשגי
  

ל יוזמות חדשות בשו) דבר, וג) לקראת אנחנו כרגע במצב שבו אנחנו לא יכולי) לקב ' עדי לוי סקופ
  נידרש להידוק מסיבי, ויכול להיות שנהיה בקיצו2 רוחבי בגלל הסיפור הזה.  2020תקציב 

  
לא מכיר את המושג קיצו2 רוחבי, מה שמסתמ� והדבר הנכו� מקצועית לעשותז ה לצמצ)  � איתי צחר

שוט(, המלצתי זה להשאיר אתה תקציב . לגבי ה147מיליו� שאושרו, בפועל  167תב"רי), א) זה היה 
שהיה שנה קודמת על כנו, לבלו) ולספוג בתוכו את ההתייקרויות ואת הזחילות ולהשאיר את אותו 

  המספר. 
  

  מה שכ� משק( קיצו2.  ' עדי לוי סקופ
  

נכו�, אבל לא רוחבי, אנחנו בוני) תכנית עבודה ויכולי) לשי) את התקציב איפה שנבחר. א)  � איתי צחר
בתב"רי) רוצי) להמשי* אתה עשייה המשמעותית בחינו*, אני יכול להקצות את אותו סכו) שהיה בשנה 

שלא במשחק. הסיפור של גני משחקי) הוא ג) נתח משמעותי.  מיליו� 20שעברה, החזר מלוות יש לנו עוד 
ו� ורואי) ויוזמות חדשות של תב"רי) אני לא חושב שזו השנה הנכונה לעשות. בניקוזי) השקענו המ

שהמצב טוב כמה חורפי) אז אפשר לעצור השקעות, במתקני ספורט, כמו בהרבה תחומי) אחרי) יש אי� 
סו( צרכי), זה לגבי התב"רי), לגבי שוט( , זה מחייב אותנו להמשי* ולהתייעל. התיאוריה שלי היא 

התייעלות. אלה שבמגזר הציבורי לא חסר כס(, אלא צרי* לנהל אותו טוב יותר. נדרשי) שיפור ו
  ההמלצות. זה לעניי� שנה הבאה. 

  
  ? אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה. שאלות יש עוד  �  דני הרוש

  
  מאושר פה אחד.        החלטה:

  
  2018דיו� בדוח כספי שנתי מבוקר לשנת  .3
  

. הדוח, הדוח הכספי הרבעוני השנתי הוא כבר 2018סעי( הבא הוא דיו� בדוח כספי לשנת  �, שגיב רוכל
ואה החשבו� החיצוני של משרד הפני). יובא לדיו�, אי� לוועדת הכספי) לדיו� וזה הדוח המבוקר של ר

צור* לאשר אותו. הוא מציג מגוו� די רחב של מידע כספי על הביצוע של הרשות ומצב הנכסי) שלה. 
שאלות? הערות? א) נסתכל על נתוני) מרכזיי) בדו"ח אפשר לראות שהגירעו� המצטבר בתקציב הרגיל 

זה בזכות העוד( שהיה בתקציב הרגיל. אפשר לראות את מצב  �3.5מיליו� שקלי) ל �5לסו( שנה הירד מ
מיליו�  267 �2018מיליו� שקלי) עומס על אשראי, וב 254היו  2017המלוות של הרשות המקומית בסו( 

  שקלי). זה בצד האקטיב, בצד הפאסיב, ההתחייבויות אפשר לראות את מצב הקרנות בי� השני).
  

  מיליו� שקל שלא השתמשו בה)? 120יו� שקל? מה זה אומר? שיש מיל 120מה זה  ' תהילה מימו�
  

זה בקרנות, זה מה שזה אומר. זה עוד לא עבר לביצוע. זה לא קשור לתקציב. זה נתו� מאזני,  � שגיב רוכל
  לא תקציבי. 
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  תהילה מימו�
  יש הכנסות והוצאות שתואמות אחת לשנייה ופה זה כמו יתרת פתיחה. 2019בתקציב של 

  
לא, יש משימות פתוחות של כל הקבלני) למשל שנמצאי) בחוזי פיתוח, זה מאז�, זה צילו)  � , רוכל אשגי

  תמונת מצב לאותו תארי* של היתרה בקרנות. 
  

  זה לא רק שהיא לא יצאה היתרה הזו, היא ג) לא הוקצתה עדיי�.  � איתי צחר
  

מיליו�, זה נות� עוד( של  814על  תשלומי) מיליו�, 816בתקציב הרגיל, התקציב תקבולי) על  � רוכלא שגי
  . 2.7מיליו� בתקציב הרגיל. בהשוואה לשנה שעברה, ש) היה עוד( של  1.5
  
  

כמה אנחנו משלמי) על  , התחייבויות תלויות. אני מבקשת להבי�13אני מפנה לביאור   � תהילה מימו�
מיליו� שקל,  �30של קרוב ל תביעות במהל* השני) האחרונות. הסכו) פה באלפי דולרי)? זה סכו)

  התחייבויות שיודעי) להערי*. 
  

זה הסכו) ברוטו של התביעות, זה לא הערכת הסיכו�, מה שיש בהערכת סיכו� שמור בקרנות  � רוכל אשגי
לטובת העניי� ולא חשו( במאזני), מטע) של שמירה על המצב המשפטי של העירייה. הסכו) שהופיע 

מיליו� ואחרי כמה שני) טובות בבתי המשפט זה  70היה סכו) שעמד על בסעי( א, ביוב או היטלי), 
מיליו� שקלי). אנחנו הערכנו את החשיפה ואת הסכו) שמרנו בקר� יעודית, שא) וככל  �4הסתיי) ב

שנצטר* לשל) את הסכו), אבל לא הפרשנו אותו. אנחנו עורכי) הפרשות ספציפיות יחד ע) היועצי) 
כל הנושאי) ועוברי) ומנתחי) מה הסיכו� ועורכי) הפרשות בהתא) למיטב המשפטיי). כל היועצי) מ

הבנתנו. מתו* ניתוח של הסיכו�. רואה החשבו� חייב לעשות את זה כ*, הנושא של התחייבויות תלויות, לא 
  רק אצל המבקר הזה, ההסבר שלו הוא שצרי* לתת פירוט של עיקר התביעות הצפויות. 

  
   ' תהילה מימו�

  ש) על זה דגש?למה הוא 
  

אני לא יודע. זו הערה שחוזרת, הוא אומר שהוא לא מסייג את דעתו וא) היה חושב שיש  � רוכלא שגי
רק מפנה למידע שיהיה ברור. שאלתי למה, כי  הוא, אבל מסתייג בחוות הדעת היההפרשה לא מתאימה 

מפנה לש),  הואהסכו) גדול, לכ� היות ולמרות שס* ההפרשות מספיקות, ההפרשה מספיקה. הוא אמר 
  כ* הוא אמר. זה מה שהוא הסביר. 

  
יש פערי) גדולי) בהפרשות של החופשה וימי מחלה משנה לשנה. יש לזה סיבה  9בביאור  � תהילה מימו�

  ג', הפערי) גדולי), יש לזה סיבה?�א' למשל. אותו דבר ב �9משנה קודמת? ב 30% �שזה
  

  . אבדוק  לא שאני יודע � רוכל אשגי
  

מצטבר להיקפי) האלה, אנחנו מקפידי) שעובדי) יצאו לחופשות, היו  אני לא יודע א) זה � איתי צחר
עובדי) שעבדו שבתות וחגי) והצטברו לה) המו� ימי חופשה, אז אנחנו מוציאי) אות) לפריסה מרוכזת 

  בהסכמות שה) צריכי) לממש את אות) ימי חופשה, אני לא בטוח שזה ההיקפי), צרי* לבדוק א) זה זה. 
  

  אלה אחרונה, נעשתה התאמה בי� היתרות ע) החברה הכלכלית?ש � תהילה מימו�
  

. עדיי� יש פערי). מצב ההתאמה הטכנית ברמה גבוהה, אבל יש חילוקי דעות. ה) העבודה �רוכלא שגי
  יפתרו מתישהו. זה לא רק עניי� של החלטה. 

  
  חברי) יש עוד שאלות? אפשר לאשר? הערות? נאשר. נעבור לסעי( האחרו�? �  דני הרוש

  
  
   2020עדכו� בנושא לו"ז תקציב  .4
  

, כפי ששמת) לב לא הצלחנו להתכנס לכדי מסגרת מאוזנת וברת 2020נושא לו"ז תקציב   � רוכלא שגי
ביצוע שנוכל להביא לדיו�, אנחנו לא במצב שהצלחנו להשלי) את העבודה. הפערי) עדיי� גדולי), ואנחנו 

מבקשי) עדיי� לגבש חלופות כדי להגיש הצעת תקציב, ולכ� לא נוכל לקיי) את ישיבות התקציב כפי 
שנקבעו לשבוע הבא. וכרגע הלו"ז נדחה בחודש. אנחנו נעדכ� את המועדי) ברגע שנתגבש, ננסה לגבש 

מועדי) תו* שבוע, אבל כרגע אני לא יודע להגיד מתי. הפערי) ה) גדולי) יש הרבה לעשות. שבוע הבא היו 
וכל לדו� בה. צריכי) להתקיי) שלושה דיוני). תכניות העבודה בתקציב עוד לא מגובשות למסגרת שנ

  אנחנו עוד לא ש). 
  

נוכל אנחנו להתחיל לראות קבצי עבודה ולהתחיל לעשות ולשאול? כדי שלא נגיע למצב  ' תהילה מימו�
  שאנחנו שוב בלח2 ברגע האחרו�. 



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

  
אנחנו בעיכוב, איזה קבצי) לתת? מה שהיחידות ביקשו? מה שאני חושב? אנחנו עוד לא  � רוכל אשגי

  מוכני). 
  

  אולי נסביר מאיפה נובע הפער הזה, שהתיישבו אצל המנכ"ל ויחידה מסוימת רוצה איקס.  �  ושדני הר
  

לא. יש פה שתי חלופות אפשרויות, א) ניקח את אי* לנהל את הניקיו� ברמה שמנהל הניקיו�  � איתי צחר
י. זו דר* אחת. רוצה או החוגי) ברמה שמנהל האג( הזה רוצה, ואז לסכו) את זה, זה יגיע לסכו) לא ריאל

הדר* השנייה, להגיד מה הסכו) הריאלי שנוכל לעמוד בו ולהגיד זו השמיכה. ובי� שתי הגישות יש פערי) 
של מאות מיליוני). המנהלי) מאוד מביני) את המצב. ומצד שני צרי* לקבל החלטות. מנהל הגינו� לא 

תקדמנו בו הרבה במתודולוגיה יודע מה עובר בראש לחינו*. וכו'. עובדתית, השנה הזו התהלי* שה
  ובתכניות העבודה השתפר ואנחנו צופי) ששנה הבאה זה יהיה טוב יותר. זה מהמצב. 

  
  זה חריג שמגיעי) לסו( שנה בלי לאשר תקציב?'הדר לביא

  
בכפר סבא או בשלטו� המקומי חריג? זה יהיה אצלנו יותר מוקד) ממה שאישרנו שנה  � ,איתי צחר

מיליו� שקל אנחנו יודעי) אבל  �920תב"רי) ו 160ישרנו במאי. להביא תקציב של שעברה, שנה שעברה א
אנחנו חושבי) שזה לא נכו� וצרי* לעשות עבודה כדי להצטמצ) בתב"רי). התחל( ראש עיר, יש מציאות 
תקציבית שהולכת ונהיית יותר קשה, עומס מלוות שגדל. וזה מחייב אותנו לנקוט בצעדי) קשי). יש ג) 

מיליו� שהיה צרי* להיות אוטומטי, מה שמחייב עבודה דקדקנית. אנחנו יכולי) להגיש את  20בשכר,  גידול
 1זה בקוב2 שהוא לא נכו� ובלי משמעות כדי למהר. אנחנו לא רוצי) להגדיל, כ* שמחשבי) את זה לפי 

  . הוא עוד לא מוכ� כי זה צרי* להיות ברזולוציה מפורטת. 12חלקי 
  

  אי* זה עוד לא קרה? זה משהו שעושי) כל שנה.  ' הדר לביא
  

בסו( זה צרי* להיות בר ביצוע, להביא סת) מספר שאנחנו לא עומדי) מאחוריו אני לא  � רוכלא שגי
  רוצה. 

  
היתה פה עכשיו ישיבה על החוזה של הניקיו�, היעד שלי היה להוריד מיליו� שקלי) מתקציב  � איתי צחר

  מה אנשי) ע) מטאטא ילכו ברחוב זה עבודה. שנה שעברה, בי� זה לבי� כ
  
  נעשה את כל המאמצי).   'דני הרוש  
  

  כמה מותר לנו להתעכב מבחינה חוקית. ' לירית שפיר שמש
  

חודשי). אבל את זה  3נדמה לי ששלושה חודשי) אפשר ואחרי זה נית� לבקש אישור לעוד  � רוכלא שגי
  אני אומר מזיכרו�. 

  
  שנה שעברה היתה שנת בחירות, זה לא אותו דבר.  ' תהילה מימו�

  
  בואו נגיד שאנחנו נעמוד במסגרת החוק.   � איתי צחר

  
  . וא( אחד לא מפזר אות�.�1.1יש הרבה רשויות שלא מאשרות תקציב ב � רוכלא שגי

  
  אנחנו לא חוששי) מפיזור, פשוט רוצי) לדעת שעובדי) כמה שיותר טוב.  ' הדר לביא

  
  אני רוצה לוודא שיהיה לנו מספיק זמ� לפני אישור מועצה.  ' תהילה מימו�

  
  במצבי האישי אמיר יחלי( אותי.  ' הדר לביא

  
  יש עוד שאלות? נהדר. תודה רבה לצוות הגזברות.  �  דני הרוש

  
  
  

  שגיא רוכל                                                                                                  
  סבא�גזבר עיריית כפר                                                                                          



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 870                       70                   800                      הסברה ויחסי ציבור1614000550

 20                        (30)                  50                        שיתוף ציבור1762000780

 265                      (40)                  305                      תקשורת מקוונת1614000750

 280                      (100)                380                      משכורות תרבות תורנית1827000110

 1,350                    100                 1,250                    פעילות תורנית1827000780

 1,700                   (200)                1,900                    ריתמוסיקה פעולות1812201750

 420                       200                 220                      חוג תנועה1812520750

 830                       170                 660                      חינוך מיוחד הוצאות קיום1813200742

 57                        (40)                  97                        חטיבות ביניים הוצ' שונות1814000780

(60)                      (100)                40                        תכניות מיוחדות1814000786

 70                        (30)                  100                      יעוץ לניהול עצמי על יסודי1815000751

 595                       95                   500                      אחרות קיטנה גני ילדים חנם1812800780

 50                        (50)                  100                      הוצאות שונות1817600780

 535                      (45)                  580                      חומרי עבודה גני ילדים1812300740

 3,000                    300                 2,700                    אגרות תלמידי חוץ1813200780

 1,800               300                1,500         אגרת לימודים מילדי חוץ1313200410

 37                   32                  5                סל תלמיד לעולה יסודי1313200925

 37                         32                   5                          סל תלמיד לעולה יסודי1813200744

 20                   15                  5                סל תלמיד לעולה חטיבה1314000925

 20                         15                   5                          סל תלמיד לעולה חטיבה1814000744

שירותי דת2
מורשת 
ישראל

מיון פנימי לבקשת האגף

פרטחינוך4
עדכון בגין תוספת נדרשת להוצאות הזנה 

חינוך מיוחד

יסודייםחינוך7
הוצאות כנגד הכנסות משרד החינוך התאמה 

לביצוע

חטיבותחינוך8
הוצאות כנגד הכנסות משרד החינוך התאמה 

לביצוע

דוברותשירות1
מיון פנימי לבקשת האגף ועדכון לפי ביצוע 

צפוי.

התאמה  לביצוע חזוייסודייםחינוך6

פרטחינוך5
עדכון בגין תוספת נדרשת להוצאות הזנה 

חינוך מיוחד

מיון פנימי בין סעיפי המחלקה, התאמה לביצועגני ילדיםחינוך3

עמוד 1 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 684                       150                 534                      הכלה1813202210

 55                        (150)                205                      מחול1813200752

 5,250                    600                 4,650                    הסעות רגיל1817800711

 12,600                 (600)                13,200                  הסעות חינוך מיוחד1817800710

 837                  310                527            הרשאות משרד החינוך1311000920

 837                       310                 527                      הוצאות כנגד הרשאות1811000931

 860                       860                   -                         תגבור שעות חטיבה1814001111

1814001210
תגבור חטיבות זמניים  

 270                      (860)                1,130                    פרוייקט קדימה

 50                         50                     -                         העסקת לבורנט בהראל1815401785

1815400110
משכורת תיכון דתי מורים 

 5,470                   (50)                  5,520                    הראל

 1,239                    220                 1,019                    בטוח אלמנטרי1767000440

 136                      (220)                356                      רזרבה לפעולות1994000981

 155                       10                   145                      שירותי ארכיב1613000750

 126                      (10)                  136                      רזרבה לפעולות1994000981

 141                       6                     135                      קבלן נקיון וגינון ספורטק1829320750

 120                      (6)                    126                      רזרבה לפעולות1994000981

 109                      (11)                  120                      רזרבה לפעולות1994000981

 97                         11                   86                        מרכז לצעירים1828200780

התאמה לביצוע בפועלרכשמנהל כספי15

מיון פנימי בין תוכניות חינוכיות לבקשת האגףיסודייםחינוך9

התאמה לביצועהסעותחינוך10

התיקרות פוליסה בשל תוספת מוסדות.ביטוחמנהל כספי14

התאמה לביצועתיכוניםחינוך

מנהל חינוךחינוך11
הגדלת ההוצאות כנגד הכנסות ממשרד 

החינוך בגין  הרשאות שאושרו

16
תרבות 
וספורט

ספורט

13

חטיבותחינוך12
העברה פנימית בין סעיפי אותו הפרוייקט  

סעיפים לבקשת האגף

התאמה לביצוע נקיון ספורטק

17
תרבות 
וספורט

בתי נוער
במסגרת חלוקת מלגות נוער אשר נותן שעות 

התנדבות, מקבל ביטוח תאונות אישיות.

עמוד 2 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 54                         14                   40                        הוצאות חוגים גלר1824004780

 216                  14                  202            הכנסות למתנסים1324003410

 604                  24                  580            חוגים מותנה הכנסות1324003412

 470                       24                   446                      חוגים מותנה הכנסות1824003750

 395                  30                  365            אלי כהן הכנסות מול הוצאות1324005420

 305                       30                   275                      עבודות קבלניות1824005750

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר רחב 

 502                      (20)                  522                      פעולות

1722100930
רכישות מניעת אלימות 

 20                         20                     -                         וסמים

 1,900                    300                 1,600                    נכים טיפול בקהילה תמיכות1846700840

 1,460               300                1,160         הסעות נכים וקהילה1346700930

            848,538          1,025            847,513הוצאות
            848,538          1,025            847,513הכנסות

-                      -             -                    

20
שירותי 
חברה 
וקהילה

שרותי 
שיקום

עדכון הוצאות כנגד הכנסות משרד הרווחה

18
תרבות 
וספורט

עדכון הוצאות כנגד הכנסות מחוגיםבתי תרבות

בטחון19
מניעת 
אלימות 
וסמים

מיון פנימי לבקשת האגף עבור רכישת ציוד

עמוד 3 מתוך 3



26/11/2019 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה 4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

             200        200          -          -מיחשוב וטלפוניה - השתתפות משרד הפנים52273003

          6,345         -      2,000      6,345מיחשוב וטלפוניה - קרנות הרשות54073003

         6,545          200       2,000       6,345מיחשוב וטלפוניה - עלויות75073003

6,345      2,000      200        6,545          6,345       2,000       200          6,545         

             150        150          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש - מהיטל שמירה51071007

             190        190          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש -השתתפות גובלים52171007

               30          30          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש - קרנות הרשות54071007

            220          220          -          -              -הקמת מרכז הפעלה חדש - עלויות קבלניות75071007

            150          150          -          -הקמת מרכז הפעלה חדש - הצטיידות טכנולוגית להדמיה ושליטה71007

-          -          370        370             -          -          370          370            

        10,757        167      2,400    10,590גיזום וטיפול בעצים - מקרנות הרשות54012002

       10,757          167       2,400     10,590גיזום וטיפול בעצים - עלויות75012002

10,590    2,400      167        10,757        10,590     2,400       167          10,757       

               65          65          -          -פתוח גנים ושטחים צבוריים - תקבול בגין פיצוי נופי52111010

          2,930       170-      2,000      3,100פתוח גנים ושטחים צבוריים - מקרנות הרשות54011010

750110103,100       2,000       -105         2,995         

3,100      2,000      -105       2,995          3,100       2,000       -105         2,995         

             865        350         200         515מיזוג מוסדות עירייה - ממוסדות הרשות54045008

            865          350          200          515              -מיזוג מוסדות עירייה - עלויות75045008

515         200         350        865             515          200          350          865            

               65          65          -          -מאור רחובות - השתתפות משרד התשתיות בפרויקט בקרים52245006

          8,287       415-      1,930      8,702מאור רחובות54045006

         8,352         350-       1,930       8,702מאור רחובות75045006

8,702      1,930      -350       8,352          8,702       1,930       -350         8,352         

               99          99          -          -גילוי וכיבוי אש במוס"ח - השתתפות משרד החינוך52271002

          6,589          29      1,010      6,560גילוי וכיבוי אש במוס"ח - קרנות הרשות54071002

         6,688          128       1,010       6,560גילוי וכיבוי אש במוס"ח -עלויות75071002

6,560      1,010      128        6,688          6,560       1,010       128          6,688         

בטחון

נדרשים עוד 128 א' ש"ח 

להשלמת התקנות גילוי וכיבוי אש  

במוס"ח. נתקבלה השתתפות 

בהתקנות ממשרד החינוך בסך 99 

א'

בטחון

מוכשר מרכז הפעלה בשיתוף עם 

פיקוד העורף. עבודות הכשרת 

המקלט מבוצעות על ידי פקוד 

העורף והעירייה תצייד וותמתקן 

בהיקף של כ 1 מ' ש"ח בשנים  

2019-2020. צפוי תקבול מהיזם 

פינוי בינוי בבניין.

גינון
נדרשת הגדלת התקציב לאור 

סקרי עמידות שבוצעו

גינון

נתקבל מיזם פיצוי נופי. במקביל 

מופחת תקציב הפיתוח למימון 

הגדלת הגיזום

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

מערכות 

מידע

נתקבל אישור השתתפות ממשרד 

הפנים במסגרת "ישראל דיגיטלית" 

לפרויקט במסגרת מובילים 

דיגיטליים

תפעול

דרושה הגדלה של תקציב המיזוג 

בשל קריסת מערכת צ'ילרים 

באשכול פיס

מערכות 

מידע

נתקבלה תמיכת המשרד בפרויקט 

בקרי חשמל לחיסכון. הופחת 

תקציב מאור רחובות בהתאם 

לצרכים ולצורך פרויקט המיזוג

עמוד 1 מתוך 2



26/11/2019 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה 4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

             747          -         747הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס - השתתפות משרד התחבורה52224002

          1,008        130         225         878הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס - קרנות הרשות54024002

         1,755          130          225       1,625הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס - עבודות קבלניות75024002

1,625      225         130        1,755          1,625       225          130          1,755         

        13,604       130-      2,050    13,734הנגשת מבנים ומוסדות - קרנות הרשות54024001

       13,604         130-       2,050     13,734              -הנגשת מבנים ומוסדות - עבודות קבלניות24001

13,734    2,050      -130       13,604        13,734     2,050       -130         13,604       

51,17111,81576051,93151,17111,81576051,931

הנדסה

הגדלת התקציב לצורך ביצוע 

רמזורי שמע לעוורים וכבדי ראייה  

לאור בקשות שהתקבלו

הנדסה
הסטת תקציב לצורך ביצוע רמזורי 

השמע

עמוד 2 מתוך 2

















































































 




