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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשרי, תשפ"א ד"כ

 2020בר, אוקטו 12
 542218  אסמכתא:

 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 

 2020הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש אוקטובר הנדון:  

, שתתקיים ביום רביעי, אוקטוברהנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש 

, 27זאב גלר , רח' חטיבת הביניים שז"רב, 19:00, בשעה פ"אה'תשתשרי ב ו"כ, 14.10.2020

 כפר סבא.

 

 .לסיור מקדים בבית הספר המשופץ 18:30הנכם מוזמנים להגיע בשעה 

 

משתתפים אך תשודר  50-להנחיות משרד הבריאות תוגבל להישיבה תתקיים בהתאם 

 . בפייסבוק העירוני

 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.  •

 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.   2חובה לשמור על מרחק  •

 חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.   •

 

 דברי פתיחה ראש העיר 

 

 על סדר היום

 שאילתות. .1

עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים  .א

 הציבוריים ובבתים המשותפים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". שדרוג וטיפול בחורשת קפלן .ב
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 לסדר.הצעות  .2

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". דיווח פעילות אשכול השרון .א

 11.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום  .3

 .2020לשנת  3העברות תקציב רגיל מספר  .א

 .2020לשנת  4העברות תברים מספר  .ב

 . אישור מחיקת חובות .ג

 .9-10/2020 מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים .ד

 . 70הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל אישור  .4

 דירקטור בתאגיד הביוב "פלגי השרון". אישור מינוי  .5

 אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.  .6

 עדכון זכויות החתימה בעירייה. .7

 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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                                          19-08-2020ראש העיר                                                       –לכבוד  רפי סער 

 

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

 העיריות.

לטים הציבוריים ובבתים עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמק

 המשותפים.

 

בעקבות משבר הקורונה חל תהליך של  עבודה מהבית של רבים מתושבי העיר, בגלל כללי 

הקורונה. בעידוד המעסיקים, פתרון לכללי הקורונה, והעדפת רבים מהעובדים לעבוד מהבית 

 סוע מחוץ לעיר.נובכל אופן לא ל

 תהליך חיובי ברב המקרים. 

 תפקיד בעידוד התהליך, ויצירת תשתית הולמת לפעילות תעסוקתית בעיר.  הלעיריילדעתנו 

 שאלה:

 מה עושה העיריה כדי לקדם תהליך זה:

בתחום שימוש רב תכליתי במקלטים ציבוריים כמרכזי עבודה. כמה מקלטים   .1

 ציבוריים משמשים היום כמרכזי עבודה? 

המשותפים. כמה מקלטים משמשים בתחום השימוש במקלטים בבתים  .2

 כמקלטים דו תכליתיים בבתים משותפים? 

 ביצירת וקידום תשתית אינטרנטית. .3

 

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

 
 העתק: איתי צחר מנכ"ל העיריה 

  בן צרטוף           
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 מענה לשאילתה

מושכרים כיום לעמותות ולגופים שונים אשר מפעילים בהם פעילות רבים מהמקלטים העירוניים 

 לרווחת הקהילה.

אין כיום מרכזי תעסוקה במרכזים אלו ואנו גם לא סבורים שמדובר במהלך נדרש לגבי מקלטים 

 תועלת ובשים לב להשקעות הנדרשות לשם כך לעומת הפתרון שזה מספק.-ציבוריים במונחי עלות

 

במסגרת פעילות מתואמת מול פיקוד העורף עתידות להתבצע פעילות ים, בנוגע למקלטים פרטי

בנושא כשירות המקלטים הפרטיים לחירום ולשיקול דעת כל בניין ובניין אופן השימוש בו על פי 

 צרכי דיירי הבניין.
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 לכבוד  
 23-8-2020ראש העיר                                                                                    –רפי סער 

א'  36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא שדרוג וטיפול בחורשת קפלן, זאת לפי סעיף  

 לפקודת העיריות.  הלתוספת השניי

 

ק"מ המתחיל בנחל אלכסנדר ומסתיים    60לאחרונה סומן מחדש שביל השרון להליכה. שביל של 

בפארק הירקון. לאורכו נקודות ענין רבות כמו אגמון חפר, נחל פולג, אתרי מורשת כמו בית הלורד,  

 רחוב חנקין בקדימה השביל עובר בחורשת קפלן, פארק כפר סבא ובמשק האוצר בכפר סבא. 

 בחומר המקצועי שפורסם עם סיום סימון השביל, מוצעת לינה בחורשת קפלן.  

חורשת קפלן היא החורשה הגדולה תחומי העיר. חורשה בעלת חשיבות רבה סביבתית, חינוכית  

וקהילתית. תושבים נאבקו שהחורשה תהיה מוקד טבע עירוני, ואמנם נעשה תהליך תכנון, שיקום  

טפטוף, שילוט. היום החורשה איננה מזמינה. מערכות הטפטוף כבר   העצים, נטיעות, פרישת מערכת

לא קיימות, המקום לא מונגש, מערכת ניקוז הנגר העילי איננה טובה והקרקע מחורצת. בשולי  

החורשה טרקטורונים חורצים השטח והגשם מגביר החריצים וגורם לסחף. יש שילוט על מין העצים  

 ש פוטנציאל לנטיעות נוספות. אבל לפעמים אין עץ ליד השילוט. י 

מסלול השרון, הזדמנות להציג הטבע העירוני ואתרי השימור גם בכפר סבא. כפי שכבר אמרנו גם  

 בישיבות מועצת העיר,הציבור, ביחוד בתקופת הקורונה מסייר בארץ וצמא להכיר ערכי טבע ומורשת.  

הזדמנות גם לשקם את מרכז דור  העיר חייבת להשתלב במגמה וכעת לשקם וליצור מוקד מזמין. זו ה

ולמצוא פתרון לקולנוע חן, לאפשר סיור באזור הפיסול בבית ספר עציון, ובעתיד הליכה לאורך פארק  

 המוביל ועוד. 

 השאלה: 

מה עושה העיריה כדי לקדם בברכה את המטיילים על ידי שיקום החורשה, האם היא ערוכה ללינה?   

 הדרכה אפשרית והסבר על העיר וביחוד על מזרח העיר.   המטיילים למוקדים שבמסלולם,  תלהכוונ

 

 בברכה

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

 

 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף  
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 מענה לשאילתה

 העירייה מטפחת את היער כאתר טבע עירוני באופן שוטף.

 להכשרת המקום ללינה מוסדרת.אין בכוונת העירייה בשלב זה לבצע פעולות 

 

ראוי לציין כי העירייה ניגשה וזכתה לראשונה מזה מספר שנים בקול קורא של הקרן לשמירה על 

שטחים פתוחים, במסגרתו מתוכננת הקמת שלולית חורף ושבילי הליכה מזרחית לא רחוק מיער 

 קפלן ואנו נמצאים בשלב התכנון לכך.

 

 המוזיאון, על ידי אגף קיימות וחדשנות ועל ידי מערכת החינוך.פעילויות במקום יבוצעו על ידי 
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-11-10לכבוד                                                                                                  

2020 

 ראש העיר –רפי סער 

 

דיווח   –  א' לפקודת העיריות27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 אשכול השרון.  פעילות 

 
"אשכול רשויות מקומיות" זו יזמה של משרד הפנים על פיה זו צורה חדשה של איגוד 

ערים המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות  

 .  2017המקומיות החברות באשכול. הקמת האשכולות החלה בשנת 

פרופ' רענן וויץ ז"ל , על בסיס מחקר שיזם הציע בסוף שנות  אנחנו סבורים שהרעיון נכון. 

 להקים הנדבך הנוסף הזה של השלטון המקומי. התארגנות מרחבית.   70ה 

 -התארגנות כזו יכולה ליזום מהלכים מערכתיים, חוצי גבולות ולדוגמא בנושא סביבה  

ש יוצרים בדרך כלל  מפגעים סביבתיים אינם מכירים בגבולות מוניציפליים, וגם אזורי נופ

פעילויות אזוריות.  אפשר בדרך זו ליעל אספקת שירותים, מתן שירותים עם סף כניסה  

גבוה, ראיה אזורית המתבקשת בפיתוח ענף התיירות, בפיתוח מתקני ספורט, שירותי  

 תרבות וקהילה.

 יותר מחמישים אחוז מהרשויות בארץ חברות ופועלות במסגרת אשכולות. 

חברים באשכול השרון הרשויות: טייבה, כפר   .2018השרון הוקם בשנת אשכול רשויות 

ברא, כפר סבא, כפר קאסם, קדימה צורן, קלנסווה, רעננה, ג'לג'וליה, לב השרון, טירה,  

דרום השרון, הוד השרון, כוכב יאיר צור יגאל, תל מונד וזמר. יו"ר מועצת האשכול הוא 

 איתי צחר. 

בקשנו ליזום פגישת הכרות עם האשכול, ואיתי. לשמוע שנה לאחר הקמת אשכול השרון, 

על תכנית העבודה, פעילות שוטפת, תקציב, הכרות עם העובדים. הובטח שתזומן פגישה 

עם כל חברי המועצה. לאחר זמן המנכ"ל הנבחר עזב, והפגישה נדחתה. עד היום לא קוימה 

 פגישה זו. האשכול פועל ויש עובדים באשכול. 

שיבת מועצת העיר הבאה, יוצג אשכול השרון, תכנית פעולה לטווח  בי הצעת החלטה:

ארוך, תכנית עבודה לשנה זו ותחומי פעילות, תקציב האשכול, מקורות המימון. בישיבה 

 יציגו חברי המועצה דעתם לגבי פעילויות אפשריות של האשכול.

 

 בברכה 

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

 

 מנכ"ל   –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף  
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 11.10.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 בצירוף חומרים נלווים.  11.10.2020מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 החלטההצעת 

 11.10.2020מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 - בנושאים כדלקמן

 .2020לשנת  3העברות תקציב רגיל מספר  .א

 .2020לשנת  4העברות תברים מספר  .ב

 . אישור מחיקת חובות .ג

 .9-10/2020 מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים .ד

 

 

  























העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2020 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

לפני שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב 
לפני שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

1769001750
קבלנים שירותי מחשוב 

אזוריים
          500           294           794 

1093000750
שרותי תמיכה - עובדים 

קבלנים
       1,745           156        1,901 

 3,167-       156-          3,011-      נגדי מחשב1093000998

 498           78             420          עזר מחשב1814000593

 498           78             420          עזר מחשב1813200593

1269001440
הכנסות משירותי מחשוב 

איזוריים
          720           450        1,170 

 188           83             105          העסקת לבורנט בהרצוג1815030785

 162           83-            245          העסקת לבורנט בגלילי1815020785

 179           29             150          שירות לעסקים קטנים1769100782

1829900821
השתתפות/ תמיכה  

בהשכרת מתקנים לספורט
          650            -29           621 

1229999910
הכנסות ממשרד הפנים 

קורונה
             -             316           316 

 105           105             -             תגבור פיקוח ומוקד קורונה1729998112

 20             20               -             הוצאות שכר מתשאלים1729999112

1729999550
הוצאות הסברה ופרסום 

קורונה
             -               81             81 

1729999932
הוצאות ציוד מיגון והצטידות 

קורונה
             -             110           110 

שירותים שוניםשונים3
עדכון עלויות מנהל עסקים קטנים כנגד חסכון 

בהשכרת מתקני ספורט

4
ביטחון, 
בטיחות 

ושירותי חירום

ביטחון מוס"ח 
ובטחון שוטף

קבלת הקצאת משרד הפנים בגין משבר קורונה

1
מחשוב 

ומערכות מידע
מחשוב

התאמת הוצאות להכנסות בפועל משיריותי 
מחשוב איזוריים.

מיון פנימי לבקשת האגף תיכוניםחינוך2

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2020 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

לפני שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב 
לפני שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 575           75             500          תיקונים עירייה בית ספיר1098001420

 315           75-            390          נקיון קבלני בית ספיר1098001751

 41,430      1,200        40,230     פינוי אשפה1712300751

 661           150-          811          פינוי קרטונים1712200752

1829900821
השתתפות/ תמיכה  

בהשכרת מתקנים לספורט
          621          -220           401 

 607           830-          1,437       רזרבה לפעולות1994000981

864,203       863,437766הוצאות  

864,203       863,437766הכנסות  

-          -          -           

התאמה לביצוע חזוינקיוןחזות העיר6

קריית ספירתרבות5
נדרש עבור חוזה אחזקה למערכות  כיבוי אש 

ברייזל והצבת שילוט במתחם קריית ספיר

עמוד 2 מתוך 2



12/10/2020 העברות מסעיף לסעיף תברים 2020

 העברה 4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2020

מתוכו  

עדכון2020

תקציב 

מעודכן

             200         200          -          -חצר לימודית אוסישקין- השתתפות בית הספר59053019

             -             300         300          -          -חצר לימודית אוסישקין- השתתפות משרד החינוך52553019

            500          500           -           -חצר לימודית אוסישקין- עלויות75053019

-          -          500         500             -           -           500          500            

          1,300         -      1,300      1,300סימון כבישים והתקני בטיחות-54322004

               50           50          -          -סימון כבישים והתקני בטיחות-52822004

         1,350            50       1,300       1,300סימון כבישים והתקני בטיחות-75022004

1,300      1,300      50           1,350          1,300       1,300       50            1,350         

               70           70          -שיפוצי מוס"ח 2020 - השתתפות משרד החינוך52553013

             -        28,820           50    28,770    28,770שיפוצי מוס"ח 2020 - מקרנות הרשות54053013

       28,890          120     28,770     28,770שיפוצי מוס"ח 2020 - עלויות75053013

28,770    28,770    120         28,890        28,770     28,770     120          28,890       

-              

-             

-          -          -         -              -           -           -           -             

-              

-             

-          -          -         -              -           -           -           -             

30,07030,07067030,74030,07030,07067030,740

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך

בית ספר אוסישקין זכה בקול קורא 

ממשרד החינוך לפיתוח חצר 

לימודית חדשנית. ביה"ס משתתף 

בסכום של 200 א'

תפעול

נתקבלה הרשאה ממשרד 

התחבורה בסך 50א'. שם התב"ר 

משתנה לסימון כבישים והתקני 

בטיחות (בעבר נקרא סימון כבישים)

חינוך

נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 

לתוספת כיתה בחווה החקלאית 

בסך 70 א'. והגדלת תקציב הביצוע 

בהתאם

עמוד 1 מתוך 1
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 "אתשפתשרי ב' ג 
 539910סימוכין:  

 
 
 

 לכבוד
 חברי ועדת הכספים 

 
 

 שלום רב, 
 
 
 

    לחודשים  בחינת מתן הקלות לברי רשות בנכסי העירייה בתקופת הקורונההנדון:  
 2020נובמבר  –ספטמבר              

 
, תרבות ספורטהעירייה משכירה מזה שנים רבות שטחים בנכסי העירייה למטרות חוגים מסוגים שונים 

השימוש הנ"ל כרוך בתשלום לפי מחירון שנקבע ע"י העירייה  . כנסים , הרצאות וכדומהפנאי, העשרה, 
לשימוש חד פעמי ו/או שימוש ליום/שעה קבועה בחודש שנערך ע"י שמאי מטעם העירייה ו/או ע"י נציגי  

המחירון לפיו פועלת העירייה לצרכי השכרות הנכסים הינו מחירון שנקבע טרם "תקופת הקורונה"    . העירייה
ל ההוצאות הקבועות של הנכסים , הציוד בהם והאלטרנטיבה לשוכר במקום פרטי ומתבסס בין היתר ע

 .חלופי מרחבי העיר 
מרבית השכרות העירייה הינן לגופים קבועים בשעות וימים קבועים ולתקופות מתמשכות וארוכות כאשר 

 . הרציונל הינו שירות חוגי העשרה ופנאי לתושבי העיר
 . והנחיות משרד הבריאות מעמיסות הוצאות נוספות על מפעילי החוגיםהגבלות התו הסגול 

 .ההגבלות שנקבעו מגבילות השימוש מבחינת תפוסה על פני השימוש הרגיל שהיה קודם לתקופת הקורונה
, העשרה  , פנאי וחינוך לא פורמאלי, תרבותברי הרשות המפעילים פעילויות בנכסי העירייה בתחומי ספורט

 , נוער ומבוגרים יםוחוגים לילד
ת העסקית של ו הן בפעיללקושי בחזרה לשגרה בבחינת מדד החזרה לשגרה בתקופת הקורונה אנו עדים 

 המשק והן במגבלות אורח החיים הרגיל שקדם לתקופה לאור ההגבלות של הריחוק החברתי. 
 ל היקף הפעילות. כמו כן לאחרונה אנו עדים להתגברותו של גל שני של הקורונה , אשר גם לו השפעה ע

 
ליתן   27.07.2020אישרה מועצת העיר את המלצת ועדת הכספים מיום  05.08.2020לאור האמור בתאריך 

)למעט שוכרים  2020אוגוסט  –לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה לחודשים יוני  50%הנחה של 
שלגביהם מתן ההנחה תינתן  ₪ ועמותות ו/או אגודות ספורט 10,000המשלמים דמי שכירות של למעלה מ 

 בהתאם לקריטריונים שיקבעו(.
 

העירייה בדבר האפשרות להאריך את מתן ההנחות בשלושה חודשים  מטעםבדיקה נוספת של שמאי   נערכה
וזאת לאור מצב  כאמור נוספת הנחה ליתן וניתן מניעה אין כי נקבע–( 2020נובמבר  –נוספים )ספטמבר 

התחלואה הקיים והשפעת הגל השני על עסקים רבים וזאת בנוסף לעדות בירידה משמעותית בשוק השכירות 
 בתקופה זו. העסקית

 
 
 

 בברכה, 
  
 צבי אפרת 

 סבא-גזבר עיריית כפרמ"מ  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gizbar@ksaba.co.il
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 70שירות של עובדים, מעבר לגיל אישור הארכת 

 , של עובדי העירייה הבאים:70מאשרים הארכת שירותם, מעבר לגיל 

 

 .30/04/2021אידינגר יוסף, סגן מנהל מחלקת נוער , עד לתאריך  .1

בוקרה ימימה )מימי(, מזכירת מחלקת החינוך היסודי באגף החינוך, עד לתאריך  .2

30/06/2021. 

 .31/12/2020עד לתאריך געיסלר יפים, פקח עירוני ,  .3

 .31/8/2021זהר עופר, שליח דואר באגף לשירותים חברתיים, עד לתאריך  .4

 .31/8/2021כהן שרה, ספרנית באגף התרבות, עד לתאריך  .5

 .31/8/2021ה שמשון, מנהל המחלקה למורשת ישראל, עד לתאריך יממל .6

 .31/12/2020לתאריך סבירסקי שניאור, אב בית באולם ספורט אופירה נבון, עד  .7

 .31/8/2021ספוזניקוב דוד, רכז נוער ואחראי פעילות חדר כושר במרכז עציון, עד לתאריך  .8

 .28/02/2021פלטי ברכה, מורה במרכז להשכלת מבוגרים, עד לתאריך  .9

 .30/06/2021הרצל יעקובי, עובד משק באגף התרבות, עד לתאריך  .10

 .30/06/2021הבטחון, עד לתאריך יוסף מדמון, עובד מחסן באגף  .11

 .31/08/2021מיכאל זגלסקי, מאמן אתלטיקה ברשות הספורט, עד לתאריך  .12

 .31/08/2021רחל קורנמן, גננת יול"א באגף החינוך, עד לתאריך  .13

 .31/12/2021בוריס סטקלרוב, שומר בקריית ספיר, עד לתאריך  .14
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 השרון" אישור מינוי דירקטור בתאגיד הביוב "פלגי 

 דברי הסבר

 לחוק החברות 'ב18הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות הפועלת מכוח סעיף 

מבקשת למען הסדר הטוב, כי מועצת , הממשלתיות ותאגידים הציבוריים ותאגידי המים והביוב

דירקטוריון תאגיד , חבר העיר תאשר את מינוי ראש העיר, רפי סער, כנציג מועצת העיר כפר סבא

 להצבעה.מובא הנושא כאשר הוא אינו נוכח בעת ההצבעה. לפיכך  ביובה

 

 הצעת החלטה

דירקטוריון תאגיד  חבר, כפר סבא כנציג מועצת העיר ,רפי סער ראש העיר, מאשרים למנות את

 ".הביוב "פלגי השרון
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 אישור מינוי חברי מועצה לוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים

 דברי הסבר

, נדרש 31.12.2020, על סיום תפקידו החל מיום ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף חינוךלאור הודעת 

 לעיריית כפר סבא.מנהל/ת אגף חינוך מינוי 

 

( לפקודת העיריות נדרש לכנס וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים 2ב)ב()169בהתאם לסעיף 

 אשר הרכבה קבוע בחוק:

  

גניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת ראש העיריה או נציגו מקרב ס .1

 עובדים בכירים;

שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת  .2

בועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר 

 בועדת ההנהלה;

 המנהל הכללי של העיריה; .3

 שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון במכרז. נציג שימנה השר, .4

    

 הצעת החלטה

כחברים בוועדת ד"ר אוסנת ספורטה ועו"ד איתן צנעני מאשרים למנות את חברי המועצה 

( לפקודת 2ב)ב()169בהתאם לסעיף  מנהל/ת אגף חינוךהמכרזים לבחירת עובדים בכירים למינוי 

 העיריות ]נוסח חדש[.
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 עדכון זכויות החתימה בעירייה

 דברי הסבר

עם כניסת הגזבר החדש לתפקידו, נדרש לעדכן את בעלי זכויות החתימה בשם עיריית כפר 

 סבא בהיעדרו. 

 

 הצעת החלטה

מאשרים את זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא על מסמכים כספיים כדלקמן: 

זבר העירייה מר צביקה דוידי, חתימתו של ראש העיר מר רפי סער בצירוף חתימתו של ג

 על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת העירייה, המחייב את העירייה.  

מוסמכים,   יובהר כי רו"ח צבי אפרת או רו"ח אורית גנדל דנאי , מבלי לגרוע מהאמור לעיל

 כל אחד בנפרד, לחתום במקום גזבר העירייה, בהיעדרו.

 

 




