ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"ל
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
ה'תש"ף
טבת,
ב'
2019
דצמבר,
30
502953
אסמכתא:

לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,

הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ינואר
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי ,1.1.2020 ,ד' בטבת ה'תש"ף,
בשעה  ,19:00במועדון גמלאים בשכונה  - 60הזמר העברי ,רח' משה סנה  ,39כפר סבא.
על סדר היום
דברי פתיחה.
 .1שאילתות.
א.

שינוי לוגו העיריה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ב.

שאילתה שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי מטעם סיעת "כפר סבא
מתקדמת".

ג.

ספריות בית ספריות וקהילתיות מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

ד.

קטל בדרכים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ה.

פתיחת הקטע הסופי של מסילת השרון ,בין תחנות רעננה מערב והרצליה מטעם
סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ו.

גיוס חסויות לאירועים עירוניים מטעם סיעת "כפר סבא אחת".

ז.

חזות הכניסה לעיר צומת רעננה צפון מטעם סיעת "כפר סבא אחת".

ח.

פעילויות ספורטיביות לקבוצת גיל הדור השלישי מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".

ט.

אופניים וקורקינטים חשמליים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

י.

מפגעי ריח בשכונה הירוקה מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
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יא .מתן היתרי בניה בדיעבד לבקשות של עיריית כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".
יב.

עדכון חוקי עזר עירוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

 .2הצעות לסדר.
א.

השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי בעיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ב.

עסקים קטנים ובינוניים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".

ג.

חוגגים בשפיות ובהגינות מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

ד.

קידום ופרסום פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".

 .3אישור הקצאה של נכס ברחוב הדקל  7לעמותת "אמונה".
 .4מתן היתר לעבודה נוספת לעובדות עירייה.
 .5עדכון הרכב ועדות עירייה.
 .6אישור העברות תקציב תב"ר מספר  5לשנת .2019
 .7אישור תבחינים לתמיכות לשנת .2020
 .8אישור מתן מקדמות לעמותות ספורט על חשבון תמיכות לשנת .2020
 .9אישור מינוי מנהל ארנונה וממונה על הגבייה.

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

22-12-2019

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא שינוי לוגו העיריה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה
לפקודת העיריות.
לאחרונה שמנו לב שלוגו העיריה השתנה מ "מאז  1903כפר סבא העיר הירוקה" ,ל "מאז ,1903
כפר סבא הראשונה בשרון".
אנחנו חושבים שזה שינוי מהותי ומנסים להבין מה הוא תהליך שינוי מיתוג העיר בעיריה ועם
התושבים:
 .1מי החליט על השינוי.
 .2מה ההסבר לשינוי זה.
 .3האם עודכנו חברי מועצת העיר בנושא? התושבים?

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

העתק :איתי צחר מנכ"ל העיריה
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מענה לשאילתה
עם כניסתו לתפקיד של ראש העיר ובהחלטתו אכן הוחלף המסר הנלווה ללוגו העירוני.
המסר הנלווה של "כפר סבא  -הראשונה בשרון" הינו משפט שליווה את העיר בעבר וראש העיר
סבור שמסר זה מבטא את השאיפה למצוינות שמלווה את העשייה העירונית כעיר מובילה
בישראל.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

22-12-2019

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי.
תושב הפנה תשומת ליבי שיש עמודי תאורה במתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה.
הפניתי הפניה למנכ"ל העיריה ( .)29-8-2019המנכ"ל העביר זאת למבקר העיריה שבדק הנושא עם
מנהל מחלקת החשמל בעיריה וכן עצמאית .מידית נמצאו  9אתרים כאלו ולדברי המבקר ,מר דוד ציון
תורג'מן ,יש עוד אתרים של מתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה .יש אתרים המחוברים כך
 25שנה וההערכה היא שהשימוש הוא בשווי  ₪ 80,000עד  ₪ 100,000לתקופה לאתר .המבקר
הציע דרך לטיפול.
מה נעשה כדי להפסיק שימוש ברשת העיריה לצרכים פרטיים וכיצד נערכים למנוע זאת בעתיד.

העתק :איתי צחר – מנכ"ל העיריה.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת  -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
כפי שצויין בשאילתה ,אכן בעיר כפר סבא קיימים מספר מתחמים בודדים המוגדרים כשטח פרטי
ואשר מוזנים מרשת החשמל העירונית ועל חשבון העירייה.
מתחמים אלו הנם על פי רוב בעלי תכנון ייחודי אשר בתחומם שטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ)
אשר חזותם והשימוש בהם לעיתים הוא כשל שטחים ציבוריים .לדוגמה ,רחוב שאול המלך
בשכונת יוספטל ,סמטת אביבים.
לעיתים מדובר באזורים בהם ישנן רחבות חנייה נרחבות ,אשר בעת הקמתן לא הייתה ככל הנראה
לאורך תשתית מספקת או מסיבה אחרת הוקמו עמודי תאורה ציבוריים.
מציאות זו ,אשר נמשכת ככל הידוע לנו עשרות שנים נוגעת בין השאר גם לרכיבים אחרים של
תחזוקה ותשתיות.
שינוי במציאות זו ,הנו בעל משמעויות רבות לתושבים ונושא זה ייבחן לעומק על כלל המשמעויות
הנגזרות ממנו והחלטה בנושא תתקבל בהמשך.
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22/12/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לסדר לישיבת מועצה :1/1/20
ספריות בית ספריות וקהילתיות
בהתאם למידע שהתקבל מהעירייה ,הספריות העירוניות הבית ספריות והספריות במרכזים קהילתיים
פועלות במתכונת שונה .באופן כללי ניתן לומר כך (מידע מלא בנספח):
בבתי ספר יסודיים -מלבד שני בתי ספר (ש"י עגנון ורחל המשוררת) -כל הספריות פתוחות רק בשעות
הלימודים ומשמשות רק את תלמידי בית הספר.
בחטיבות הביניים -בחלקן של הספריות יש עזרה בשיעורי בית ,רובן פועלות בשעות הלימודים בלבד
וכולן אינן פתוחות לקהילה.
בתיכונים -בחלקן של הספריות יש מרכזי למידה ,רובן פועלות בשעות הלימודים בלבד וכולן לא
משמשות את הקהילה.
במרכזים הקהילתיים -במרבית הזמן הן פתוחות בשעות אחר הצהריים ופתוחות לקהילה.
ישנה משמעות לפתיחת הספריות -משמעות ערכית ,לימודית וקהילתית.
ברצוננו להבין האם נבחנה האפשרות לפתיחת הספריות הן בתום יום הלימודים עבור תלמידי בית הספר
והן בשעות אחר הצהריים עבור הקהילה וכן מה הערכת העלות החודשית הכרוכה בפתיחת הספריות
באופן דומה לאלו הפועלות בבתי הספר ש"י עגנון ורחל המשוררת.
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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מידע מלא על הספריות העירוניות
ימי
שם
מרכז/בי"ס פעילות שעות פעילות

רחל
המשוררת
בר אילן
שילה
אוסישקין
אופירה
נבון
ברנר
שמעון פרס
בן גוריון
גולדה
רמז
דמוקרטי
יצחק שדה

פתוחה
גם
לקהילה

שירותים נוספים
בספריות
אירועים לילדים:
מפגשים עם סופרים,
אמא מספרת ,הצגת
תיאטרון על ספר או
סופר ,שעת סיפור
ועבודת יצירה

א' ,ב',
ד'
א'-ה'
א'-ה'
ג'

שעות פעילות בית הספר
ובשעות 19:00 - 15:00
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר

כן
לא
לא
לא

א'-ו'
א' ,ד'
ב'-ה'
א'-ו'
א'-ו'
א'-ו'
א'-ו'
א'-ו'

שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר
שעות פעילות בית הספר

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

ש"י עגנון
לאה
גולדברג
דבורה
עומר

א ,ג',
ה'

שעות פעילות בית הספר
ובשעות 19:00 - 15:00

כן

אירועים לילדים:
מפגשים עם סופרים,
אמא מספרת ,הצגת
תיאטרון על ספר או
סופר ,שעת סיפור
ועבודת יצירה

א'-ו'

שעות פעילות בית הספר

לא

שיעורי שפה

א'-ו'

שעות פעילות בית הספר

לא

אלון

א'-ה'

שז"ר

א'-ו'

שרת

א'-ו'

בר לב

א'-ו'

בשעות 15:00 - 08:30
א-ה בשעות  .15:30 - 08:30יום
ו' בשעות 12:00 - 08:00
א'-ה'  .14:40 - 08:00יום ו'
12:00 - 08:00
א'-ה' ( 14:00 - 08:00יום שני
עד )13:00

לא
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סיוע בשיעורי בית,
התנדבות תלמידים
ופנסיונרים

לא
לא
לא

סיוע בשעורי בית

ימי
שם
מרכז/בי"ס פעילות שעות פעילות
אילן רמון

א' ,ב',
ה'

גלילי

א'-ו'

כצנלסון

א'-ו'

בשעות 14:30 - 08:30

פתוחה
גם
לקהילה
לא

הרצוג

א'-ו'

רבין

א'-ה'

א'  ,13:30 - 08:00ב' - 08:00
 ,14:15ג'  ,12:15 - 08:00ד'
 ,10:30 - 08:00ה' - 08:00
.14:30
א'-ה'  ,14:00 - 08:00יום ו'
.12:00 - 08:00
א'-ה'  ,16:00 - 08:00יום ו'
.12:30 - 08:00
א'-ה' ( 14:30 - 08:00ימי שלישי
עד .)12:00

לא

אורט
שפירא

א'-ה'

א'-ה' .13:00 - 07:30

לא

א'-ה' 15:30 - 07:45

לא

אורט שמיר א'-ה'
מרכז
קהילתי
א'-ה'
אלי כהן
מרכז
קהילתי
ב'-ה'
גלר
מרכז
א' ,ג' ,
קהילתי
ד'
לזרוס
מרכז
קהילתי
א'-ה'
עציון
מרכז
א' ,ג'-
קהילתי
ה'
קפלן

לא

לא

כן

ימים א' ו-ד'  .20:00 - 17:00יום
ג' .14:00 - 11:00

כן
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עזרה בשיעורי בית
לתלמידים עולים
(בהתנדבות)

לא

יום ב'  ,13:00 - 10:00יתר
הימים 19:00 - 16:00
יום ב'  11:45 - 09:00ו- 16:00-
 .19:45יתר הימים - 16:00
19:45

בשעות 19:00 - 16:00
ימים א' ,ג' ,ה' בשעות - 16:00
 .19:00יום ד' בשעות - 17:00
19:00

שירותים נוספים
בספריות
עזרה בשיעורי בית,
עזרת ש"ש (שנת
שירות) של הצופים

כן

מרכז למידה בדרכי
הוראה חלופיות
הספרייה משרתת
את תלמידי בית
הספר ואת
הסטודנטים
מהמכללה
הספרייה משמשת
כמרכז למידה.
שיעורים פרטניים,
שיעורים בקבוצות
קטנות
פרוייקט "תנופה"

כן

עזרה בהכנת שיעורי
בית

כן

עזרה בהכנת שיעורי
בית

מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא רואה בספרייה הציבורית מוסד תרבות קהילתי הכולל אוספי ספרים ,גישה
למידע וספרות דיגיטלי (כולל ספרים דיגיטליים וספרי אודיו) ומגוון פעילויות תרבותיות לעידוד
קריאה וחשיפת אוצרות התרבות .כ 22,000-מתושבי העיר רשומים כמנויים כאשר  2,400מהם
נוספו רק בשנה האחרונה .הספרייה העירונית קיימה מעל  250אירועי תרבות לילדים ומבוגרים
בהם "פסטיבל שכולו ספר" ופרויקט "גינות סיפור" אשר הוציא את פעילות הספרייה אל
המרחבים הציבוריים.
בהמשך לכך ולאור השינויים הטכנולוגיים הצפויים בעתיד ,הוקם צוות מקצועי על ידי מנכ"ל
העירייה לבחינת עתיד הספריות והתאמתן למאה ה 21-ואנו לומדים את הנושא הן בארץ והן
בעולם ופועלים להתאים את השירות שיינתן לתושבים למאה הנוכחית.
לגופו של עניין ,מוצגת רשימה של  9ספריות שפרוסות ברחבי העיר ואנו סבורים כי בתחום זה ניתן
מענה טוב מאד לתושבים בכלל השכונות וזאת בנוסף לספריות המרכזיות בקריית ספיר.
ספריה
ספרייה מרכזית  -קרית ספיר
ספרייה עירונית לילדים ונוער  -קרית ספיר
מרכז קהילתי גלר
מרכז קהילתי קפלן
מרכז קהילתי אלי כהן
מרכז קהילה ונוער עציון
מרכז קהילה ונוער לזרוס
בי"ס ע"ש רחל המשוררת
בי"ס ע"ש שי עגנון
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את פירוט הספריות הציבוריות ושעות פעילותן ניתן למצוא באתר העירייה .רצ"ב קישור.
אתר העירייה > תרבות > ספריות
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=415
עלות התאמת ספרייה בית ספרית לספרייה ציבורית עומדת על כ 50-אש"ח.
בנוסף ,עלות העסקת כוח אדם המתאים לצורך הפעלת הספריות עומד על עשרות אלפי  ₪בשנה.
ככל ויעלה צורך בשכונות מסוימות לספריות נוספות ,הנושא ייבחן.
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לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא הקטל בדרכים ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה
לפקודת העיריות.
אנחנו שומעים חדשות לבקרים על הקטל בדרכים ,וכפי שהצגנו בעבר ,רבים מההרוגים והפצועים הם
הולכי רגל ורוכבי אופניים.
בעקבות הצעה לסדר של רשימת "כפר סבא מתקדמת" בנושא אימוץ "חזון אפס" והסבת רחובות
שכונתיים לרחובות בטוחים ,שהוגשה בישיבת מועצת העיר בתאריך  3במרץ  ,2019הועבר הדיון
לוועדת תחבורה.
הדיון התקיים בוועדת תחבורה מתאריך  25ביוני  ,2019ובו קבעה נציגת מחלקת תנועה שיבוצע
פיילוט של מיתון תנועה טקטי ברחוב אחד" ,באמצעים זולים ביותר ,ונעבור לרחובות אחרים" .היא
הציעה כאפשרות כרחוב ראשון את רחוב גולומב ,רחוב רמב"ם ,או את רחוב משה סנה.
 .1האם נבחר רחוב לביצוע (באיזה שלב אנו עומדים)?
 .2כיצד העירייה מתכוונת לבחון יעילות רחוב הניסוי או שמא מדובר על רחוב ראשון לעבודה
מתוך רשת מאחר ומסתמכים על המחקרים המוצלחים בעולם?
 .3האם נקבע סעיף בתקציב  2020לביצוע מיתון תנועה ברחבי העיר?

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
נושא התחבורה והתנועה בעיר הוא נושא מרכזי בו אנו עוסקים במגוון רחב של תחומים ובהן
שיפור התחבורה הציבורית ,הנגשה ,עידוד הליכתיות ,תכנון שבילי אופניים ועוד.
אחד מהנדבכים לעידוד נסיעה באופניים ושיפור הליכתיות הוא מיתון תנועה .במסגרת זו בוצעה
עבודה בנושא על ידי יועץ תחבורה וסומנו רחובות פוטנציאליים למיתון תנועה.
אנו מצויים בעיצומו של התהליך לבחינה נרחבת ומעמיקה בנושא זה לרבות משמעויות תנועתיות,
התנגדויות תושבים ,עלויות כספיות ,אפקטיביות ועוד.
עם השלמת העבודה המקצועית ניתן יהיה לעבור לשלב היישום בשטח.
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22.12.2019

לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא פתיחת הקטע הסופי של מסילת השרון ,בין תחנות רעננה
מערב והרצלייה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
לאחרונה העלה ראש עיריית רעננה בקשה למשרד התחבורה לכך שלא תידרש מתושבי רעננה
המעוניינים להגיע לתל אביב החלפת רכבות בהרצלייה.
עמדת הגורמים המקצועיים ברכבת ישראל היא שהפעלת רכבות לתל אביב ללא החלפה בהרצליה
תחייב הפחתת התדירות המירבית בקו מארבע רכבות בשעה ,כפי שיש היום ,לשתי רכבות בשעה.
זאת עקב מגבלת נפח בגלל מסילה בודדת עבור הקו בנחל האיילון.
הצעת משרד התחבורה תוביל לכך שיהיו בכפר סבא  8רכבות בשעה לתל אביב ( 4עם החלפה של
מספר דקות בהרצלייה 4 ,ישירות דרך פתח תקווה).
דרישת רעננה תפחית את מספר הרכבות עבור תושבי כפר סבא והוד השרון ל 2-דרך הרצליה,
אומנם ישירות אבל שלא מגיעות לרמת החייל (בני ברק) ופתח תקווה ,ו 2-דרך פתח תקווה שאינן
מגיעות להרצלייה.
 .1מה מדיניות ראש העיר בנושא?
 .2כיצד פועל ראש העיר כדי למקסם את השירות עבור תושבי כפר סבא?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
נושא התחבורה הינו נושא אשר דרמטי בחשיבותו לעיר כפר סבא וככזה מושקעים בכך משאבי
זמן וניהול רבים ויושקעו אף רבים יותר .יתר על כן ,בכוונתנו לעבות את מערך ניהול התחבורה
בעירייה לאור חשיבות הנושא.
עיריית כפר סבא מובילה יחד עם רשויות האזור ,פורום תחבורה אזורי הפועל באופן רציף מול
משרד התחבורה .מאז כניסתו לתפקיד משקיע ראש העיר מאמצים רבים להידוק הקשר ,קידום
פרויקטי תחבורה וצמצום פערים רבים בתשתיות התחבורה הציבורית וברמת השירות לתושב.
כך לדוגמה הוחזרו שאטלים לחיילי העיר ,הוספו שאטלים לאזורי התעשייה ,מתבצעת עבודה
שוטפת תוך שיתוף הציבור לתפעול התחבורה הציבורית ,הוקם חניון (זמני) לאוטובוסים כנדרש
על ידי משרד התחבורה ,החלה סלילתו של שביל אופניים ברחוב משה סנה ונשלמות ההכנות
לסלילת שבילים נוספים ועוד.
בנוגע למערך הרכבות ,ראש העיר ,יחד עם ראשי הערים של הוד השרון ורעננה ,שלחו מכתב לשר
התחבורה המביע את חששותיהם בנוגע לתכנית המוצעת לקו מערבה לתל אביב כתוצאה מהצורך
בהחלפת רכבת בתחנת הרצליה .כמו כן ,ראשי הערים ביקשו להיפגש עם השר בנושא זה.
טרם נתקבלה תשובת משרד התחבורה בנושא.
רצ"ב המכתב של שלושת ראשי הערים לשר התחבורה.
לסיכום ,אין כאן שאלה של מדיניות מורכבת אלא מאמץ ברור להגביר ככל הניתן את תדירות
הרכבות ולשפר את השירות לתושבי העיר כפר סבא.
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לכבוד ראש עיריית כפר סבא  -רפי סער

22.12.2019

שאילתא לישיבת מועצת העיר ינואר  - 2020גיוס חסויות לאירועים עירוניים
גיוס חסויות לארועים עירוניים היא דרך מצויינת לממן פעילות עירונית אך הדבר צריך כמובן
להעשות תוך מתן הזדמנות שווה למציעים ושמירה על כללי מנהל תקין.
השאלות
.1
.2
.3
.4
.5

לאלו ארועים עירוניים גוייסו חסויות במהלך שנת  ?2019מי היו נותנים החסויות ובאילו
סכומים?
כיצד נקבעים הגופים אשר נותנים חסות ,האם נעשית פניה פומבית (קול קורא) לנותני
חסויות פוטנציאלים?
מי מרכז את תחום גיוס החסויות בעיריה והאם נחתם הסכם התקשרות עם הגופים
הנותנים חסות?
אלו מאמצים נעשים על מנת להגביר את היקף החסויות הניתנות לארועים בעיר?
האם קיים נוהל עירוני להסדרת גיוס חסויות לארועים?

בברכה,
צביקה צרפתי
חבר מועצת העיר  -כפר סבא אחת
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מענה לשאילתה
ראשית דבר נציין כי אנו סבורים כי נדרש שיפור רב בכל נשא גיוס החסויות ומימוש קולות
קוראים למיקסום התועלת לציבור זאת כמובן תוך עמידה והקפדה על כלל החוקים ,התקנות
וההנחיות.
עיריית כפר סבא פועלת להגדלת המודעות הארגונית לנושא על ידי הכשרות מנהלים ,עידוד
החשיבה הכלכלית של מנהלים ועוד.
בשנת  2019גויסו כ ₪ 340,000-ואנו פועלים להגדיל סכום זה משמעותית בשנת .2020
רצ"ב טבלה המפרטת את המענה לשאלה:

אירועים

תאריך קיום
האירוע

מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא

06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019

מרוץ כפר סבא

06/03/2019

מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מרוץ כפר סבא
מסיבת פורים
מתגלגלים כפר סבא
מימונה
יריד תעסוקה לנוער

06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
19/03/2019
12/04/2019
27/04/2019
02/06/2019

חדר כושר – פרופיט
ברוקס
קאנטרי כפ"ס
קניון ערים
סטודיו דנה
ישראבודי
ידיעות השרון
רודי פרוג'קט – משקפיים
אופטיק ויז'ן
צעדים
אחת שתיים שלוש – בקבוקי
מים
פוט בלאנס
פאוצ'ים
דוגית שעוני סונטו
קניון ערים
קופת חולים מכבי
אילות השקעות
קניון ערים

מרוץ למשפחות

09/07/2019

.1ביט בוקס

מרוץ למשפחות

09/07/2019

 .2אסקייפ – חדר בריחה

מרוץ למשפחות

09/07/2019

.3אושילנד
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נותן החסות

סכום חסות
18,000
30,000
20,000
8,000
1,000
2,100
5,140
5,000
5,000
2,350
1,290
800
800
1,000
11,700
10,000
20,000
5,000
 .1שובר
כניסה
משפחתית
 .2שובר
כניסה
משפחתית
 .3זוג
כרטיסים
לסרט  +שובר
זוגי למסעדה

פסטיבל הקולנוע הישראלי

22/09/2019

פסטיבל הקולנוע הישראלי
אירוע נכי צה"ל

22/09/2019

הנחות למסעדות החצר-
למשרתי מערך המילואים
סרטים מוזלים חנוכה
סרטים מוזלים קיץ
פסטיבל חוף ים קיץ 2019

חודש יוני 2019
חודש דצמבר
2019
חודשים יולי
ואוגוסט 2019
חודש אוגוסט
2019

ח.י .ייבוא מוצרי חשמל
ואלקטרוניקה
הולמס פלייס
ארגון נכי צה"ל
חצר השוק

100,000
50,000
10,000
שלל הנחות
בכלל המתחם
החל מ10%-
הנחה ועד
1+1

סינמה סיטי

3,600

סינמה סיטי

18,000

קניון ערים

15,000

שבוע ההוקרה לחיילי
המילואים

חודש יוני 2019

walk in

שבוע ההוקרה לחיילי
המילואים

חודש יוני 2019

למטייל

שבוע ההוקרה לחיילי
המילואים

חודש יוני 2019

מצוק

שבוע ההוקרה לחיילי
המילואים

חודש יוני 2019

לחייל ולטייל
סה"כ

50%-25%
מהמחיר
המלא כולל
כפל מבצעים
50%-25%
מהמחיר
המלא כולל
כפל מבצעים
50%-25%
מהמחיר
המלא כולל
כפל מבצעים
50%-25%
מהמחיר
המלא כולל
כפל מבצעים
₪ 343780

הגופים נותני החסויות נקבעים על ידי הכללים בהתאם לחוקים והתקנות בליווי היועמ"ש
לעירייה.
נושא גיוס החסויות מרוכז על ידי מנהל האגף הרלוונטי לנושא החסות.
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לכבוד ראש עיריית כפר סבא  -רפי סער

22.12.2019

שאילתא לישיבת מועצת העיר ינואר  - 2020חזות הכניסה לעיר צומת רעננה צפון
הרקע
הכניסה לעיר כפר סבא מצומת רעננה צפון דרך רחוב מנחם בגין היא אחת הכניסות הראשיות
לעיר .קשה שלא להתפעל מהמראה המוזנח של הכניסה ולאורך כל הגדה הדרומית של רחוב
מנחם בגין מצומת רעננה ועד צומת משה סנה.
על פי הידוע לי ,הפיתוח של דרך הזו היה מתוכנן לשנת  2019עם אומדן עלות של  6.7מיליון ש״ח,
אך עד כה בפועל לא החלו בעבודות לשיפור הכניסה לעיר ,הוספת נתיב וסלילת מדרכה.
השאלות
מדוע לא מתקדמת התוכנית לפיתוח הכניסה מצומת רעננה ועד צומת משה סנה?
האם קיים תקצוב לנושא זה בתקציב ?2019
מה סטטוס הטיפול מול חברת חשמל וכיצד ניתן לשפר את חזות הכניסה הזו לעיר עד לסיום
העתקת קווי החשמל?
כיצד בכוונת העיריה לטפל בחיפוי החומה לאורך מנחם בגין עם הסרת שלטי פרסום החוצות שהיו
מוצבים שם?
בברכה,
צביקה צרפתי
חבר מועצת העיר  -כפר סבא אחת
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מענה לשאילתה
פיתוח הכניסה לעיר על דרך מנחם בגין מכיוון צומת רעננה צפון מתעכב זה מספר שנים בשל
מספר סיבות בהן העלויות הגבוהות ,ההפרעה המתמשכת לתנועה ומורכבות הפרויקט.
בשל ההפרעה הצפויה לתנועה והעלויות הגבוהות נמצא פתרון של הטמנת הקו בצמוד ומדרום
לקיר האקוסטי ולא בתוואי הכביש ,דבר שהיה מחייב את סגירת הכביש לתקופה תוך הפרעה
לתנועה.
בנושא עיתוי הביצוע ,הפרויקט אינו חלק מתכנית העבודה העירונית לשנת  2019ויבוצע בהתאם
לסדר העדיפויות העירוני ומגבלות התקציב הקיים.
חיפוי הקיר האקוסטי נמצא בהכנה ויסתיים בהמשך.
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לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא

23/19/2019

שאילתה לישיבת מועצה 01/01/20
פעילויות ספורטיביות לקבוצת גיל הדור השלישי
פעילות גופנית סדירה חשובה בכל גיל אך זו הכרחית כאשר מגיעים לגיל הזהב.
על פי נתוני האגודה הישראלית לגרונטולוגיה  70%מבני הגיל השלישי אינם עוסקים
בפעילות גופנית באופן קבוע וחשופים למגוון מחלות קשות ולירידה באיכות החיים.
פעילות מתונה ומותאמת לכל אזרח מבוגר עשויה להפחית את רמות הסוכר ולחץ הדם
ולתרום לשיפור משמעותי באיכות חייו ,ולהביא לשיפור תפקודים קוגניטיביים ,סיוע
בשמירה על תפקודו התקין של המוח ,שיפור היציבה והגמישות.
לפעילות גופנית יתרונות המשפיעים גם על הפעילות הרגשית והנפשית של המבוגר.
מחקרים רבים הראו שיפור והקטנה בעוצמת תחושות החרדה והדיכאון בעקבות הקפדה
על פעילות גופנית סדירה.
פעילות גופנית אשר נעשית בקבוצה הומוגנית ,מאפשרת למבוגר להכיר אנשים בני גילו
ולקשור קשרים חברתיים המסייעים למבוגר לצאת מבדידותו שנכפתה עליו בחייו.
חיזוק תחושת הערך העצמי והחלפה של חוויות נחשבים לחיובים ,ותורמים להפגת
תחושת הבדידות אשר נחשבת נפוצה במיוחד בגילאים אלו.
כידוע ,בכפר סבא גרים  27אלף תושבים מעל גיל  ,60שהם כרבע מאוכלוסיית העיר.
בהתאם נודה לקבלת מענה על השאלות הבאות כדלקמן:
 .1מי אמון על תחום הספורט לגיל השלישי? האם זה אגף הספורט או רווחה?
 .2מה בכוונת העיריה לעשות כדי לשפר את מעורבות הגיל השלישי בספורט?
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
בשנה האחרונה מתקיים תהליך פנים ארגוני בעיריית כפר סבא שנועד לבחון את מידת הנגישות
והשימוש של תושבי העיר בשירותים הקהילתיים המוצעים להם ,זאת בהתווסף להמלצות מתהליך
בניית תכנית אסטרטגית לגיל השלישי שנכתבה במהלך שנת .2018
לתכנון האסטרטגי התלווה תהליך בחינה רוחבי שנועד ללמוד את המצב הקיים :מידת השימוש
במבני ציבור ,שעות הפעילות ,קהלי היעד ,סינרגיה בין המחלקות השונות בעירייה המספקות
שירותי קהילה ועוד .זאת במטרה ליצור מודל מיטבי של שירותים קהילתיים לתושב ,תוך ניצול
מיטבי של שימוש המבנים והמרחב העירוני ,יצירת שפה אחידה בין היחידות העוסקות בפיתוח
וניהול קהילה ,איגום משאבים והנגשת כלל השירותים לתושב.
תהליך זה ,מאפשר לעיר להמשיך ולקדם את כפר סבא כעיר קהילתית ,בעלת חוסן חברתי ועם
איכות חיים גבוהה .בהמשך לתהליך הומלץ על מודל הפעלה חדש לניהול קהילה שהתגבש מתוך
הצורך לקיים ולקדם שותפות עמוקה ,שבה יש תלות בין השותפים.
בהתאמה לתהליך המוצג ,הומלץ על הקמת מנהלת גמלאים שמטרתה לפעול לקדם ולהבטיח
שאזרחיה הוותיקים של העיר זוכים לאיכות חיים טובה ובוחרים להשתתף בשגרה עירונית
המעודדת הזדקנות פעילה ,בריאה וחוסן קהילתי בסביבה ידידותית-גיל ,בטוחה ונגישה.
עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות הספורט לבריאות כלל התושבים ובהם כמובן גם תושבי העיר
בני הגיל השלישי .מכיוון שטווח הגילאים של אוכלוסיית תושבי העיר בני הגיל השלישי הינו רחב
מאד ,אופי פעילויות ספורט אינו אחיד ומתפרס בין היחידות העירוניות.
בכלל מועדוני הגמלאים בעיר המופעלים על ידי אגף שירותים חברתיים קהילתיים מתקיימים
פעילויות ספורט שונות המתאמות לאוכלוסייה המגיעה אל מועדונים אלה .יצויין כי באגף שח"ק
עובדת מנהלת מחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.
בנוסף ,רשות הספורט פועלת גם בתחום הגיל שלישי במספר מוקדים ברחבי העיר .ברשות
הספורט ישנו בעל תפקיד ייעודי לנושא הספורט לגיל השלישי.
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להלן פירוט של פעילויות הספורט הייחודיות לגיל השלישי:
פעילות

מיקום

ימי פעילות

התעמלות בריאותית

מרכז מזור

א' ,ה'

פלדנקרייז

בית ספיר

ב' ,ה'

יוגה

בית ספיר

ג' ,ה'

מחשבת הגוף (התעמלות בונה עצם)

מרכז מזור

ב' ,ה'

מועדון פטאנק

מרכז פטאנק עירוני

ב' ,ד'

ותיקים בתנועה  -פעילויות בחירה באוויר הצח

רחבת בית ספיר

ד'

טאי צ'י באוויר הצח

רחבת בית ספיר
פארק עירוני/מועדון נוער
קפלן
שייפ פארק שכונה ירוקה -
80

א'

יוגה
קבוצת כושר  -שכונות ירוקות

ו'

בפעילויות רשות הספורט לבני הגיל השלישי ישנם כ 330-משתתפים.
כפי שנאמר לעיל ,עיריית כפר סבא תמשיך לקדם ולהבטיח שאזרחיה הוותיקים זוכים לאיכות
חיים טובה ובוחרים להשתתף בשגרה עירונית המעודדת הזדקנות פעילה ,בריאה וחוסן קהילתי

בסביבה ידידותית-גיל ,בטוחה ונגישה.
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23/12/2019
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה  - 01/01/20אופניים וקורקינטים חשמליים
אופניים וקורקינטים חשמליים הפכו בשנים האחרונות לפתרון תחבורה נפוץ בעיקר בקרב צעירים עקב
מחירם הזול והעדר הצורך ברישוי .יחד עם זאת ,השתלבותם בתנועה מלווה בחוסר תשתיות מתאימות
ויצרו סכנה חדשה להולכי הרגל .תאונות של אופניים חשמליות וקורקינטים מתרחשות גם במדרכות וגם
בכבישים .יש צורך בהטמעת מודעות לרכיבה בטוחה לצד אכיפה כדי לשמור הן על ציבור הרוכבים ועל
הולכי הרגל.
כיום האכיפה מבוצעת על ידי שוטרים מהשיטור העירוני ועל ידי הפקחים העירוניים שהוסמכו לרשום
דוחות ב –  4עברות בלבד.
בהתאם נודה למתן מענה על השאלות הבאות כדלקמן:
 .1האם בכוונת העיריה לבקש ולהרחיב את סמכויות האכיפה של הפקחים גם לעברות אחרות
שבסמכות המשטרה כגון  :אי חבישת קסדה ,נהיגה מתחת לגיל המותר ונסיעה פרועה?
 .2בחודש אפריל העיריה יצאה במהלך הסברתי לגבי חשיבות חבישת קסדה ואף מכרה קסדות במחיר
סמלי לבני נוער .האם קיימים נתונים המצביעים על שינוי במגמה ביחס לכמות העברות הקשורות
לנסיעה ללא קסדה .אילו פעילויות הסברה העיריה ממשיכה לעשות?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים
 -מנכ"ל עיריית כפר סבא איתי צחר  ,עוזר מנכ"ל בן צ'רטוף
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מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא פעלה בשנה האחרונה רבות להגברת בטיחותם של משתמשי אופניים חשמליים
וקורקינטים בדגש על בני הנוער בעיר .העירייה פועלת בשלל אמצעים חינוכיים בבתי הספר
תיכוניים בעיר לרבות פעילויות הסברה ומכירת קסדות במחיר מסובסד לבני נוער.
בחודש פברואר  2020מתוכנן אירוע מכירות קסדות נוסף במחיר מסובסד עבור בני נוער.
על פי חוות דעת היועמ"ש ,העבירות המתוארות בשאילתה הינן עבירות שבסמכותה הבלעדית של
משטרת ישראל ולא ניתן על פי החוק הקיים כיום לאכוף באמצעות פקחים עירוניים.
בשלב זה אין בכוונת העירייה להרחיב את סמכויות האכיפה מעבר לעבירות הקיימות כיום.
בנוגע לאפקטיביות הפעולות המבוצעות ,חשוב לציין כי קיים קושי במדידת יעילות פעולות
חינוכיות ופעולות אכיפה בטווחי זמן קצרים שכאלה ,אך עיריית כפר סבא רואה בכך חשיבות
רבה ותמשיך בפעילויות חינוכיות ,אכיפתיות והסברתיות לקידום נושא זה לצד מדידת התוצאות
בשטח.
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23/12/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא

שאילתה לישיבת מועצה 01/01/20
מפגעי ריח בשכונה הירוקה
בישיבת מועצת העיר מיום  3.4ניתנה תשובה ביחס לטיפול עיריית כפר סבא במפגעי
זיהום האוויר ומטרדי הריח בשכונה הירוקה .80
בין היתר נמסר שנושא מפגעי הריח ממפעל בראון הנו נושא הנמצא בסדר עדיפות גבוה
בטיפול העירייה ,שהוכשרו צוותי מריחים ,וצעדים נוספים שפורטו במענה לשאילתה.
עם זאת תלונות על ריחות לא נעימים המזוהים עם פעילות מפעל בראון המשיכו להגיע,
במהלך כל הקיץ וגם בחודשים האחרונים ונראה כי פתרון באופק אין.
בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1מהם הצעדים שביצעה העיריה מאז חודש אפריל לטיפול במפגעי הריח בשכונה ?
 .2האם ניתן במצב הקיים לזמן את המפעל לשימוע לצורך הפסקת מטרד הריחות?

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
הריחות העולים ממפעל בראון מהווים מפגע ומטרד אשר גורמים לסבל לתושבי השכונות
הירוקות.
ראש העיר פועל מאז כניסתו לתפקיד בכל הכלים העומדים לרשותו מול משרדי ממשלה ומול
גורמי מקצוע על מנת לפתור את המצב הבלתי נסבל ומוביל מהלך זה יחד עם חברת המועצה
ומחזיקת תיק השכונות הירוקות ,עו"ד עדי לוי סקופ וכלל הגורמים המקצועיים.
חשוב להדגיש כי לשם ביטול רישיון העסק נדרשת המלצה והתייחסות של המשרד להגנת
הסביבה -המלצה אשר איננה ניתנת לאור עמדתם המקצועית כי אין מדובר במפגע המחייב
התייחסות כזו.
להלן פירוט של הפעולות שבוצעו על ידי העיריה בשנה האחרונה בנושא זה:


דרישות חוזרות ונשנות ממשרד להגנת הסביבה לפעול בנושא הגדרת המפעל כמזהם
ולטיפול בו ככזה.



קמפיין עירוני להסברה בנושא דיווח על ריחות כולל יצירת טופס דיווח מקוון.



הקמת והסמכת צוות מריחים לתיעוד מפגעי הריח על פי דיווח.



ריכוז פניות תושבים בנושא.



עדכון וקיום פגישות שוטפות בנושא עם צוות אוויר נקי של ועד השכונה.



קיום פגישה עם ראש אגף זיהום אוויר ושינוי אקלים ומנהל מחוז מרכז במשרד להגנ"ס
בה הוצגו כל הממצאים של הדוחות והממצאים שברשות העירייה ודרישה להכרזה על
מפגע ריח .המשרד הודיע שהדמיע שהועבר ייבדק ובהתאם אליו יוחלט כיצד לפעול כנגד
המפעל.

עיריית כפר סבא תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה לטיפול במטרד שנוצר כתוצאה
מפעילות מפעל בראון ותעשה זאת תוך כדי שיתוף הציבור ובעזרתו.
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23/12/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה מתן היתרי בניה בדיעבד לבקשות של עיריית כפר סבא לישיבה 01/01/2020
לאחרונה פורסמו מספר מקרים בהם ועדת התכנון התבקשה לתת היתרי בניה בדיעבד
למבנים שהוצבו ללא קבלת היתר כדין.
להלן מספר דוגמאות:
 החניון הרובוטי בנורדאו הורכב ללא היתר בניה ,וזה ניתן בסמוך מאוד לפתיחתו.
 שלטי פרסום חוצות של חברת מקסימדיה ,כאשר נכון להיום הוועדה אף חייבה את
הסרתו של אחד השלטים.
 מבנים יבילים בית הספר יצהר.
לא ניתן להשלים עם מצב שרשות מקומית פועלת בניגוד לנדרש בהתאם לחוק תכנון והבניה
כאשר היא משמת גם כרשות אכיפה בנושא עבירות בניה.
נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1כמה מהבקשות שהוגשו לוועדת תכנון ובניה בשנה האחרונה הינם ביחס למתן היתרים
למבנים שבנייתם החלה בטרם אושרה הבקשה ?
 .2אלו צעדים ננקטים בעיריית כפר סבא כדי שמקרים כאלו לא יחזרו ?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
העתקים:
איתי צחר – מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צרטוף – עוזר מנכל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
במהלך שנת  ,2019בוצעה בנייה מחדש של הנהלת אגף ההנדסה וזאת לאחר תקופה ממושכת בה
לא אוישו משרות רבות ובהן מהנדסת עיר ,אדריכלית עיר בודקי תכניות ועוד.
בנוגע למקרים המופיעים בשאילתה ,אכן מדובר בתקלות אשר אינן צריכות לקרות.
אנו לומדים אותן ומתחקרים על מנת למנוע הישנותן בעתיד ופועלים כל העת לשפר את
התהליכים באגף ההנדסה ובעיריית כפר סבא כולה.
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23/12/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצת העיר שנקבעה ליום 01/01/20
עדכון חוקי עזר עירוניים
בחודש פברואר  2018הועלתה הצעה לסדר בפני מועצת העיר לביצוע רפורמה בחוקי
העזר העירוניים .רבים מחוקי העזר הוצגו כמיושנים ,אינם רלוונטים לחלוטין ,אינם
נאכפים ואף אינם נגישים שכן חלקם מופיעים כקבצים סרוקים באתר העירוני.
בסקירה שנתן היועץ המשפט ,עו״ד אלון בן זקן ,נמסר שהעירייה בוחנת את מידת
הנחיצות וההתאמה של חוקי העזר העירוניים למציאות העכשווית .היועמ״ש הוסיף כי
חלק מהחוקים אכן מיועדים לביטול ,כיוון שלא נעשה בהם שימוש ,ובהם לדוגמה חוק
בנושא ביוב ,לאור חקיקת כללי המים במנהל המים ,או תקנות עירוניות לניהול ישיבת
מועצה בשנות ה 80-של המאה הקודמת ,שבינתיים כבר יצא תקנון חדש ,ויש גם חוקים
מהמאה הקודמת ,כמו חוק עזר בנושא שווקים ,מכירה פומבית ועוד.
עוד הוסיף עו"ד אלון בן זקן כי אנשי מקצוע מטעם העירייה בוחנים נחיצותם של מספר
חוקים נוספים .כמו למשל חוק עזר שעוסק בתרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה ,או חוק
עזר לעניין ניקוי בורות שופכין וביבים.
בדיון אף ציין עו"ד בן זקן שיש חוקי עזר שאנחנו סבורים שצריך לחוקק אותם מחדש.
בין היתר בגלל שהם לא מתאימים לחקיקה ראשית ,כמו חוק עזר לפיקוח על מכירת
מוצרי בשר .או בגלל שהם לא מתאימים לצרכי התקופה ,כמו חוק עזר לעניין מודעות
ושלטים ,שהוא משנת  .1974כל הנושאים האלו ,כפי שהובטח יובאו לאחר עבודת
המטה לשולחן המועצה.
לאחר דברים אלו הוסרה הצעתה של פליאה קטנר ,אז חברת אופוזיציה ,מסדר היום
בכדי לאפשר את סיום עבודת המטה.
אלא שמאז נדמה שהזמן קפא מלכת ואין כל התקדמות בנושא עדכון החקיקה
העירונית.
לפיכך נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1אילו חוקי עזר בכוונת הנהלת העיריה לעדכן או לבטל וכיצד בכוונתה לעשות זאת?
 .2מהם לוחות הזמנים הצפויים לסיום עבודת המטה והבאת הנושא לדיון במועצת
העיר ?

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

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

מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא מקדמת בימים אלה שני חוקי עזר עירוניים חדשים שנמצאים בשלבי הכנה בהם
חוק עזר היטלי שצ"פים ,חוק עזר אשפה עודפת.
חשוב לציין שבספר חוקי העזר העירוני ישנם חוקים בני  30שנה ואף יותר וכי ב 10-השנים
האחרונות לא בוצעו בהם שינויים למעט בחוקים הנוגעים לתיקוני היטלי תיעול וסלילה משנת
.2015
גם נושא זה יטופל אך עדיין אין מועד או צפי שניתן לנקוב בו ונעדכן על כך לכשיהיה.
אנו סבורים כי מבחינת תיעדוף המשימות אין מדובר בפעולה דחופה נדרשת או כזו שהנה בעלת
פגיעה משמעותית בתפקוד העירייה והעיר.
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24-12-2019

לכבוד
רפי סער – ראש העיר
הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – השהיה,
החדרה וניצול מי נגר עילי בעיר.

נושא שימור וניצול מי נגר עילי ,תופעה שהולכת וגוברת עם הרחבת הבינוי ,חשוב
ביותר למגוון נושאים:
 אי העמסה על מערכות ניקוז עירוניות ,לרבות מניעת נזקים בנפש וברכוש עקבסיכון גובר לשיטפונות;
 הערכות לתופעות של שינוי אקלים ותואם לגישה של בנייה ירוקה :התייחסותלנגר כאל משאב ,לרבות הטיפול בנגר במקור (ולא בקצה הצינור) ושיקום
אקוויפרים ומניעת זרימת מי נגר עילי לים;
 התייחסות לנגר כאל אלימנט עם ערך אדריכלי ,חינוכי ,ועוד ,לרבות ניצול הנגרלקדם תפיסות של "טבע בעיר"  -שימור ושיפור היבטים אקולוגיים בתחום העיר.
בכוחם של נושאים אלו לשפר את איכות החיים בעיר.
ברור לכולם שיש נושאים הקשורים לתשתיות ,שאי אפשר לפתור אותם בפתרונות של
נבנה יותר ויותר גדול ,כמו כבישים ומערכות ניקוז .הפתרון חייב להיות בשימור מים,
השהיה ,העשרת מי תהום ושמירה על איכותם.
קיימת תכנית מתאר ארצית בנושא – תמ"א /34ב ,4/אשר מורה על הכנת תכניות לשימור
מי נגר עילי בתכניות בינוי רחבות היקף ,כמו שכונות חדשות ,וכן העשרת מי תהום מרמת
המגרש הבודד .הנחיות אלו עתידות להטמעה בתמ"א  ,1ואף בצורה מחמירה יותר.
בכפר סבא יש דוגמאות טובות של השהיית מי נגר עילי ברמת השכונות ,בשכונות
החדשות ,וכמובן בניצול מי הנגר על ידי הובלתם לשטח פתוח להשהיה כמו בפארק
העירוני .כך מי הנגר חודרים למי התהום .בכפר סבא בנוסף קיים מתקן ניסיוני של ביו
פילטר להחדרת מי נגר למי התהום וטיהורם.
למרות חקיקה ברורה בנושא ,כמעט כל מי שבונה בית פרטי מבקש מוועדת התכנון הקלה
כדי לא להשאיר שטח חשוף כמתחייב בחוק  ,לקליטת מי נגר .אין הבנה לחשיבות הנושא.
מוצע:
 .1העיריה תאשר ותבצע ריצוף שטחים ,בצורה משמרת מים.
 .2מגרשי חניה גדולים שהעירייה בצעה ,יעברו שיפוץ כדי לאפשר השהייה והחדרת
נגר עילי ,לרבות לטובת עצים ואיזורי שתילה .דוגמאות הם משטחי האספלט של
החניה ליד מגרש הכדורגל והכניסה לפארק ,משטח החניה ליד בית ספר תיכון
היובל .משטח זה הוא משטח אספלט עצום ממדים ,משטח לא חדיר למים ,ללא אף
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עץ וללא אזורי השקטה .כל מי הנגר של מגרש זה מציפים את הרחובות הסמוכים
ואח"כ מגיעים לים.
 .3העיריה תספק מידע לבדיקת אפשרות החדרת מי נגר בבניני מגורים ישנים.
 .4לאור דרישתנו בעבר נאמר שבפרויקט מהיר לעיר ,יהיה פתרון חדשני של קליטת
מי הנגר  .כרגע נראה שזה לא מתוכנן .יש לבצע זאת.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת ,הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק – איתי צחר  -מנכ"ל העיריה
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25/12/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה 1/1/20
עסקים קטנים ובינוניים
עיריית כפר סבא שמה למטרה להגדיל את הארנונה העסקית בעיר ופועלת ,בין היתר באמצעות החברה
הכלכלית ,למשיכת חברות חדשות וליצירת אטרקטיביות לחברות קיימות .נראה שמירב המאמצים מופנים
לעסקים גדולים בעיר .הצעה זו עוסקת בצורך לפעול למען העסקים הקטנים והבינוניים אשר חשובים
לכלכלה העירונית.
ישנו אינטרס עירוני לשמר ,לטפח ולמשוך עסקים קטנים ובינוניים-
הן מבחינת החיים בעיר -היכולת של התושבים לצרוך בקרבת מקום ,לעבוד בקרבת מקום ,החייאת מרכזי
תושבים ועוד,
והן מבחינת הכלכלה העירונית -עסקים קטנים ובינוניים יכולים להניב ארנונה גבוהה משמעותית מארנונה
למגורים וההוצאות בגינם נמוכות משמעותית.
סקר של משרד הכלכלה והתעשייה הבוחן עד כמה מדיניות הרשות תורמת לסביבה ידידותית לעסקים
קטנים מראה ירידה משמעותית בין השנים  2017ל 2019-ונראה שאנחנו פחות חזקים בשירותים
הניתנים לעסקים ,בגביית תשלומים ובשילוט ,בקידום עסקים ועוד.
ניתן לעשות זאת בדרכים שונות ,להלן מספר אמצעים שניתן לאמץ את כולם או חלקם ,בהתאם לבחינה
מסודרת של הנושא:
 .1העסקת גורם מתכלל הפועל במספר מישורים:
 .1.1מתן שירות כולל לבעלי העסקים תוך העזרות בגורמי העירייה השונים :מידע ,רישוי עסקים,
שילוט ,ארנונה ועוד.
 .1.2הסרת חסמים עבור עסקים חדשים ועסקים קיימים.
 .1.3העברת מידע מהשטח בנוגע לעסקים ולצרכים שלהם.
 .1.4הגדלת כמות העסקים הפועלים עם רשיון עסק (נכון ל  2017כ 25%-מהעסקים בעיר פעלו
ללא רישיון עסק).
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 .1.5מיפוי צרכי תושבים באיזורים שונים בעיר.
 .1.6מיפוי היצע הנכסים ומידע על השימושים המותרים בכל אחד מהם.
 .2קמפיינים לעידוד קניות בעסקים מקומיים.
 .3הקמת "מרכז שירות" (כפי שמקודם כעת בחיפה) -מרכז בו ניתן לקבל במקום אחד שירות מלא
לצורך רישוי עסקים (עירייה ,משרד הבריאות ,מכבי אש ,משטרה וכל מי שרלוונטי).
 .4בחינה של התאמת המכרזים העירוניים לעסקים קטנים ובינוניים ,כולל בחינת האפשרות של העדפה
מתקנת לעסקים מקומיים.
 .5פעולות בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה ובמימון חלקי של המשרד:
 .5.1הקמת פורום לקידום עסקים
 .5.2סקר צרכנים לזיהוי צרכים עירוניים ומשיכת עסקים לאיזורים שונים בהתאם
 .5.3הקמת מנהלת עסקים
אנחנו בטוחים שהמידע האמיתי והצרכים האמיתיים נמצאים בשטח ועל כן ההצעות הן ראשוניות בלבד
ונכון לקדם מפגש עם בעלי עסקים ובעלי עניין נוספים על מנת לשמוע ולנסות לגבש מתווה נכון עבורם
ועבורנו.

הצעת החלטה:
 .1עיריית כפר סבא תקדם תכנית עבור העסקים הקטנים והבינונים שמטרותיה:
 .1.1הסרת חסמים בירוקרטיים
 .1.2ייעול השירותים הניתנים לבעלי העסקים
 .1.3הגדלת שביעות הרצון של העסקים
 .2התכנית שתקודם תכלול מדדים ברורים (הן פרמטרים מדידים והן סקרי שביעות רצון בזמנים
קבועים שייקבעו בתכנית).
 .3התכנית תוצג במועצת העיר בתוך  6חודשים ויינתן דיווח על המדדים בכל שנה במסגרת דיוני
התקציב במועצת העיר.

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
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העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף דאר -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא

נספח -מדד עשיית עסקים
המדד בודק עד כמה מדיניות הרשות תורמת לסביבה עסקית ידידותית לעסקים קטנים.
 23רשויות שבהם מספר התושבים עומד על  50,000-150,000תושבים דורגו.
כפר סבא דורגה במקום ה 11-בשנת  2019לעומת מקום  4ב.2017-
המדד נמדד בפרמטרים הבאים:
דירוג
7

דירוג
2018
4

דירוג
2017
6

ארנונה

19

16

11

מכרזים

9

-

-

שביעות רצון

14

9

4

רישוי עסק

12

4

15

שירותים

13

9

4

גבייה תשלומים ושילוט

14

6

4

פיקוח ואכיפה

9

14

4

קידום עסקים

16

10

2

דירוג סופי

11

10

4

משתנה
נגישות מידע

המידע מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייהhttp://muni.sba.org.il/ :
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לכבוד רפי סער – ראש העיר
הצעה לסדר לישיבת המועצה לחודש ינואר 2020
הנדון :חוגגים בשפיות ובהגינות
מזה שנים רבות הציבור מלין על ההוצאות המופרזות בחגיגות יום העצמאות ,וגם בעירנו
עולים קולות מחאה שנה אחר שנה.
לשמחתנו ,השנה רשויות נוספות מבינות כי עיר מנהלים כל השנה ולא רק בחגיגה אחת
ביום אחד ,חשוב ומשמח ככל שיהיה.
השנה הנושא קיבל התייחסות ברמה הלאומית והוקמה ועדה במשרד הפנים לנושא זה
ולגיבוש המלצות מחייבות.
הועדה הציבורית במשרד הפנים גיבשה כללים לתקצוב אמנים במסגרת אירועי יום
העצמאות ברשויות המקומיות ופרסמה את המסקנות בשנת .2019
"הועדה הגישה את המלצותיה לגבי צעדי המדיניות הנדרשים ,וזאת על מנת להבטיח
שימוש הוגן וראוי בכספי ציבור ופריסה ראויה של אירועי התרבות ברשויות המקומיות
על פני השנה"...
מספר רשויות כבר אימצו ומבצעות בפועל ולא רק בחגיגות יום העצמאות:
 עיריית ראשון לציון הגבילה בשנה שעברה את סכום ההוצאה על מופעים ביום
העצמאות ,וגם על מופעים באופן כללי :לא יותר מ 70-80-אלף שקל.
 עריית גבעתיים דואגת גם היא להזמין הופעות ליום העצמאות במחירים נמוכים
יחסית ,עד  70-80אלף שקל .מעיריית רמת גן נמסר" :ראש עיריית גבעתיים ,רן
קוניק ,מוביל מזה כמה שנים קו של "אומנים במחיר שפוי" למופעי עצמאות –
מופעים בסדרי גודל של עד  70-80אלף שקל .העירייה במכוון אינה בוחרת להביא
את האמנים הגובים מחירים גבוהים יותר ומצליחה עדיין לארגן ארועים ומופעים
מוצלחים מאד ,אליהם מגיעים עשרות אלפי אנשים ,גם במחירים שפויים".
 עיריית תל אביב-יפו הגבילה את הסכום עבור מופע ל 70-אלף שקל .מעיריית תל
אביב נמסר" :מזה שנים רבות שעיריית תל אביב-יפו לא משלמת סכומי עתק
מכספי הציבור עבור הופעה בודדת של אמנ/ית ,ומעדיפה לארח אמנים ואמניות
שהתשלום עבור הופעתם הוגן שאינו עולה על  70אלף".
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 עיריית רמת גן נקבעה תקרה הוצאה בגובה  60אלף ש"ח ,בתקווה להוצאה
ממוצעת של  40אלף ש"ח לזמר/אמן/להקה.

הצעת החלטה:
עריית כפר סבא מאמצת את המלצות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי והחלתו
על כל האירועים עירוניים בכפר סבא כולל יום העצמאות.
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נספח מס  -1מכתב שר הפנים לרשויות המקומיות מאריך 22.12.19

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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27/12/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר ינואר 2020
קידום ופרסום פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים
פעילות גופנית חשובה בכל גיל ,ויש לה חשיבות מיוחדת בגיל המבוגר .היא חיונית להזדקנות בריאה,
תורמת לשמירה על הבריאות ועל אריכות החיים ,על המצב הקוגניטיבי והתפקוד היום יומי .פעילות
ספורטיבית במסגרת קהילתית משמעותית אף יותר ,שכן היא מסייעת למשתתפים ביצירה ושימור של
קשרים חברתיים ותחושת שייכות.
בעיר כפר סבא קיימות פעילויות ספורט לגיל השלישי .חלקם מוצעות על ידי מועדוני הספורט כגון הבריכות
העירוניות ,לגיל המבוגר יותר קיימות פעילויות במועדונים לאזרחים ותיקים ,וישנם גם פעילויות אחרות
הפזורות ברחבי העיר.
מבדיקה שערכנו ומנתונים שנאספו במסגרת שיתוף הציבור לאוכלוסיה עולה כי הציבור צמא להרחבת
מגוון ופריסת הפעילויות בתחומי ספורט שונים כגון טניס שולחן ,ריקודי עם ,קבוצות הליכה ובאופן ספציפי
הנקודות שהועלו התייחסו ל:
● מחסור במתחמי ספורט המיועדים למבוגרים בגנים הציבוריים
● צורך בהקמת קבוצות הליכה ברחבי העיר
● בחינת אפשרות לשימוש באולמות ספורט לפעילויות בימים גשומים
● פיתוח חוגי ספורט והתעמלות מותאמים לגיל השלישי בכל שכונה
ואולם הטענה העיקרית ששמענו היתה דווקא ביחס להעדר מידע נגיש לגבי היצע הפעילויות הקיים ,דבר
המביא לכך שיש ציבור גדול שלא מודע ולא צורך את הפעילויות הקיימות.
מטרת ההצעה הינה להרחיב את היצע הפעילויות הספורטיביות המוצעות לגיל השלישי ,בכל אחד מחתכי
הגיל של אוכלוסיה זו ,בדגש על פעילויות קהילתיות ,לקבוע מדדים לבחינה ומעקב אחר שיעור
ההשתתפות בפעילויות השונות ולהכיר בחשיבות של הנגשת המידע לציבור לאוכלוסיית היעד.
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הצעת החלטה
עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות של פעילויות ספורט לגיל השלישי.
בחודשים הקרובים יבחנו דרכים להרחיב את היקף הפעילויות הספורטיביות המוצעות לאוכלוסיה זו ,הן
מבחינת פריסת השירותים וגיוונם.
העיריה תדאג להנגשת כלל המידע המתייחס לפעילויות ספורט בגיל השלישי ותקבע יעדים מדידים למעקב
אחר שיעור השתתפות בתוכניות השונות.
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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אישור הקצאה של נכס ברחוב הדקל  7לעמותת "אמונה"
הצעת החלטה:
מאשרים הקצאה לעמותת "אמונה" ,שמספרה  ,580011146של הנכס שברחוב דקל  ,7גוש ,6435
חלקה  ,175למטרת מעון יום לגילאי  ,3 - 0לתקופה של  5שנים.
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מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה
הצעת החלטה:
 .1מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,מנהלת הרשות החדשה למניעת
אלימות ,סמים ואלכוהול ,אשר מעוניינת לעבוד באופן פרטי ,בטיפול פסיכותרפי.
יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה ותוך התניה ,כי העובדת לא תטפל,
במסגרת עבודתה הפרטית ,בתושבי כפר סבא או בקרוביהם ,עמם באה במגע ,במסגרת
עבודתה בעירייה.
 .2מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,מנהלת המחלקה לקידום נוער ,אשר
מעוניינת לעבוד באופן פרטי ,בסידור בתים.
יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה ותוך התניה ,כי העובדת לא תעבוד
עבור תושבי כפר סבא או קרוביהם ,עמם באה במגע ,במסגרת עבודתה בעירייה.
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עדכון הרכב ועדות עירייה
הצעת החלטה


מאשרים למנות את חברת המועצה רו"ח תהילה מימון כמ"מ יו"ר ועדת כספים במקום
סגן ראש העיר דני הרוש.



מאשרים למנות את חברת המועצה רו"ח תהילה מימון כיו"ר ועדת כספים .המינוי ייכנס
לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת .2020



מאשרים למנות את סגן ראש העיר ,עילאי הרסגור הנדין כמ"מ יו"ר ועדת כספים .המינוי
ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת .2020



מאשרים למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדת חינוך במקום סיגל
קוצ'מן.



מאשרים למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים עירונית בוועדת חינוך
במקום ליאון עיוואן.



מאשרים למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדה לקידום מעמד הילד
במקום סיגל קוצ'מן.



מאשרים למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים עירונית בוועדה לקידום
מעמד הילד במקום ליאון עיוואן.

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

אישור העברות תקציב תב"ר מספר  5לשנת 2019
רצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום .29.12.2019
הצעת החלטה
מאשרים החלטת ועדת כספים מיום  29.12.2019כמפורט בפרוטוקול הוועדה.
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 25דצמבר 2019
כ"ז כסלו תש"פ
סימוכין503710 :

לכבוד
חברי וועדת הכספי
שלו רב,
הנדו :פנייה לאישור העברות מסע' לסעי בדוא''ל או טלפונית
לאור עומס הישיבות הצפוי בחודש ינואר )ישיבת מועצה מ המניי וישיבה לאישור תקציב 2020
וכ  3ישיבות וועדת כספי( ,הנכ מתבקשי לאשר שני עדכוני תקציב דחופי באמצעות הדואר
האלקטרוני או טלפונית.
להל דברי ההסבר לגיליו העברות הצור(:
 .1תשומה נוספת בהקמת חטיבת הביניי
במסגרת העברה מס'  2לשנת  2019אישרה המועצה לעירייה להתחייב לקבל עד גובה של
 5מ' ממקורותיה העצמיי.
ההרשאה ממשרד החינו* טר התקבלה ונחוצה התקדמות נוספת בהיק( של  2.5מיליו
ש"ח עוד השנה על מנת לעמוד ביעד של פתיחת החטיבה בשנת הלימודי הקרובה
הוועדה מתבקשת לאשר התחייבויות לפרויקט בהיק( של עד  7.5מ' .-
 .2הגדלת תב"ר מיזוג מוסדות עירייה לצור החלפת מע' מיזוג אשכול פיס
במסגרת העברה  4לשנת  ,2019אושרה הגדלה בס*  350א' לאור קריסת מערכת צ'ילרי
למיזוג באשכול הפיס.
נבחנו חלופות ונבחרה החלופה של מערכת חדשה מתקדמת בעלות של  660א' .על פי
הנתוני שהוצגו המערכת המתקדמת חסכונית בצריכה ואמינה יותר והחיסכו הצריכה
יכסה על ההשקעה העודפת בכשלוש שני .אור* החיי של המערכת החדשה ארו* יותר
לעי ערו*.
מתבקשת הגדלה נוספת בס*  310א' ש"ח.
לאחר קבלת אישור חברי וועדת הכספי ,תובא ההחלטה לאישור מועצת העיר בישיבתה הקרובה
בברכה,
שגיא רוכל ,רו"ח
גזבר עיריית כפרסבא
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העברות מסעיף לסעיף תברים 2019
העברה 5

עיריית כפר סבא

26/12/2019

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף

פרק

שם הסעיף

תקציב קיים

מתוכו
2019

עדכון

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן

522

56020

הקמת חטיבת ביניים  -השתתפות משרד החינוך

5,000

5,000

-2,000

3,000

540

56020

הקמת חטיבת ביניים  -מקרנות הרשות

5,500

5,000

2,000

7,500

750

56020

הקמת חטיבת ביניים  -עלויות

540

45008

מיזוג מוסדות עירייה  -ממוסדות הרשות

תפעול 750

45008

מיזוג מוסדות עירייה  -עלויות

חינוך

10,500

10,000

865

550

310

10,500

תקציב קיים

מתוכו
2019

10,500

10,000

10,500

10,000

עדכון

תקציב
מעודכן

10,500
-

10,500

1,175
-

865

5,520

310

1,175

1,175

865

5,520

310

1,175

865

550

310

-

-

-

-

310

11,675

-

11,365

10,550

עמוד  1מתוך 1

-

11,365

-

15,520

-

-

310

11,675

טרם התקבלה התחייבות משרד
החינוך להשתתפות בהקמת
החטיבה החדשה .מועצת העיר
אישרה להתחייב לקבלן עד  5מ'.
נחוצה הגדלה מיידית של
ההתחיבויות בפרויקט עד לסך של
 7.5מ'
אושרה הגדלה לתקציב מיזוג,
לצורך החלפת מיזוג אשכול פיס
 350א' ,נבחרה חלופה עדיפה,
חסכונית בצריכה בעלות של 660
א'

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
מובאת בזאת הצעת החלטה לאישור התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת  - 2020רצ"ב.
כמו כן ,רצ"ב מכתבו של היועמ"ש לעירייה בנושא זה ופרוטוקול ועדת תמיכות בנושא מיום
.02.12.2019
הצעת החלטה
מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת הכספים  2020כמפורט בקובץ התבחינים
המצורף.

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

תבחינים למתן תמיכות לעמותות הפועלות בתחומי חינוך ,רווחה ,תרבות ,נוער,
ספורט ,דת ואיכות הסביבה לשנת הכספים .2020
בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ,עיריית כפר סבא מעוניינת
להעניק תמיכות לעמותות הפועלות עבור תושבי העיר בתחומים השונים.
לצורך כך ,גובשו תבחינים בתחומי הפעילות השונים כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

רווחה
תרבות ,חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי נוער וקליטת עליה
דת
איכות הסביבה
מתן זכות שימוש באולמות עירוניים
תמיכה בגובה היטלי פיתוח
ספורט
הקמת בית כנסת

לכל עמותה יינתן ניקוד בהתאם לעמידתה תבחינים.
מצ"ב חוו"ד היועץ המשפטי לעירייה ,בדבר עמידתם של התבחינים בהוראות הדין.
כללי
על הגופים המבקשים תמיכה להציג נתונים בדבר מטרות ויעדי הגוף לשנת  2020וכן רשימת מדדי
הצלחה לצורך מדידת ביצוע לעומת התכנון .מועצת העיר תהא רשאית ,בהתחשב בחוות דעתו של
המפקח המקצועי מטעם העירייה ,להפחית את סכום התמיכה ,במקרה בו הגוף המבקש לא הציג
מדדי ביצוע ו/או שהאפקטיביות בשנה החולפת לעומת המטרות הייתה נמוכה במיוחד.
א.

כמו כן ,מועצת העיר תהא רשאית  ,עפ"י המלצת וועדת תמיכות ,שלא להעניק את סכום
התמיכה ,כולו או חלקו ,במקרה בו יתרת הרכוש השוטף של הגוף המבקש (בניכוי מלאי
והכנסות מראש) עולה על  50%ממחזור הפעילות השנתי של הגוף המבקש ,ובלבד שמחזור
הפעילות של הגוף המבקש עולה על . ₪ 250,000במידה ומחזור הפעילות הינו נמוך מ 250,000
 ₪ניתן יהיה שלא להעניק את התמיכה או חלקה  ,אם היחס בין יתרת הרכוש השוטף לבין
מחזור הפעילות ,כאמור לעי"ל ,יעלה על .75%

ב.

במוסד ציבור אשר בו עלות שכר מקבל השכר הגבוה ביותר הינו יותר מסך של ₪ 648,000
בשנת  2018עפ"י נתונים חתומים ע"י רו"ח ו/או סה"כ עלות  5מקבלי השכר הגבוה בשנת
 2018עפ"י נתונים חתומים ע"י רו"ח חורגת מסך של  , ₪ 2,592,000יופחת היקף התמיכה
המגיע עפ"י התבחינים בשיעור החריגה הגבוהה מבין השניים.

ג.

אנו מפנים לתשומת לב המבקשים כי עירית כפר סבא מעוניינת לקדם שילוב אנשים עם
מוגבלויות בפעילות הגופים הנתמכים ולשם כך קבעה תבחינים למתן תוספת תמיכה לגופים
שיעשו כן.
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העקרונות למתן התמיכה בהתאם לשקלול הציון לגוף המבקש
לתחומים א-ד  :רווחה ,תרבות  ,חינוך ,נוער ,דת ואיכות הסביבה
חלוקת הסיוע תקבע על פי דירוג העמותה בהתאם לשקלול הציון המצטבר שהתקבל עבורה
כמפורט מטה.
גובהה של התמיכה השנתית כנגזרת מהדירוג יקבע ע"י הנהלת העיר בהתאם לתקציב שיאושר.
 .1עמותה שקיבלה ציון בין :

10-100

לא זכאית להקצבה

 .2עמותה שקיבלה ציון בין :

101-350

עדיפות נמוכה

 .3עמותה שקיבלה ציון בין :

351-750

עדיפות בינונית

 .4עמותה שקיבלה ציון בין :

751-1,000

עדיפות גבוהה

 .5עמותה שקיבלה ציון בין:

1,001-19,999

עדיפות גבוהה מאוד

 .6עמותה שקיבלה מעל

20,000

עדיפות עליונה
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תבחינים לחלוקה תמיכות לעמותות רווחה שנותנות שירות לתושבי כפר סבא –
לשנת :2020
תנאי סף:
 )1תמיכה תינתן אך ורק לעמותות המבצעות פעילות עבור תושבי כפר סבא  ,שאינם
מתגוררים במסגרות שמפעילה העמותה.
 )2תמיכה תינתן אך ורק לעמותות שתפרטנה מהן הפעילויות שתהיינה ממומנות מכספי
התמיכה (יש לציין מהות הפעילות ,עלויות ,הוצאות ,הכנסות)
משקלות:
א .כמותיים:
מקבלי השרות תושבי כפר סבא

25%

היקף סל שירותים שניתן

15%

אינטנסיביות הטיפול ( חד פעמי  ,מתמשך)
ב .איכותיים
מידת חיוניות השירות

20%
20%

איכות השירות הניתן לתושב
ושיתוף הפעולה עם האגף.

20%

סה"כ 100%
תמיכה נוספת :
 .1עמותה הנכנסת בנעלי העירייה ומפעילה מרכז יום לקשיש ,וכתוצאה מכך נגרע הצורך של
העירייה לתת את השירות ,יוכפלו הנקודות עד כפול .10
 .2עמותה הנותנת שרות ייחודי לקשישים תקבל ניקוד נוסף עד  100%תוספת.
 .3עמותה שנותנת אלטרנטיבה יומיומית לפעילות נמשכת מחוץ לבית תקבל ניקוד נוסף עד
 100%תוספת.
 .4עמותה שמקבלת תרומות ומענקים מגורמי חוץ במטרה להרחיב את השירות לנזקקים,
תקבל ניקוד נוסף עד  50%תוספת.
 .5עמותה המעניקה מלגות לנזקקים מכספה ,תקבל ניקוד נוסף עד  100%תוספת.
 .6עמותה הפועלת לקידום תושבי שכונות תקבל ניקוד נוסף  ,עד  30%תוספת.
 .7עמותה המחלקת מזון/תלושי מזון בשיתוף אגף הרווחה תקבל תמיכה נוספת של עד 500%
בהתחשב בתדירות החלוקה ובהיקפה ,באיכות וטיב הסל.
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עמותה אשר תתחייב לחלק תלושי מזון בחג הפסח לנזקקים המוכרים באגף לשירותים
חברתיים קהילתיים ומתחייבת להוסיף ממקורותיה או לגיוס תרומות /מקורות אחרים
לפחות את אותו הסכום שהעירייה מקציבה לפרויקט  ,תקבל תמיכה בהתאם לתקציב שיאושר
לכך על ידי העירייה  ,אשר עמד לשנה קודמת על סך 50אלף שח .במידה והעמותה תגייס פחות
מהסכום הנ"ל  ,תשלום התמיכה יובא לאישור בוועדת תמיכות  .ככל ויותר מעמותה אחת
תגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף זה ,תחולק ביניהם התמיכה באופן יחסי לסך התקציב הנוסף
שהתחייבו להעמיד לנושא החלוקה הזו.
תוספות הניקוד הן מצטברות זו על זו.

משקל התבחינים :
דירוג 1

דירוג 2

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

עד 50
איש

עד 150
איש

עד 300
איש

עד 500
איש

מעל 500
איש

שירות
אחד

שני
שירותים

שלושה
שירותים

ארבעה
שירותים

מענה
חד
פעמי

מענה עד
 5פעמים

מענה
לטווח
קצר עד
חצי שנה

מידת חיוניות
השירות

20%

לשירות
אין
נדרשות

נדרשות
ברמה
נמוכה

נדרשות
ברמה
בינונית

מענה
לטווחים
ארוכים
מוגדרים
מראש
רמת
נדרשות
גבוהה

איכות השירות
הניתן לתושב
ושיתוף פעולה
עם האגף

20%

אין
מקום
לתת
תמיכה

הקצבה
ברמת
עדיפות
נמוכה

הקצבה
ברמת
עדיפות
בינונית

הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה

חמישה
שירותים
ומעלה
מענה
מתמשך
לאורך
שעות
ותקופה
רמת
נדרשות
גבוהה
מאוד
הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה
מאוד

נושא

משקל

מקבלי
השירות תושבי 25%
כפ"ס
היקף סל
15%
השירותים
הניתן
אינטנסיביות
20%
הטיפול

סה"כ
פירוט ניקוד
נוסף
סעיף מס :
סעיף מס:
סעיף מס:
סעיף מס :
סה"כ ציון
לעמותה

ללא
ניקוד

100%

שם ממלא הטופס  :פעולה
תפקיד ממלא הטופס __________________ :
תאריך מילוי הטופס ___________________:
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סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג

תבחינים לתמיכה עירונית בגופי תרבות  /חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי נוער
וקליטת עלייה לשנת 2020
תמיכה על פי סעיף זה תינתן על פי התבחינים הבאים:
 .1מדד איכותני 60%-חשיבות ערכית חינוכית לקהילה /נוער /ילדים /צעירים בעיר:
תרומה לחברה ולקהילה – האם הפעילות מהווה תרומה משמעותית לחיי הקהילה; האם
הפעילות נותנת מענה לצרכים חינוכיים שאין להם מענה אחר או לפלחים ייחודיים
באוכלוסיה ואינה חופפת לפעילויות קיימות אחרות ()15%
חשיבות חינוכית ותרבותית – האם לפעילות יש חשיבות ערכית ,חינוכית וחברתית ()15%
התאמה לסדרי העדיפויות העירוניים בתחומי החינוך והתרבות – האם הפעילות עומדת
בקנה אחד עם סדרי העדיפות העירוניים בתחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמאלי
בפרט ,כפי שהוגדרו ע"י הנהלת העיר)10%( .
שיתוף פעולה עם אגפי ומחלקות העירייה.)5%(-
מוניטין -האם הגוף הנתמך רכש מוניטין מקצועי בתחומו)5%(-
חדשנות ומגוון -האם הגוף הנתמך יוזם  ,מגוון ומחדש כל העת את תחומי פעילותו)10%(-
סה"כ60% :
 .2היקפי פעילות כמותיים40%- :
השתתפות בפעילות במרחב העירוני5%-
מספר משתתפים בפעילויות – נתונים כמותיים על מספרי המשתתפים ()10%
מחזור כספי – ההיקפים הכספיים השנתיים של הפעילות השנתית ()5%
הכנסות עצמיות – קריטריון שנועד לעודד יצירת הכנסות עצמיות ע"י הגוף הנתמך ()5%
ותק – מתן עדיפות לגופים ותיקים שלהם תוצר מוכח ()5%
הצלחות מדידות-התוכנית הוכחה כמוצלחת עפ"י מדדים ברורים וכמותיים)10%(-
סה"כ40% :

תמיכות עקיפות:
עמותות שעוסקות בחינוך פורמאלי:
עמותות הפועלות בתחום החינוך הפורמאלי יוכלו לקבל בנוסף לתמיכה שתאושר ,תמיכה עקיפה
לצרכים פדגוגיים או לצורך הפעלת המוסד החינוכי ,וזאת בתנאי שמדובר במוסד המוכר ע"י משרד
החינוך ויש לו סמל מוסד בהתאם ,ובכפוף לתקציב ייעודי שיאושר לעניין זה.
*ארגוני שכול  -התבחינים של "השתתפות במרחב העירוני" ו"מספר משתתפים בפעילויות" אינו
הולמים והניקוד בגינו יתווסף לקריטריון של "תרומה לחברה ולקהילה".
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גופי תרבות /חינוך פורמאלי ,בלתי פורמאלי נוער וקהילה:
נושא

משקל

דירוג 1

תרומה לחברה
ולקהילה

15%

חשיבות חינוכית
ותרבותית

15%

הלימה
מלאה
לפעילות
קיימת
חשיבות
מצומצמת

התאמה לסדרי
העדיפויות
העירוניים
בתחומי החינוך
והתרבות
שיתוף פעולה
עם אגפי
ומחלקות
העירייה
מוניטין
חדשנות ומגוון

דירוג 2

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

אין הלימה
לפעילות
קיימת
חשיבות
רבה מאוד

10%

התאמה
מצומצמת

התאמה
חלקית

התאמה
מלאה

5%

לא קיים

שיתוף פעולה
חלקי

שיתוף
פעולה
מלא

5%

אין
אין

10%
5%

השתתפות
בפעילות במרחב
העירוני
מספר
משתתפים
בפעילויות
מחזור כספי

5%

הכנסות עצמיות

5%

ותק

5%

הצלחות מדידות
סה"כ

10%
100%

10%

לקבוצה
מצומצמת
עד  20איש
עד  20איש

ניקוד
(סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג)

 21עד 50
איש

 51עד 100
איש

101-500
איש

רב
רבה
ומגוונת
 501איש
ומעלה

 21עד 50
איש

 51עד 100
איש

101-500
איש

 501איש
ומעלה

15,001₪ 50,000

50,0001₪ 200,000

₪ 200,001
ומעלה

 6%עד 10%

 11%עד
25%
 5עד 10
שנים

26%
ומעלה
 10שנים
ומעלה
יש

עד 10,001- ₪ 10,000
15,000
₪
 1%עד
%0
5%
גוף חדש
 1עד 2
שנים
אין

 2עד  5שנים

תמיכה נוספת :
 .1עמותה הבאה בנעלי העירייה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא כי
היא עוסקת בטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים  ,תקבל תמיכה נוספת של עד .100%
 .2עמותה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא ,כי היא משלבת אוכלוסיה
בעלת צרכים מיוחדים* בשיעור של לפחות  3%בפעילויותיה השוטפות-תקבל תמיכה נוספת
של עד 100%
*אדם ייחשב כמשתייך לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים ,אם וככול שהוא מחזיק באישור
מתאים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד החינוך ו/או ממשרד הרווחה.
התוספות אינן מצטברות
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תבחינים למתן תמיכה לגופים דתיים לשנת 2020
תמיכה על פי סעיף זה תינתן לגופים נותני שירותי דת בכפר סבא על פי התבחינים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

מספר מקבלי השירות תושבי העיר המשתתפים בפעילות.
אופן ומידת גביית תשלום בעד השירות.
מידת שיתוף הפעולה עם המחלקה לתרבות תורנית וחוות דעת המפקח המקצועי.
תרומת השירות וחשיבותו לתושבי העיר.
וותק הפעילות – מתן עדיפות לגופים המקיימים את השירות לאורך זמן.

שירותים משמעם  :קיום שיעורים לקהל הרחב לעניין לימוד לבר מצווה ,שיעורי תורה ,טעמי
מקרא ,הרצאות וימי עיון.
בעמותות ארציות שיש להן סניף בכ"ס התבחינים לעיל תינתן התייחסות לפעילות הסניף המקומי
ולא לעמותה הארצית.
מס' תושבי כ"ס המקבלים שירות מהגוף מבקש התמיכה ,לא יפחת מ 30-משתתפים.

המשקל

דירוג 1

דירוג 2

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

מספר מקבלי השירות
תושבי כפר סבא

20%

פחות
מ 30-

 30עד 40

 41עד 50

 51עד 60

מעל 60

גביית תשלום בגין
השרות

20%

השירות
בתשלום
מלא

כיסוי
מרבית
העלויות

כיסוי חלקי
של העליות

סמלי

שיתוף פעולה וחו"ד
הגורם המקצועי עם
גורמי כפר-סבא

20%

אין שיתוף
פעולה

בידיעה
בלבד

שיתוף
חלקי

שיתוף פעולה
חלקי
מתמשך

תרומת השירותים
וחשיבותם לתושבי
העיר

20%

לא חיוני

תועלת
מועטה

תועלת
מקומית

תועלת
סביבתית

אינטנסיביות הטיפול
בכפר סבא

20%

לעיתים
רחוקות

פעמיים
בשנה

שש פעמים
בשנה

מדי חודש
ויותר

הנושא
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חינם
שיתוף
פעולה
מלא
וקבוע
תועלת
לרוב
הציבור
באופן
תמידי
ורציף

ניקוד
(סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג)

תבחינים למתן תמיכה בעמותות בנושא איכות הסביבה לשנת 2020

משקל

נושא

מקבלי
השירות תושבי 25%
כפ"ס
היקף סל
15%
השירותים
הניתן

ללא
ניקוד

דירוג 1

דירוג 2

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

עד 50
איש

עד 150
איש

עד 300
איש

עד 500
איש

מעל 500
איש

שירות
אחד

שני
שירותים

שלושה
שירותים

ארבעה
שירותים

חמישה
שירותים
ומעלה

שיתוף
פעולה
חד
פעמי
מענה
חד
פעמי

שיתוף
פעולה
אחת
לשנתיים
מענה עד
 5פעמים

שיתוף
פעולה
אחת
לשנה
מענה
לטווח
קצר עד
חצי שנה
נדרשות
ברמה
בינונית

שיתוף
פעולה
אחת
לחצי שנה
מענה
לטווחים
ארוכים
מוגדרים
מראש
רמת
נדרשות
גבוהה

שיתוף
פעולה
מלא

הקצבה
ברמת
עדיפות
בינונית

הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה

שיתוף פעולה
עם האגף
המקצועי

10%

אינטנסיביות
הטיפול

20%

מידת חיוניות
השירות

20%

השירות נדרשות
ברמה
אינו
נמוכה
נדרש

חוות דעת
ממלא הטופס

10%

הקצבה
ברמת
עדיפות
נמוכה

סה"כ

100%

אין
מקום
לתת
תמיכה

סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג

מענה
מתמשך
לאורך
שעות
ותקופה
רמת
נדרשות
גבוהה
מאוד
הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה
מאוד

תמיכה נוספת :
 .1גוף המפעיל מיזם התנדבותי בתחום איכות הסביבה ,שעניינו הגנה על בעלי החיים שיפור
תנאי מחיה של בעלי חיים וסיוע במתן טיפולים רפואיים לבעלי חיים ,יקבל תמיכה
נוספת של עד .100%
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תבחינים לתמיכה – מתן זכות שימוש באולמות עירוניים בשנת 2020
להלן התבחינים למתן הנחה בגובה דמי השימוש אותם גובה העירייה מגופים חוץ עירוניים עבור
השימוש באולמות עירוניים לרבות בית רייזל ,גלר ,היכל התרבות ואודיטוריום ספיר.
להלן פירוט סוגי הגופים הזכאים להנחה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

גופים אמנותיים -מקהלות ,תזמורות ולהקות שהרשות משתתפת במימון הפעילות שלהם.
ארגוני מתנדבים התורמים לקהילה בעיר.
עמותות רשומות העוסקות בקידום התרבות בעיר ,שהציגו מסמכים המעידים על עמידה
בנהלי משרדי הממשלה השונים (משפטים/פנים) ,לרבות אישור בדבר ניהול תקין ,אישור
בדבר ניהול ספרים וכו'.
ארגונים התורמים לקהילה בעיר.
פעילות משפחות שכולות ,אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבה.
כוחות הביטחון.
אירועים ממלכתיים.
יחידות עירוניות.

תינתן קדימות לבקשות שיענו על התבחינים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

תרומה לחברה ולקהילה בכ"ס ,לרבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
חשיבות תרבותית ואמנותית ,חינוכית וערכית
התחייבות להחזר לקהילה של כספי תרומה והכנסה מאירוע.
זהה לאמור בסעיף א .התאמת התכנים בהתחשב לסמיכות הפיזית של ההיכל ליד לבנים.

הנחיות כלליות:
 .1כל בקשה לקבלת הנחה בשכר אולם תיבדק ותאושר ע"י מנהל האגף לתרבות.
 .2כל בקשה להנחה מטעם ארגון מתנדבים ,תועבר למתן חוות דעת והמלצה של יו"ר ארגוני
המתנדבים בעיר .בקשות בגינן תתקבל המלצה חיובית כאמור ,תועברנה להתייחסותה של
מנהלת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות ,ולאחר מכן לאישורו של מנהל אגף תרבות.
מספר האירועים של ארגוני מתנדבים שימצאו כזכאים להנחה בשכר אולם מוגבל עד ל-
 15אירועים לשנה.
ארגוני מתנדבים שאושרו יישאו בתשלום השתתפות עצמית בגובה  ₪ 800לכל אירוע
באודיטוריום ו  ₪ 1,000לכל אירוע בהיכל התרבות .תינתן  50%הנחה מתעריף מלא
לאולמות רייזל וגלר.
 .3אי רועים ומופעים של גופים חוץ עירוניים שיימצאו זכאים למתן הנחה בשכר אולמות,
יתקיימו בכפוף ועל בסיס מקום פנוי.
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תבחינים לתמיכה בגובה היטלי פיתוח
 .1תנאי מקדמי למתן תמיכות בהתאם לתבחינים אלו הינו עמידה דווקנית בהוראות נוהל
מתן תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים .למען הסר ספק ,מודגש ,כי גוף המבקש
תמיכה בגובה היטלי פיתוח אשר אינו עונה על קריטריון אחד או יותר של הנוהל ,לרבות
בכל הנוגע להגדרת הגופים הזכאים לקבל תמיכות ,ולרבות המצאת הפרטים ו/או
המסמכים המפורטים בסעיף  10לנוהל ,לא יהיה זכאי לקבל תמיכה.
 .2תמיכה בגובה היטלי פיתוח-
גוף העונה על נוהל מתן תמיכות יהיה זכאי לקבל תמיכה בגובה של  90%מגובה היטלי
הפיתוח (היטל סלילה והיטל תיעול) הנדרשים על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לצורך הוצאת היתר בניה ,ובלבד שעמד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר-:
 :2.1הגוף מבקש לבנות מבנה חדש או לשפץ  /להרחיב
מבנה קיים ,ולצורך כך התבקש היתר בניה אשר
אושר כדין.
 :2.2הקרקע עליה ממוקם או עתיד להיות מוקם המבנה
הינה קרקע עירונית ,אשר הוקצתה לגוף כדין.
 :2.3המבנה מיועד לשמש למטרת חינוך ,תרבות ,דת,
מדע ,אמנות ,רווחה ,בריאות ,ספורט או מטרה
דומה ,ולמטרות אלו בלבד.
:2.4הגוף חתם אל מול העירייה על התחייבות כי המבנה
ישמש למטרה מהמטרות האמורות לתקופה של 25
שנים לפחות ממועד סיום בנייתו.
:2.5לו היה הגוף מגיש בקשה לקבלת תמיכה עירונית על
פי הנוהל למתן תמיכות של הרשויות המקומיות היה
זכאי לקבלה.
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תבחינים ונהלים לתמיכה עירונית באגודות ספורט לשנת 2020
תוכן העניינים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מבוא
מרכיבי התמיכה העירונית
תמיכה בסיסית
תמיכה משלימה
תמיכה עבור הישגיות מיוחדת
עידוד ספורט עממי
תמיכה-מזערית
פיקוח ובקרה
תנאי סף לתמיכה
נוהל תמיכה באגודת/קבוצת ספורט חדשה
תשלום התמיכה
סוף דבר
נספחים

 .1מבוא
 1.1כפר-סבא היא עיר של ספורט ומתקיימת בה פעילות ספורטיבית מגוונת למדי ,הכוללת
ספורט ייצוגי-תחרותי וספורט עממי לרוב.
לכפר -סבא יצא מוניטין של מצוינות בענפי ספורט שונים וספורטאיה מייצגים את העיר
בכבוד ובגאווה ברמות הלאומיות והבינלאומיות.
בעיר פועלות  20אגודות ספורט ב 15-ענפים שונים .באגודות אלה פעילים כ4500 -
משתתפים בקבוצות הליגה השונות והתחרויות הרשמיות של האגודות.
 1.2בחודש יוני  1998הוגש למרכז השלטון המקומי דו"ח המלצות ועדה ציבורית לתקצוב
אגודות הספורט ברשויות המקומיות (להלן" :דו"ח ועדת לוין").
דו" ח ועדת לוין נתן לראשונה בידי הרשות המקומית כלי עזר אובייקטיבי לתקצוב
אגודות הספורט על-פי אמות מידה אחידות ושוויוניות ,תוך השארת מרחב לשיקול דעת
וקביעת סדר עדיפויות וקדימויות מקומי ,עפ"י אופיו של היישוב ,צרכי הציבור המקומי
ומשאלותיו.
דו"ח ועדת לוין הוא בבחינת נוהל מוצע לתמיכה עירונית באגודות הספורט ,אשר יש
להתאימו לעדיפויות המיוחדות של כל ישוב וכל רשות מקומית רשאית להוסיף או לשנות
תבחינים בהתאם לצרכי העיר והתושבים.
 1.3בראשית  1999פרסמה ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי מועצת עיריית כפר-סבא תבחינים
ונהלים לתמיכה עירונית באגודות הספורט.
 1.4דו"ח זה מהווה עדכון להמלצות הועדה לקביעת תבחינים ונהלים לתמיכה עירונית
באגודות ספורט בכפר-סבא ,הדוח עודכן על ידי צוות שכלל את (בעקבות סדרת פגישות
שבהן נכחו) :עוזי כהן – ששימש בתקופה המדוברת סגן מנהל האגף לתרבות  ,בעיריית
כפר-סבא ,שאול מיטלברג – מנהל רשות הספורט בעיריית כפר-סבא ,עמיחי אלפרוביץ –
חבר ועדת הספורט העירונית וממקימי המכון לחקר הספורט באוניברסיטת חיפה.
מסקנות הדו"ח הומלצו על ידי ועדת התבחינים העירונית.
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 .2מרכיבי התמיכה העירונית
על פי הנוהל המוצע לתמיכה עירונית באגודות הספורט בדו"ח ועדת לוין ,מורכבת התמיכה
מארבעה חלקים:
א .תמיכה בסיסית(סעיף  3להלן)
ב .תמיכה משלימה המורכבת משני חלקים:
 .1תמיכה בגין היקף פעילות ורמת הישגיות (הסבר סעיף  4להלן ,ניקוד נספח א סע' ,1
 2בענפים קבוצתיים וסע'  6ענפים אישיים).
 .2תמיכה לפי העדפות עירוניות (הסבר סעיף  4.5להלן וניקוד בנספח א בסע' .) 3,4,5,7
ג .תמיכה בעבור הישגיות ייחודית (להלן קרן הישגית)( ,סעיף  5להלן ,תקנון קרן הישגית
ונספח ב).
ד .עידוד ספורט עממי (סעיף  6להלן).

 .3תמיכה בסיסית
התמיכה הבסיסית תינתן לאגודות ספורט העומדות בתנאים הקבועים בנוהל מתן התמיכות
של הרשויות המקומיות.
התמיכה הבסיסית שתינתן לאגודות הספורט תהא שיעור קבוע וזהה לכל האגודות שיחושב
מכלל הכנסותיה של אגודת הספורט כפי שנרשמו בדין וחשבון כספי מבוקר על ידי רואה
החשבון שלה לשנת התקציב הקודמת למועד הגשת הבקשה.
לשנת הכספים 2020התמיכה הבסיסית תהיה בשיעור של  15%מההכנסות ע"פ דו"ח כספי
מבוקר ומאושר של העמותות.
מוצע ,כי סה"כ התמיכות הבסיסיות של כל אגודות הספורט באותה שנת תקציב יהיה בשיעור
של עד  30%מסה"כ התקציב שיועד לתמיכה באגודות ספורט באותה שנה.
הועדה סבורה ,כי יש לאמץ את הנוהל המוצע בדו"ח ועדת לוין ביחס לסה"כ התמיכות
הבסיסיות בכל אגודות הספורט ולשיעור התמיכה הבסיסית מכלל סכום התקציב השנתי של
כל אגודת ספורט בסייגים הבאים:
ועדת התבחינים תהא רשאית להמליץ לקראת כל שנת תקציב על היחס הראוי והנכון בין
התמיכה הבסיסית לתמיכה המשלימה ושיעוריהן בהתאם לנסיבות המתאימות.
ועדת התבחינים תהא מוסמכת להמליץ בכל שנת תקציב על סייגים לתמיכה בסיסית של כל
אגודת ספורט ,בין בדרך של קביעת תיקרה כספית מקסימאלית ,לענפים אישיים וקבוצתיים,
ובין בדרך של הפחתת שיעור התמיכה מכלל התקציב שיועד לאגודות הספורט.
הועדה ממליצה לקבוע כי סכום התמיכה הבסיסית הכוללת לכל אגודת ספורט בקטגורית
הענפים האישיים לא יעלה על .₪ 50,000
הועדה ממליצה לקבוע כי סכום התמיכה הבסיסית הכוללת לכל אגודת ספורט בקטגורית
הענפים הקבוצתיים לא יעלה על . ₪ 250,000

 .4תמיכה משלימה
 4.1תמיכה זו מתבססת על תבחינים של השגיות קבוצות הספורט של כל אגודת ספורט בשנה
הקודמת לשנת התמיכה הבאים לביטוי בדוח סל הספורט של מנהל הספורט ו/או מהאיגודים.
בנוסף לתבחינים של השגיות בספורט ,רשאית עיריית כפר סבא לקבוע תבחינים נוספים
החשובים לה ולתושבי המקום ,כגון קידום פעילות בקרב הנוער בשכונות ,חיזוק וטיפוח
ספורט הנשים ,טיפוח ענפי ספורט מסוימים וכיוצ"ב.
 4.2התבחינים יתורגמו לניקוד בסיסי ,בהתאם לשיקול דעתה של הרשות המקומית .שיעור
התמיכה המשלימה יתקבל מתקציב התמיכות  -בגין אותה שנה בניכוי שיעור התמיכה
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הבסיסית ובניכוי -שיעור שלא יעלה על  15%להישגיות מיוחדת ו/או לשם עידוד הישגיות
כאמור.
 4.3חלוקת התקציב תעשה באופן הבא :ערכה התקציבי של כל נקודה באותה שנת תקציב יקבע
ע"י חלוקת הסכום הכולל המוקצב לתמיכות בתחום הספורט ,בניכוי הסכום בגין תמיכה
בסיסית ובניכוי הסכום להישגיות מיוחדת /ו/או עידוד הישגיות ,בסכום כל הנקודות שניתנו
לאגודות עפ"י התבחינים שנקבעו ע"י הרשות באותה שנה .כל אגודת ספורט תקבל תקציב
תמיכות משלים השווה למכפלת הניקוד אותו צברה ,בהתאם לתבחינים שנקבעו ,בערכה
התקציבי של נקודה אחת באותה שנת תקציב.
 4.4הועדה ממליצה כי שיעור התמיכה המשלימה לכל אגודת ספורט בשנת התקציב הנוכחית יהא
בהתאם לטבלת הניקוד של התבחינים (נספח א') המצורפת לדו"ח זה.
הועדה סבורה כי טבלת הניקוד לפי תבחינים המצורפת לדו"ח הועדה משקפת ,מחד
גיסא ,אמות מידה ציבוריות נאותות בהקצאת משאבים עירוניים בתחום הספורט,
ונותנת ,מאידך גיסא ,ביטוי הולם לעדיפויות ולצרכים מקומיים מיוחדים .כגון ,הבטחת
קיום וטיפוח הפעילות בקרב הנוער ובשכונות ,טיפוח וקידום נשים בספורט ,היקף
הפעילות באגודה ורמתה המקצועית ,עידוד חיסכון יעילות ומניעת פיזור משאבים ,השגת
יעדי מדיניות הספורט העירונית ועוד.
 4.5למען הנוחיות ,יפרט דו"ח זה את עיקרי התבחינים המעוגנים בטבלת הניקוד המצורפת אליו:
4.5.1

טיפוח וקידום הנוער
סקר הפעילות הספורטיבית וצוות ההיגוי העירוני ראו את הספורט לא רק
כעיסוק לשעות הפנאי או כפעילות לפיתוח הגוף ושמירה על כושר גופני,
שחשיבותם רבה מאוד ,אלא גם כמסגרת חינוכית ,מעשירה ומלכדת עבור בני
הנוער בעיר.

 4.5.2עידוד הספורט בשכונות
הועדה ממליצה לתמרץ באופן משמעותי אגודות ספורט שתקיימנה פעילויות
ספורט בקרב תושבי השכונות ו/או אגודות אשר יפרישו נתח מתקציבן למימון
פעילויות בקרב אוכלוסיות נזקקות ו/או עידוד מיזמים חדשים בקרבן.
לפי טבלה מצ"ב סעיף  ,5נספח א'
 4.5.3רמה מקצועית
הועדה ממליצה כי קבוצות בכירות בכל אגודה ו/או ענף ו/או מין תזכנה להעדפה
כספית ברורה ואילו יתר הקבוצות במגזרים אלה תזכנה לתמיכה מופחתת ,בין
בכסף ובין במתקנים ,להוציא אגודות ספורט המקיימות פעילות בשכונות.
 4.5.4קידום ספורט נשים
חיזוק וטיפוח ספורט הנשים הוא אחד מיעדי מדיניות הספורט הן ברמה
המקומית והן ברמה הלאומית .כמו כן ,קריטריון זה נועד לעודד השתתפות
נוספת של ספורטאיות בתחום הספורט הייצוגי.
תוספת ניקוד לעידוד ספורטאיות לפי טבלה מצ"ב סעיף  ,3נספח א'
 4.5.5ענפים מועדפים
צוות ההיגוי העירוני לתוכנית אב לספורט לשנים  2025-2011המליץ על ענפים
מועדפים במסגרת תוכנית אב עירונית לספורט ,זאת על סמך סקר של פעילות
ספורטיבית שנערך בקרב תושבי העיר ,והביא בחשבון גורמים נוספים כמו:
מסורת והישגיות רבות השנים של ענפי הספורט בעיר ,ההישגים הארציים
והבינלאומיים של ענפים אלה וקיום תודעת ספורט של אותם ענפים בעיר ,לאור
אלה המליץ הצוות – כי הענפים הקבוצתיים המועדפים מבחינה עירונית הם
כדורעף ,כדורגל ,כדורסל ,בתנאי שבענפים אלו קיימות קבוצות בוגרים
המשחקות בליגת על ו/או בליגה הלאומית או בליגה א' ובתנאי נוסף שבאותם
ענפים קיימת מחלקת נוער ענפה (מינימום  4קבוצות נוער בליגה).
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הבהרה :תוספת ניקוד עפ"י סעיף זה תינתן לאגודה/מועדון שיעמדו בקריטריון זה
פעם אחת בלבד ,גם אם לאגודה/מועדון ישנן מספר קבוצות בענף המועדף.
הענפים האישיים המועדפים מבחינה עירונית הם :ענף הסיוף ,האתלטיקה
הקלה ,התעמלות אומנותית (בנים בנות).
לפי טבלה מצ"ב סעיף  , 6נספח א'.
4.5.6

השתתפות באירועי ספורט מרכזיים:
על מנת לעודד השתתפות באירועי ספורט מרכזיים :מסע אופניים-מתגלגלים
ומרוץ לילה
כל אגודה/עמותה חייבת לשתף לפחות  15%מהפעילים בכל אחד מהאירועים
המרכזיים(עפ"י רכישת כרטיסים באופן מרוכז בפועל)
על אי עמידה בקריטריון תהא רשאית העירייה לקזז מהתמיכה המגיעה
לאגודה/עמותה לפי הפירוט:
א .אגודה /עמותה המונה  500פעילים ומעלה סכום הקיזוז ₪ 7,000
ב .אגודה/עמותה המונה מתחת ל  500פעילים ,סכום הקיזוז .₪ 3,500

 .5תמיכה עבור הישגיות ו/או עידוד מצוינות והישגים

בנוסף לתמיכה הבסיסית והמשלימה שתינתנה לאגודות הספורט ,כפי שאלה פורטו לעיל,
תינתן תוספת תמיכה ,בשיעור של עד  15%מן התקציב הכולל שיועד לאגודות ספורט באותה
שנה ,לאגודות המגיעות למצוינות ולהישגים גבוהים ו/או לאגודות שאת הישגיותן מבוקש
לעודד ,בהתאם לשיקול דעת ועדת התמיכות ומועצת העיר.

קרן הישגית – חלק מתקציב התמיכה עבור עידוד הישגיות ומצוינות בספורט ,ייועד לטובת
קרן הישגית ,שתחלק מענקים עבור הישגים מיוחדים על פי התבחינים והנהלים לחלוקת קרן
הישגית המצ"ב,נספח ב ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקרן ,ולגובה התקציב -שיעמוד
לחלוקה.

 .6עידוד ספורט עממי

הועדה ממליצה להקצות סכום לטובת עמותות הספורט העממי ,שלא יעלה על 30,000
 ₪בשנה מתוך הסך הכולל של תקציב התמיכות .הסכום יחולק בין העמותות שתגשנה
בקשה ובלבד שכל עמותה כאמור פועלת באחד ממתקני הספורט העירוניים ומרבית הפעילים
בה ,הינם תושבי העיר ,ובכפוף לתנאי הסף הקבועים בנוהל התמיכות.

 .7תמיכה מזערית
הועדה הגיעה למסקנה ,כי יש גם לקבוע שהתמיכה לאגודת ספורט לא תפחת מתמיכת סל
הספורט שמגיע לאותה אגודה ממנהל הספורט ,וזה במקרה שהתמיכה העירונית לפי
תבחינים קטנה מסל הספורט .לפי סל הספורט ,עיריית כפר סבא מחויבת להעניק לכל אגודת
ספורט סכום זהה לזה המתקבל ממנהל הספורט (שקל מול שקל).
תמיכה נוספת  -עבור פעילות של התאחדות הספורט לבתי ספר ומרכזי המצוינות העירייה
תעניק תמיכה נוספת (שקל מול שקל) על זו שתתקבל ממנהל הספורט במסגרת סל הספורט
אם וככל שתתקבל.
במקרה שבו העירייה תחליט להעביר אך ורק את תמיכת מנהל הספורט ,היא רשאית לנהוג
כך בתנאי ופעלה לפי נהלי תקנון מנהל הספורט.

 .8פיקוח ובקרה

 8.1דו"ח ועדת לוין ממליץ על הקמת רשות לבקרת תקציבים שתפקידיה ,בין היתר ,לבדוק,
לבקר ולאשר את הדו"חות הכספיים והתקציבים של אגודות הספורט ולפקח על השימוש
בתמיכה העירונית שניתנה להן.
 8.2חברי הוועדה ייחסו חשיבות מרבית למנגנוני הפיקוח והבקרה על השימוש בתמיכה
העירונית ,וכן למינוי גוף מקצועי שיהא אחראי על ביקורת פעילותם של הגופים מקבלי
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התמיכה .לאחר שקלא וטריא ,הגיעה הועדה למסקנה כי משיקולים כספיים גרידא אין היא
מוצאת לנכון להורות על הקמתה של רשות חיצונית לביקורת תקציבים.
 8.3יחד עם זאת ,ממליצה הועדה להרחיב את סמכויותיה ולהסמיכה לשמש כרשות לבקרת
תקציבים לכל דבר ועניין ,עפ"י צורך ,בבואה לעקוב ולבקר אגודות ספורט שתמיכתן עולה על
 ₪ 200,000בשנה התקציבית .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי הועדה תמלא את תפקידי
הפיקוח והביקורת תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים בעירייה (מנהל כספים,
רשות הספורט) ובהתאם להוראות סעיפים  15ו 16 -לנוהל תמיכות של רשויות מקומיות.
 8.4רשאית העירייה לפנות לכל אגודות הספורט ,לפי שיקול דעתה ,ולקבל את כל המסמכים
הנדרשים על מנת לבצע בדיקה ובקרה מעמיקה על אופן ההתנהלות הכספית והתקציבית.
 8.5רשאית העירייה לא להעביר תמיכה לאגודה שפועלת במתקנים עירוניים ולא סיימה את כל
תהליך חתימת החוזה כולל הצגת ביטוח עפ"י נהלי העירייה.

 .9תנאי סף לתמיכה
רשאיות להגיש בקשה לתמיכה אגודות ספורט העומדות בתנאים הבאים ואשר המציאו
במסגרת הגשת בקשת התמיכה את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתן בתנאים
הבאים:
א .תנאי סף לקבלת תמיכה בסך של 150,000
 ₪ומעלה ,הינו קיום ייצוג לנשים בגוף הניהול של אגודת הספורט המבקשת ,בשיעור
של  20%לפחות ,נכון למועד הגשת הבקשה לתמיכה.
ב .אגודת ספורט שפועלת בתחומי העיר כפר-סבא בלבד.
ג .אגודת הספורט תהה מאוגדת כמלכ"ר (עמותה  /חברה לתועלת הציבור  /הקדש).
ד .קבוצות הספורט המופעלות על ידי אגודת הספורט ,המייצגות את העיר כפר-סבא
ושמותיהן מכילים את שם העיר כפר-סבא * .במקרה של איחוד אגודות או
קבוצות ,המקרה ידון לגופו.
ה .אגודת ספורט שרוב פעילותה מתקיימת במתקן מחוץ לכפר-סבא תהיה זכאית רק
לתמיכה מקסימלית של  50%מהתמיכה בהתאם לתבחינים.
ו .אגודת ספורט אזורית – המייצגת את העיר כפר סבא תוכל להגיש בקשה לתמיכה
ככל ובעיר אין אגודת ספורט אחרת לענף זה ובתנאי ש  25%לפחות מהפעילים בה
יהיו תושבי העיר כפר-סבא (לא כולל קבוצות בוגרים  /בוגרות) .ככל ומספר
הספורטאים תושבי כפר סבא הפעילים בעמותה יהיו נמוך מ  50%מכלל הפעילים
בעמותה ,תחושב התמיכה באופן יחסי למספר תושבי כפר סבא הפעילים.
ז .עמותה  /חל"צ – תקבל תמיכה ומתקן לאימונים ומשחקים.
ח .על האגודה להגיש מדי שנה נתונים על פרטי הקבוצות והספורטאים ,על פי הנחיות
רשות הספורט ,שאם לא כן ,העירייה תהא רשאית לעכב ו/או לבטל ו/או לדרוש
את השבת כספי התמיכה.

 09-7649126/7רח' ויצמן  135כפר-סבא  | 44100טל.
 | gizbar@ksaba.co.ilמוקד  | 106מייל 09-7649263 :פקס.

 .10נוהל תמיכה באגודת ספורט חדשה
אגודה וקבוצה חדשה ( שלא קיבלה תמיכה מהעירייה בשנים קודמות) והעומדת
.10.1
בתבחינים של פעילות ספורטיבית הישגית באיגודי הספורט ,המוכרים על ידי מוסדות
הספורט ישראל ,כפי שמופיע מעת לעת במנהל הספורט ,תהיה רשאית לקבל תמיכה
רק לאחר הגשת אישור "ניהול תקין" על פי נהלי משרד הפנים ועיריית כפר סבא.
תמיכה תינתן רק בחלוף שנתיים ממועד תחילת פעילות האגודה או הקבוצה החדשה
במסגרת תחרותית.
קבוצת ספורט חדשה שתוקם ,בין אם במסגרת עמותה חדשה ובין אם במסגרת
.10.2
עמותה קיימת ומתוקצבת ,תחייב תיאום וקבלת אישור מוקדם מהעירייה ,לצורך קבלת
תמיכה ו/או הרשאה לשימוש במתקנים.

 .11תשלום התמיכה
תמיכה שאושרה תשולם בהתאם להוראת סעיף  16לנוהל מתן תמיכות של הרשויות
המקומיות.

 .12סוף דבר

הועדה מקווה כי המלצותיה יאומצו ע"י הגופים המוסמכים בעירייה וכי העירייה תפיק
תועלת מרובה " ...הן באשר לדרך השגת ה"צדק ציבורי" בהקצאת משאבים בנושא הספורט
והן בהשגת יתר יעילות ותמרוץ נכון של אגודות הספורט והעוסקים בספורט להגיע להישגים
ספורטיביים ולקדם יוקרת היישוב".
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תמיכות לאגודות ספורט2019/

נספח א'

תבחינים לתמיכה באגודות הספורט לשנת תקציב 2020
סעיף 1

ענפים קבוצתיים  -בוגרים /בוגרות

הענף

ליגת
על

כדורגל
כדורעף
כדורסל
הוקי גלגליות

350
50
50
10

סעיף 2

לאומית

320
33
50
5

ליגה
א'

ארצית

ליגה
ב'

ג ב ר י ם
10
X
10
20
10
20
2
3

ליגה
ג'
5
X
X
X

7
X
7
X

X
50
50
X

50
X
X
X

לאומית

נ ש י ם
X
33
33
X

33
X
X
X

X
20
20
X

X
X
X
X

X
10
10
X

ענפים קבוצתיים עד גיל 19

הענף

ליגת
על

לאומית

ארצית

נ ו ע ר

ליגה
א'

על

לאומית

ב נ י ם/בנות

כדורגל

27

25

15

X

כדורעף

27

25

X

X

x
7

כדורסל

27

25

15

2

7

הוקי גלגליות

5

7
7

3

2

X

ארצית

א'

ב'

ג'

מחוזית
בנים/ות

ילדים

נערים/נערות
7
7

סעיף 3

ליגת
על

ראשונה

שניה

ארצית

ליגה
א'

ליגה
ב'

x

7

7

7

7

7

5

X

X
7

X
7

X

7

5

X

7

5

7
X

X

X

X

עידוד ספורט נשים  -תוענק תוספת ניקוד עידוד לספורט נשים של  20%עבור סעיפים 1,2,6

סעיף  -4העדפה נוספת לענפי ספורט נבחרים קבוצתיים – בוגרים/בוגרות
*מתייחס לענף ולא לקבוצה  .הזכאות לניקוד היא עבור קבוצה אחת בלבד מכל אגודה ללא כפל ניקוד
עבור גברים ונשים ו/או קבוצה נוספת בליגה אחרת.
אגודה תהייה זכאית לקבל את הניקוד הגבוה מבינהם.
הענף
כדורעף ,כדורסל ,כדורגל-ליגת
"על"/לאומית
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ניקוד
90

הסבר
ענף מועדף

X

x

סעיף  - 5העדפה לספורט בשכונות  -בוגרים

הענף
כדורגל גברים

סעיף 6

ליגה
ב'
140

ליגה א'
165

ליגה
ג'
20

ניקוד לענפים אישיים

גברים  /נשים

הענף
סייף
אתלטיקה
קלה
התעמלות אומנותית
טניס
טניס שולחן
שחמט
שחייה
קליעה
כדורעף חופים
טקוואנדו
ג'ודו

כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  8נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  4נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  3נקודות
כל  20ספורטאים/ות =  3נקודות

כל  20ספורטאים (עיגול כלפי מעלה) זכאים לניקוד –הגדרת ספורטאים הינה לפי התבחינים של מנהל
הספורט*

סעיף 7
הענף
סייף
אתלטיקה קלה
התעמלות
אומנותית

העדפה נוספת לענפי ספורט אישיים מועדפים
דירוג
1
2

ניקוד
60
50

3

10

הסבר
ענף מועדף
ענף מועדף
ענף מועדף
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נספח ב
 .1נוהל חלוקת מענק "קרן הישגית"
1.1

הסכום הכולל של מענקי "קרן ההישגית" יוחלט במסגרת ועדת התבחינים העירונית
לכל שנת תקציב.

1.2

לוח זמנים לפעילויות הקרן:
* פרסום חלוקת מענקי "קרן הישגית" באמצעות פניה למועדוני
הספורט בכפר-סבא ,לאיגודים ארציים בחודש ספטמבר.
* פרסום בעיתונות המקומית בחודש אוקטובר.
* בפרסומים יודגש המועד האחרון להגשת הבקשות ,מעבר למועד
זה לא יתקבלו בקשות.
* דיונים לגביי זכאות וגובה מענקי "קרן הישגית" יערכו במהלך
חודש נובמבר.
* טכס חלוקה המענקים "קרן הישגית" יערך סוף חודש דצמבר.

 1.3אישור מועמדות למענק "קרן הישגית" יאושר ע"י איגוד ,התאחדות
ספורט מוכרת בישראל ו/או ע"י מנהל הספורט.
על האישור יחתום בעל תפקיד מרכזי באיגוד:
יו"ר סגן מנכ"ל/מזכיר או מנהל מקצועי של אותו איגוד.
 1.4אגודה  /עמותה המעוניינת לקבל את כספי המענק המוענקים
לספורטאים שלה ,מתבקשת להחתים את הספורטאים ,ולקבל את
הסכמתם להעברת המענק לעמותה .כספי המענק יועמדו לרשות
הספורטאים.
 .2תבחינים לקבלת מענק  -בענפים אישיים:
חלוקת המענקים לענפים אישיים אולימפיים ,פראולימפיים ולא
2.1
אולימפיים תתבצע בהתאם להישגים באותה שנה ועפ"י החלטת ועדת
הקרן הישגית.
הקרן תעניק מענקים:
2.2
א .לענפים אישיים אולימפיים ,פראולימפיים ולא אולימפיים המוכרים ע"י מנהל
הספורט ,ואשר זכו באליפות ישראל לפי הפירוט הבא:
ב .ענפים אולימפיים ופראולימפיים:
לזוכים במקום ראשון ,שני ,שלישי גילאי :בוגרים ,נוער וקדטים
לזוכים במקום ראשון בלבד  -גילאי ילדים (ילדים שהתחרו בקטגוריות גילאי 15
בלבד)
ג .ענפים לא אולימפיים:
לזוכים במקום ראשון בלבד  -גילאי :בוגרים ,נוער וקדטים.
סה"כ תקציב המענקים עבור כל הספורטאים בענפי הספורט האישיים הוא
עד  85%מהסכום של "קרן הישגית" באותה שנה.
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 .3תבחינים לקבלת מענק  -בענפים קבוצתיים:
 3.1מענקים לענפים קבוצתיים -בענפים כדורגל ,כדורסל וכדורעף.
א .בוגרים – מענק עליית ליגת על.
ב .בוגרים – מענק זכייה באליפות  /בגביע המדינה ,ליגת על

ג .בוגרים -מענק זכייה וסגנות אליפות/גביע המדינה ליגת על.
ד .בוגרים – מענק השתתפות במפעל אירופי המוכר ע"י האיגודים
הבינלאומיים.
ה .נוער  -מענק עליית ליגה מהליגה השנייה לראשונה.
ו .נוער  -מענק זכייה באליפות או בגביע המדינה לליגה
הבכירה ביותר.
 .4תבחינים לקבלת מענק – על שילוב ספורטאים של בעלי צרכים מיוחדים בפעילות
אגודות ספורט עירוניות:
א .על האגודה להגיש נייר עבודה לרשות הספורט המציגה שילוב של
ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים (קבוצה או יחידים).
ב .אגודות הספורט יהיו זכאיות למענק בסך ₪ 2,000
לפי התבחינים הבאים:
שיתוף של מעל  4ספורטאים בענף ספורט אישי
שיתוף של מעל  10ספורטאים בענף ספורט קבוצתי
רק לאחר אישור הפעילות ע"י רשות הספורט האגודות יהיו זכאיות
למענק בטכס חלוקת קרן הישגית.
 .5זכאות למענק לפי קטגוריות:
הענקת מענקי ההצטיינות תינתן לפי הקטגוריות הבאות:
א .ספורטאי המתגורר ,מתאמן ,פעיל במועדון ספורט מכפר-סבא
והמייצג את כפר-סבא זכאי למענק לפי התבחינים.
ב .ספורטאי המתאמן ,ופעיל במועדון ספורט מכפר-סבא ומייצג את
כפר סבא ,אך אינו גר בכפר-סבא זכאי למענק בגובה  %80לפי
התבחינים.
ג .ספורטאי אשר מייצג את כפר-סבא אך אינו מתאמן ואינו מתגורר
בכפר-סבא לא זכאי למענק.
ד .ספורטאי אשר הפסיק את פעילותו בענף בשנת הפעילות החדשה
אינו זכאי למענק.
ה .לספורטאים בענפים אישיים הפעילים באגודות שאינן עירוניות
לא יינתן מענק ,אם באותו ענף קיימת אגודה עירונית בכפר-סבא.
באם לא קיימת אגודה בענף זה בכפר-סבא אזי יקבלו  %50לפי
התבחינים.
ו .ספורטאים בענפים אישיים ,אשר אינם תושבי כפר -סבא
ופעילים באגודה אזורית המאגדת פעילות ספורט של מס' רשויות
עירוניות המשתפות פעולה לא זכאים למענק.
ז .מענקים מיוחדים בענפים אישיים יינתנו למי ששבר שיא בין לאומי
 -בוגרים או נוער (קדטים ,נערים).
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 .6פרסי  /הוקרה לא כספיים
א.
ב.
.7

הקרן יכולה לתת פרס הוקרה (לא כספי) למורה לחינוך גופני הפעיל במסגרת בית
ספרו לקידום החינוך הגופני והספורט.
הקרן יכולה לתת פרס הוקרה למאמן בולט שספורטאיו או קבוצותיו זכו
בהישגים בולטים לאורך תקופה ,או בעונה לגביה מוענקים מענקי ההצטיינות.

מגן הוקרה לענפים קבוצתיים יוענק במהלך הטכס:
א .לקבוצות בתי הספר ,חטיבות הביניים ,כיתות ז'-ט' בנים בנות המשחקים במסגרת
התאחדות הספורט של בתי הספר,
וזכו באליפות ארצית של ההתאחדות  -במקום ראשון.
ב .לקבוצות בתי הספר ,התיכוניים ,בנים בנות המשחקים בליגות
ארציות של התאחדות הספורט של בתי הספר וזכו במקום ראשון.
ג .לקבוצות אשר זכו באליפות ישראל ,גביע המדינה.
ד .לקבוצות אשר זכו אליפות אירופה ,אליפות עולם מקומות ראשון ,שני ,שלישי.

.8

נסיעות לתחרויות בחו"ל
להלן התבחינים למתן מענקים ע"י עיריית כפר-סבא לאגודה אשר סייעה
במימון נסיעה לספורטאים בענפיים האישיים אולימפיים לתחרויות בחו"ל:
* אליפות העולם קדטים ,נוער ובוגרים
* אליפות אירופה קדטים ,נוער ובוגרים

האגודה/העמותה תגיש בקשה למחלקת הספורט עם ציון שם הספורטאי
והישגיו.
גובה המענק לספורטאי לא יעלה על . ₪ 1,650
עמותה או אגודה שיהיו לה מעל  4ספורטאים העומדים בתבחינים
הנ"ל ,סכום המענק הכולל לא יעלה על .₪ 6,600
סכום המענקים יקבע כל שנה בהתאם לתקציב וכמות הספורטאים הזכאים.
במידה ותקציב העירייה יקוצץ במהלך השנה ,המענקים יקוצצו בהתאם.

** התבחינים נכתבו בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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נספח  -לחישוב מענקים "קרן הישגית":
סכומי המענקים לעונת הפעילויות  2019/20תש"פ
בענפים אישיים
תבחינים – זכייה באליפות ישראל – בענפים אולימפיים ,פאראולמפיים.
מקום
ראשון
שני
שלישי

בוגרים
₪ 4,250
₪ 3,600
₪ 2,500

נוער
₪ 3,600
₪ 2,800
₪ 2,100

קדטים
₪ 2,500
₪ 1,950
₪ 1,400

ילדים להישגים מיוחדים
₪ 1,100
-

תבחינים – זכייה באליפות ישראל – בענפים לא אולימפיים.
מקום
ראשון

בוגרים
₪ 1,000

נוער
₪ 750

קדטים
₪ 500

בענפים קבוצתיים
בוגרים
מענק עליה לליגת "על" יוענק ככל ולא קיימת לאגודה
קבוצה אחרת בליגה זו.
כדורגל
כדורסל
כדורעף

₪ 50,000
₪ 50,000
₪ 50,000

נוער
₪ 3,000
₪ 3,000
₪ 3,000

זכייה באליפות המדינה "ליגת על" /גביע המדינה
כדורגל
כדורסל
כדורעף
סך המענקים בסעיף זה לא יעלה על 150אלף  ₪לאגודה.
זכייה בסגנות אליפות המדינה/גביע ליגת "על"

₪ 100,000
₪ 100,000
₪ 100,000

₪ 3,000
₪ 3,000
₪ 3,000

--

כדורגל
כדורסל
כדורעף

₪ 25,000
₪ 25,000
₪ 25,000

השתתפות במפעל אירופי לכל סיבוב גברים/נשים (עד 6
סיבובים או מקסימום  3סיבובים לכל מין) מקסימום עד
 150,000ש"ח לכל המועדון.

₪ 25,000

תבחינים להישגים מיוחדים לענפים אישיים:
 שיא בינלאומי בוגרים – תוספת ₪ 2,000
 שיא בינלאומי נוער – תוספת ₪ 1,000
 הישג בינלאומי לבוגרים  -מיוחד – תוספת ₪ 3,000
 הישג בינלאומי לנוער – מיוחד – .₪ 2,000
 הישג זכייה באליפות עולם – .₪ 5,000
הערה:
סכום המענק משתנה כל שנה בהתאם לתקציב וכמות הספורטאים הזכאים.
ובהתאם לתקציב העירייה המאושר לנושא ,ככל והתקציב המאושר לנושא זה יעמוד על סכום
הנמוך מסך המלגות  /תמיכות המבוקשות אלו יתוקנו בהתאמה לתקציב המאושר.
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מתן תמיכה  /השתתפות בדמי שכירות/שימוש במתקן ספורט
מתן תמיכה בגובה דמי שימוש ו/או השכרת מתקן  /אצטדיון ספורט לאגודת ספורט ,מקום בו
לא קיים מתקן מתאים בעיר אשר אושר ועומד בתנאי הגורם החיצוני המוסמך – מנהלת הליגה /
התאחדות הספורט על מנת לאפשר את קיום המשחקים /התמודדות בליגה ואירוח המשחקים
בעיר.
על מבקש התמיכה לעמד בתנאים הבאים :
 .1לאגודת הספורט יש קבוצה בוגרת בכירה בליגה העליונה  /ליגת העל.
 .2על אגודת הספורט להוכיח כי לא קיים מתקן ספורט מתאים בעיר לקיום המשחקים
בהתאם לדרישות מנהלת הליגה /ההתאחדות לספורט.
 .3להציג לעירייה מראש חוזה שכירות  /הסכם התקשרות עבור השימוש ו/או השכרת
המתקן וכן אישור כי המתקן מאושר לקיום המשחקים הנ"ל.
 .4האגודה פעילה באחד משלושת הענפים המועדפים בתחום הספורט הקבוצתי בעיר.
 .5האגודה מקדמת ומטפחת פעילות נוער וילדים ומפעילה קבוצות נוער וילדים רשומות.
 .6האגודה אושרה כזכאית לקבלת תמיכה מהעירייה לשנת  2020במסגרת אישור התמיכות
לשנת .2020
הערות כלליות :
התמיכה תהא מלאה או חלקית ולא תעלה על גובה התקציב העירוני שיאושר למטרה זו.
התמיכה לא תעלה על גובה דמי השימוש בעד מתקן  /אצטדיון  .המועצה רשאית לקבוע תמיכה
נמוכה יותר.
לאחר תשלום התמיכה ימציא מקבל התמיכה אישורים להוכחת התשלום בפועל לגורם המשכיר.
המבקש יגיש לעירייה בקשה בכתב בצירוף המסמכים הנדרשים.
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תבחינים לתמיכה -להקמת בית כנסת
המשרד לשירותי דת פרסם קול קורא לקבלת תמיכה להקמת בתי כנסת לקהילה האתיופית לשנת
 2019/20והעירייה הגישה בקשה לתמיכה כספית לבניית בית כנסת לקהילה האתיופית במרכז
העיר ולהלן הכללים לקבלת התמיכה ככל שזו תתאשר על ידי המשרד הדתות.
 .1התמיכה תינתן לצורך בניית בית כנסת חדש על גבי קרקע שהוקצתה למבקש ע"י העירייה,
ובתנאי ששטח בית הכנסת יהיה לפחות  150מ"ר.
 .2התמיכה תינתן אך ורק עבור מבנה  ,לגביו יוכיח המבקש כי יש בסכום התמיכה להביא
להשלמת הקמתו ,באופן שהתמיכה שתינתן תממן את השלמת המבנה.
 .3תנאי למתן תמיכה הינו המצאת המסמכים הבאים:
א) תכנית הגשה ,תכניות עבודה ופיתוח שטח
ב) חוזה עם הקבלן המבצע
ג) היתר בנייה בתוקף
ד) הצהרת מהנדס על כך שהעבודות תבוצענה עפ"י כל דין ,וכן הערכתו על מצב הבנייה
בשטח ,העלות המשוערת לסיום המבנה ,לרבות אישורו בדבר השלמת הבנייה.
ה) הצהרת המבקש בדבר עלות הבנייה ,סכום הכסף שגויס להקמת המבנה המקורות לסכום
זה וכן התחייבות כי סכום התמיכה יביא להשלמת המבנה.
.4
.5
.6

.7

.8

במידה שיתברר כי הנתונים שנמסרו ע"י המבקש ,בדבר מצב הבנייה ו/או הסכומים הנדרשים
להשלמת בניית בית הכנסת ,אינם נכונים ,הרשות תהא זכאית לדרוש את סכום התמיכה ואף
לבטל את הקצאת הקרקע למבקש ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
המבנה ישמש אך ורק למטרת בית כנסת ולא יעשה בו כל שימוש אחר שאינו מתיישב עם
ייעודו האמור.
במידה ולצורך הקמת המבנה תידרש תמיכה הנמוכה מסכום התמיכה שנתקבל ממשרד
הדתות ,תהא העירייה רשאית להעניק תמיכה בסכום הנדרש לצורך השלמת הקמת המבנה
ואת יתרת התמיכה ,להעניק למבקש אחר שיעמוד בתבחינים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של הרשות.
כל האחריות לביצוע העבודה וכל הכרוך והנוגע בכך מוטל בלעדית על מבקש התמיכה.
העבודות תבוצענה בהתאם לכל דין  ,ובהתאם לתקנים המחייבים ,והרשות תהא רשאית
לבצע בדיקת חומרים ו/אן פיקוח צמוד לעבודה .במידה שיתברר  ,כי העבודות בוצעו בניגוד
למוצהר  ,יחויב המבקש להחזיר את כספי התמיכה ו/או חלקם ,עפ"י דרישת הרשות ,בצירוף
ריבית והצמדה כדין .כן יחויב המבקש בהוצאות שתגרמנה לרשות ,וכל זאת מבלי לגרוע
מהעונשים הקבועים בחוק.
יודגש כי האמור בתבחינים שיפורטו להלן  ,הינו בנוסף לתנאים באישור וועדת התמיכות של
משרד הדתות.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתבחינים שפורטו לעיל ולהלן ,לבין
האמור באישור וועדת התמיכות של המשרד ,האמור בתבחינים יגבר.
ציון מינימלי לאישור בקשת התמיכה על פי הקריטריון יעמוד על 75%
הנושא
ציבור המתפללים עולה על  50תושבים?
1
האם מניין המתפללים קיים ופעיל בעיר
2
האם בבית הכנסת תתבצע פעילות חברתית/תרבותית לרווחת
3
הקהילה?
התקבל אישור ועדת ההקצאות העירונית להקצאת הקרקע
4
לטובת בית כנסת.
לא קיים בשכונה בית כנסת פעיל אחר
5
הצגת תוכנית ומקורות למימון בניית בית הכנסת .
6
סה"כ
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המשקל ניקוד
15%
15%
15%
20%
20%
15%
100%

מועצת העיר תוכל לקבוע תקציב תמיכה נוסף (להל"ן מצ'ינג) עד גובה סכום התמיכה שיתקבל
ממשרד לענייני דתות ,בסכום שלא יעלה על גובה התמיכה מהמשרד.
סכום זה יכלול את סכום הפטור מתשלום אגרות והיטלי פיתוח ככול שזה יאושר.
השתתפות העירייה מותנית בתקציב פיתוח שאושר לצורך כך.
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אישור מתן מקדמות לעמותות ספורט ע"ח תמיכות לשנת 2020
רקע ודברי הסבר  -אגודות הספורט הפועל כפר סבא ,בית"ר כפר סבא ומועדון הכדורעף הפועל כפר
סבא פנו לעירייה לשם קבלת מקדמות לתמיכה.
תשלום מקדמה נעשה בכפוף להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  4/2006ושיעורה הינו
 25%מגובה התמיכה שאושרה בשנת  .2019דא עקא ,נוהל תמיכות קובע כי רשות מקומית לא
תעניק תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר כדין וכי במקרה בו החלה שנת הכספים והצעת
תקציב הרשות המקומית טרם אושרה כדין ,רשאית המועצה להחליט להוציא בכל חודש ,כל עוד
לא אושרה ההצעה כאמור ,תמיכה בסכום השווה לחלק השנים עשר מן התמיכה שחולקה באותו
נושא תמיכה ,בתקציב השנתי הקודם.
על פי המלצת הועדה המקצועית לתמיכות ,אשר העתקה רצ"ב ,לשלם מקדמות ע"ח תמיכה לשנת
 2020לאגודות הספורט הנ"ל בשיעור של  25%מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  ,2019וזאת
בכפוף להגבלה החלה ביחס למתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר.
להלן פירוט אגודות הספורט המבקשות -
סך
הפועל כפר סבא כדורגל עבור פעילות
עבור דמי שימוש סך

₪ 309,592
₪ 93,750

סך
סך

₪ 111,941
₪ 303,409

בית"ר כפר סבא
מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא

הצעת החלטה:
מועצת העיר מחליטה לשלם מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2020לאגודות הספורט דלעיל ,בהתאם
להמלצת ועדת התמיכות ,כמפורט בפרוטוקול הרצ"ב .תשלום התמיכות ייעשה בכפוף למגבלה
החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 2020
על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה ,אם וככל שהתמיכה
לא תאושר.
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ג' בטבת ,התש"ף
סימוכין505029 :
לכבוד
מועצת העיר כפר סבא
א.ג.נ,.
הנדון :תשלום מקדמות לאגודות ספורט ע"ח תמיכות בהיעדר תקציב מאושר כדין

רקע ודברי הסבר  -אגודות הספורט הפועל כפר סבא ,בית"ר כפר סבא ומועדון הכדורעף הפועל כפר
סבא פנו לעירייה לשם קבלת מקדמות לתמיכה.
תשלום מקדמה נעשה בכפוף להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  4/2006ושיעורה הינו
 25%מגובה התמיכה שאושרה בשנת  . 2019דא עקא ,נוהל תמיכות קובע כי רשות מקומית לא
תעניק תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר כדין וכי במקרה בו החלה שנת הכספים והצעת
תקציב הרשות המקומית טרם אושרה כדין ,רשאית המועצה להחליט להוציא בכל חודש ,כל עוד
לא אושרה ההצעה כאמור ,תמיכה בסכום השווה לחלק השנים עשר מן התמיכה שחולקה באותו
נושא תמיכה ,בתקציב השנתי הקודם.
על פי המלצת הועדה המקצועית לתמיכות ,אשר העתקה רצ"ב ,לשלם מקדמות ע"ח תמיכה לשנת
 2020לאגודות הספורט הנ"ל בשיעור של  25%מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  ,2019וזאת
בכפוף להגבלה החלה ביחס למתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר.
להלן פירוט אגודות הספורט המבקשות -
סך
הפועל כפר סבא כדורגל עבור פעילות
עבור דמי שימוש סך
סך
בית"ר כפר סבא
סך
מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא

₪ 309,592
₪ 93,750
₪ 111,941
₪ 303,409

הצעת החלטה:
מועצת העיר מחליטה לשלם מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2020לאגודות הספורט דלעיל ,בהתאם
להמלצת ועדת התמיכות ,כמפורט בפרוטוקול הרצ"ב .תשלום התמיכות ייעשה בכפוף למגבלה
החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 2020
על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה ,אם וככל שהתמיכה
לא תאושר.
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מינוי מנהל ארנונה וממונה על הגבייה
דברי הסבר:
לאור כניסתו לתפקיד של מנהל אגף ההכנסות ,צחי בן אדרת ,יש למנות מנהל ארנונה וממונה על
הגבייה במקומו של גזבר העירייה שמילא תפקידים אלה באופן זמני עד למינויו של מנהל אגף
ההכנסות הנכנס.
הצעת החלטה
 .1מינוי מנהל ארנונה:
מאשרים למנות את מנהל אגף הכנסות ,צחי בן אדרת ,למנהל הארנונה בהתאם להוראות
סעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו .1976 -
 .2מינוי ממונה על הגבייה:
מאשרים למנות את מנהל אגף הכנסות ,צחי בן אדרת ,לממונה על הגבייה לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב) תשנ"ג 1992-וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה עפ"י כל דין ולצורך גבייה של
קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המינהליות ,תשמ"ו 1985-של קנסות מנהליים שהוטלו
לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך
מנהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
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