ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"ל
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
תשפ"א
כסלו,
י" ד
2020
נובמבר,
30
548521
אסמכתא:
לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש דצמבר 2020
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש דצמבר ,שתתקיים ביום רביעי,
 ,2.12.2020ט"ז בכסלו ה'תשפ"א ,בשעה  ,19:00באולם הספורט ע"ש ש"י עגנון ,רח' ספיר
 ,6כפר סבא.
כניסה מונגשת מרחוב רפפורט ממול לקניון כפר סבא הירוקה.
הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוגבל ל 50-משתתפים אך תשודר
בפייסבוק העירוני.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.
•
דברי פתיחה ראש העיר
על סדר היום
 .1הצהרת אמונים של חברת המועצה ,הגב' יעל סער.
 .2שאילתות.
א .מערכת  GISאגף ההנדסה.
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ב .מדיניות לגבי מכפילי חניה.
ג .ביצוע חניון ברחוב ירושלים שלא בבניה משמרת מים מטעם סיעת "כפר
סבא מתקדמת".
ד .שימושים נוספים והצללת ככר העיר לטובת התחדשות רחוב ויצמן מטעם
סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ה .שגרת הלימודים בגני הילדים התקפות הקורונה.
ו .פתיחת בית ספר יסודי נוסף בדרום העיר.
ז .טיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה.
ח .המימון הייצוג המשפטי של ראש העיר וחברי הקואליציה בעניין הבקשה
לביטול מינוי הועד הממונה של מפעל המים.
ט .התקשרות עם יועץ בענייני לשון הרע.
י .שימוש בהתקן הפצת אור כחול מהבהב ברכב ראש העיר – צ׳קלקה.
יא .שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי שיווק עצמי של ראש העיריה.
יב .אמת בפרסום.
יג .עדכון בעניין הקמת מבנה קבע לפעילות הקהילה הגאה.
יד .התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים.
טו .טיפול ביתושים והשתתפות עיריית כפר סבא באגוד ערים השרון לתברואה
(הדברת יתושים).
טז .סוגי עבירות הנאכפות על ידי אמצעים אלקטרונים ברחבי העיר.
 .3הצעות לסדר.
א .אכיפת עבירות איסורי חניה על ידי מצלמות ברחוב ויצמן.
ב .קביעת תהליך לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי מאת חבר המועצה
פנחס כהנא.
ג .סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב.
 .4אישור המלצות ועדת כספים מיום .25.11.2020
א .העברות מסעיף לסעיף מספר  5תקציב רגיל.
ב .העברה מסעיף לסעיף מספר  6תקציב בלתי רגיל.
 .5עדכון הרכב ועדות עירייה.
 .6מינוי נציג מועצת העיר לוועדת הבחירות לרב העיר כפר -סבא
 .7אישור המלצות ועדת תמיכות מיום .29.11.2020
 .8אישור תבחינים לתמיכות לשנת .2021
 .9אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות) ,התשס"ח – .2008
 .10אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא (תיעול) ,התשע"ה – .2015
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 .11אישור הצעת חוק עזר לכפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשפ"א.2020-
 .12אישור הארכת תוקף סמכות העירייה להמשיך לגבות היטל תיעול לפי חוק עזר
לכפר סבא (תיעול) התשע"ה 2015-והיטל סלילת רחוב וסלילת מדרכה ע"פ חוק
עזר (סלילת רחובות) התשס"ח.2008-
 .13אישרור מועצת העיר לחילופי קרקע שנרשמו בתכנית לצורכי רישום 599/1998
תכנית הר מירון .405-0563270
 .14אישור מימון עלות השתתפותו של סגן ראש העיר ,דני הרוש ,בכנס השתלמות סגני
ראשי ערים באילת.
בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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25/10/2020
לכבוד
רפי סער
ראש העיר כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצת העיר לחודש נובמבר
שאילתא לפי סעיף 36א  -מערכת  GISאגף ההנדסה
לאחרונה נודע לנו כי מערכת ה GIS-עיריית כפר סבא הוקמה ומנוהלת על ידי מפעל המים ,ולא על
ידי אגף ההנדסה ,וכי מפעל המים התבקש להשקיע עשרות אלפי שקלים בעדכון שכבה במערכת ה-
.GIS
עוד נודע לנו ,כי אין בכוונת מפעל המים להמשיך ולממן את אחזקת מערכת ה GIS-ועל העיריה יהיה
לשאת בהוצאות התחזוקה שלה ,כנהוג בכל הרשויות האחרות.
בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות כדלקמן:
 .1כיצד נערכת עיריית כפר סבא לקבלת בעלות ותחזוקת מערכת ה? GIS-
 .2מהי העלות הצפויה לאחזקת המערכת מידי שנה ?
 .3כיצד רשמה העיריה בספריה את שירותי אחזקת המערכת שניתנו על ידי מפעל המים ?

בברכה,
יוסי סדבון – חבר מועצת עיר
קרן גרשון – חברת מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת עיר
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא,
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
אין כל כוונה מצד עיריית כפר סבא להפסיק את שיתוף הפעולה בנושא נכון לעכשיו.
לא ידועה עלות צפויה שכן הנושא אינו על הפרק.
הוצאה זו מופיעה תחת סעיף מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה ,מספר .1732300570
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25/10/2020
לכבוד
רפי סער
ראש העיר כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצת העיר לחודש נובמבר
הנדון שאילתה לפי סעיף  36א'  -מדיניות לגבי מכפילי חניה
לאחרונה אושרו תוכניות במספר מתחמים בעיר ,במסגרת התחדשות עירונית  /בניה באזורי
מגורים רווים ,הכוללות שימוש במכפילי חניה .מטרת מכפילי החניה היא לאפשר מיצוי זכויות
בניה תוך עמידה בתקן חניה הנדרש .יחד עם זאת ,ישנם מקרים בהם הצבת מתקן החניה
מייצר מטרד עבור השכנים ,הכל בהתאם למיקומו המוצע של המתקן ביחס לרחוב וביחס
למבנים הסמוכים.
 .1האם קיימת מדיניות ברורה ביחס לאלו מקרים ראוי לאשר הצבת מכפילי חניה ?
 .2מהם ההנחיות הנהוגות כדי להקטין את המטרד של מתקני החניה ביחס לנכסים
צמודים ?
 .3אלו אמצעים ישנם לבעלי הנכסים בסמוך לדרוש שיפוי או שינוי של מקום הצבת מתקני
החניה וכיצד העיריה פועלת כדי להקטין את החיכוכים האפשריים סביב המטרדים
אשר עלולים להיווצר כתוצאה מהתקנת מתקנים אלו ?
בברכה,
יוסי סדבון – חבר מועצת עיר
קרן גרשון – חברת מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת עיר
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
מכפילי החנייה וחנייה רובוטית הינם אמצעי לתוספת חניות במגרשים בהם יש קושי
להוסיף מקומות חנייה ,כדוגמת פרוייקטי תמ"א  .38אישור מכפילי החנייה נעשה בתהליך
מובנה בו מעורב מהנדס תנועה מטעם הוועדה ,כשתכנון המכפילים נעשה ע"י מהנדסי
תנועה מטעם היזם.
היות ובכל מגרש החנייה מתוכננת באופן אחר ,המותאם לתנאי המגרש והתכנון המבוקש,
הרי שיש להתאים פתרונות לכל מגרש בנפרד.
ככלל המדיניות להתחדשות עירונית שאושרה לא מאפשרת הצמדת חניות לקו מגרש קדמי
ומשכך גם לא מכפילי חנייה .לגבי מכפילי חנייה הגובלים במגרשי מגורים ,הרי שמבוקש
לבחון מכפילי החנייה מבחינה אקוסטית לרבות קבלת דוח אקוסטי שנבחן ע"י היחידה
הסביבתית  .בדר"כ מכפילים אלו הינם שקטים מאד בתפעול שלהם עקב מנגנונים
הידראוליים ואך בכל מקרה הוועדה מבקשת הפרדה פיזית על מנת למנוע פגיעה פיזית
בעת תפעול המתקן ,הפרדה שלרוב משמש גם הפרדה אקוסטית ,ככל שנדרש.
בכל פרוייקט של תמ"א  ,38מפורסם על פי חוק דבר הגשת הבקשה להיתר ,כך שכל גובל
או אחר ,החפצים להתייחס לבקשה ,יכולים לעשות כן .עוד יצויין כי בכל בקשה של תמ"א
 ,38בעל ההיתר נותן לוועדה המקומית שיפוי כנגד תביעות של ירידת ערך.
יש לציין כי לאחרונה מתרבות הבקשות לחניון רובוטי ,אשר השפעתו על הסביבה הקרובה
הינה מזערית מאחר והרכבים מוחנים מתחת לפני הקרקע.
לאור כך יזמה וביצעה העירייה סיור לחברי ועדת משנה לתכנון ובנייה בנושא מכפילי
חנייה בעיריית רמת גן.
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לכבוד רפי סער – ראש העיר

18-11-2020

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת
העיריות.
ביצוע חניון ברחוב ירושלים שלא בבניה משמרת מים.
בקול צהלה נפתח החניון ברחוב ירושלים .הקלה לסוחרים ולתושבי העיר .יחד עם זאת לצערנו החניה
איננה עומדת בקריטריונים של חניה משמרת מים .יש הנחיות ברורות בנושא של המשרד להגנת הסביבה.
כבר ב  2006-כתב המשרד להגנת הסביבה בעת ביצוע החניה ליד האצטדיון שיש מדריך מפורט לתכנון
ובניה משמרת נגר עילי .המשרד להגנת הסביבה מציין ששטחי הדרכים ,כולל חניות ציבוריות הם הגורם
השני בחשיבותו לתוספת הנגר שאיננו מוחדר לקרקע בעיר.
בעת השלמת החניון ברחוב מורדי הגטאות עם תשתית משמרת מים ,הבטיח מנכ"ל העיריה שחניונים
יוקמו עם משטחים משמרי מים.
בישיבת מועצת העיר מיום  1-1-2020הצגנו הצעה לסדר בנושא השהיה ,החדרה וניצול מי נגר עילי.
תשובת העירה בין השאר הייתה שחניוני העירה מבוצעים על פי תקן בניה משמרת מים .והנה העיריה
מבצעת חניון חדש ללא קציר נגר ועם השקעה גדולה בניקוז.
להפתעתנו החניון ברחוב ירושלים לא נעשה עם תשתית משמרת מים .הטיעון הוא שהשיפוע לא מתאים.
בחנו הנושא עם אנשי מקצוע ואין זה כך .היה צריך להכין במקום חניה משמרת מים.
מדוע העיריה בנתה החניון ללא שימור מי הנגר?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק:
איתי צחר – מנכ"ל העירה
בן צרטוף
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מענה לשאילתה
בניגוד גמור לנטען בשאילתה החניון ברחוב ירושלים הוקם על פי תכנון משמר מים
למטרת ניצול מי הנגר העילי ועומד בכל הנחיות התכנון.
מצ"ב אישורה של מהנדסת העיר לפיו החניון עומד בהנחיות התמ"א לניצול מי נגר עילי.
נשמח לקבל את פרטי אנשי המקצוע אשר מצוינים בשאילתה על מנת לשוחח עמם ולהבין
על מה ביססו את חוות דעתם.
מדובר בחניון אשר בחלקו העיקרי נמצא בשיפוע משמעותי מאד ,5% ,ולפיכך כבר בשלב
תכנון החניון ,הוספו בו  6בורות חילחול וניקוזים תת קרקעיים המופנים ישירות לערוגות.
עקב השיפוע בחניון אין כל תועלת בשימוש באבנים מחלחלות ובורות החלחול והניקוזים
התת קרקעיים אמורים לספק את המענה הנדרש מבחינת ניצול הנגר העילי בחניון.
העירייה תמשיך לקדם ולהוביל את נושא ניצול מי הנגר העילי כחלק בלתי נפרד ממדיניות
הקיימות והשמירה על הסביבה בה היא נוקטת ומובילה.
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אגף הנדסה  -לשכת מהנדסת העיר
 29נובמבר 2020
לכבוד
איתי צחר
מנכ"ל העירייה
כאן
שלום רב,

הנושא :חניון ירושלים פתרונות חילחול
בהמשך לשאילתא לגבי החניון אבקש להצהיר כי בהתייעצות עם אינג' ניצה חן ,מנהלת מח' תשתיות
במינהל הנדסה אשר היתה שותפה לתכנון ופיקוח על הביצוע של החניון ,והינה מהנדסת בעלת
מומחיות בתחום התשתיות ,נמצא כי פתרונות הניקוז בחניון זה נעשו באמצעות  6בורות חילחול גדולים
אשר חלקם מחוברים תת קרקעית אל הערוגות במקום.
פתרון ניקוז זה נבחר עקב השיפוע החזק של  5%בחניון זה ,הבנוי כולו בשיפוע .יצויין כי בחניון בעל
שיפוע כנ"ל אין יכולת לאסוף מים באבן מחלחלת ולכן נבחר פתרון זה.

בכבוד רב,

אדר' עליזה זיידלר גרנות
מהנדסת העיר כפר סבא
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לכבוד
רפי סער  -ראש העיר

18-11-2020

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא שימושים נוספים והצללת ככר העיר לטובת
התחדשות רחוב ויצמן ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.

ככר העיר ממוקמת במרכז העיר ,נגישה ברגל ובתחבורה ציבורית ,במוקד המסחר העירוני.
הככר ניצבת דוממת כמעט כל ימות השנה .משטח בטון בוהק .הכיכר יכולה להיות מוקד
משמעותי שיביא לפעילות במרכז העיר.
ניתן היום להכין הצללות זמניות ופעילויות רבות כפי שנעשה בכיכרות בעולם .יש דוגמאות
מהארץ ומהעולם של ככרות אשר עמדו בשיממונן שנים רבות ולאחר תהליך של שיתוף ציבור,
ותכנון עירוני ,חזרו להיות מרכזים עירוניים משמעותיים כמו ככר דיזנגוף.
 .1מה עושה העיריה כדי שתהיה פעילות במשך כל השנה בכיכר?
 .2האם העיריה בודקת אפשרויות של הצללה זמנית בכיכר?
 .3האם יש כונה לשתף הציבור בתהליך התכנון ואיתור צרכים?
 .4מה יעשה כדי לחבר הכיכר לרחוב ,כמו הסרת גדרות.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא  ,פינחס כהנא אמיר סילבר
העתק:
איתי צחר מנכ"ל
בו צרטוף
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מענה לשאילתה
המענה לשאילתה נידחה בזאת לישיבת המועצה הבאה שמן המניין לפי סעיף (36א)
לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש].
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
שגרת הלימודים בגני הילדים התקפות הקורונה
ברור לכולנו שתקופת הקורונה מהווה נטל נפשי עלינו ועל ילדינו ,באופן ברור ,שהיקפו עדיין לא ידוע.
מתווה התמיכה של עיריית כפר סבא בילדים הינו חיוני בתקופה זאת.
מאז החזרה ללימודים גני הילדים בכפר סבא פועלים במתכונת של  5ימי לימודים בלבד .מתווה הלימודים
כפי שהוכתב על ידי משרד החינוך מגדיר לימודים במשך  6ימים בשבוע ,אולם עיריית כפר סבא בחרה
שלא לקיים לימודים בימי שישי .קיצור שבוע הלימודים נועד לכאורה לצמצם את החשיפה לצוותים נוספים
אך בפועל לא מנע זאת ,קרי גם במהלך השבוע יתכן וסיעת שאינה בצוות הקבוע של גן תעבוד בו .יש לציין
כי גננות משרד החינוך ממשיכות לעבוד בימי שישי.
ערים סביבנו (הוד השרון ,רעננה ,הרצליה ועוד) ,בחרו להחזיר את ימי שישי ,כמובן בהתאם למתווה
המאושר על-ידי הממשלה.
ראש העיריה,
 .1מתי אתה מתכוון להחזיר את שגרת שבוע הלימודים המלא בגני הילדים?
 .2האם אתה עומד עדיין מאחורי המחויבות של סיעת שניה בבוקר מעל  26ילדים ,הן לשנת 2020
והן לשנת ?2021
 .3איזו תמיכה נפשית אתה מציע לילדי הגנים?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
המחוקק קבע כללים בנוגע להגשת שאילתות למועצת העיר ,לרבות לעניין מבנה
השאילתה ,היותה קצרה וכי עליה לעסוק בעניין עובדתי אחד.
למרבה הצער ,חרף הערות חוזרות ונשנות בנושא זה ,עדיין מוגשות שאילתות שאינן
עומדות בהוראות הדין .בשאילתה הנ"ל נשאלה שאלה ביחס להיקף שבוע הלימודים,
שאלה נוספת בדבר מתן תמיכה נפשית ושאלה שלישית בדבר הכוונה העתידית לעניין
העסקת סייעת שניה בגנים מעל  26ילדים.
לפיכך ,יינתן מענה לשאלה הראשונה בלבד.
ראש העיר ועובדי העירייה הרלוונטיים מקיימים קשר רציף עם ועד ההורים העירוני.
מ ערכת החינוך בכפר סבא נפתחה ללא תקלות גם לאחר הסגר השני הודות לעבודה קשה,
מאומצת ומקצועית של כלל גורמי העירייה.
חשוב מכך ,הודות למדיניות ראש העיר ,נפתחו גני הילדים לפעילות לחמישה ימים
והתוצאה היא שעד אתמול לא היה חולה מקרב הילדים בגני הילדים .לצערנו ,אתמול
אובחן החולה הראשון.
חשוב לדעת כי חוזי ההעסקה של צוותי גני הילדים הוא לחמישה ימי עבודה בלבד ושיטת
העבודה בשגרה (טרום קורונה) היא שיש סייעות סבב ,אשר בכל מיום ממלאות מקום בגן
אחר -כך שבחמישה ימים עוברות מספר גנים למילוי מקום.
הימנעות מהיום השישי מאפשרת ,ככלל ,עבודה בצוותים קבועים (למעט תקלות ,מחלות
צוות ,היעדרות מסיבות אישיות וכד' -אז נדרש מילוי מקום).
בסיכום עם ועד ההורים הוחלט על חזרה למתווה של שישה ימים החל מיום שישי הקרוב,
.4.12.2020
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
פתיחת בית ספר יסודי נוסף בדרום העיר
נתונים דמוגרפיים מזמן בניית תכנית החינוך האסטרטגית מראים כי אוכלוסיית דרום מרכז העיר ,המגיעה
לבית הספר "אוסישקין" והולכת וגדלה עד לרמת צורך של  6כיתות א' .מסמכי תכנתי ההתחדשות העירונית
של אזור פועלים א' ,שמהווה רק חלק מאזור רישום "אוסישקין" ממליצים על פתיחה של בית ספר נוסף
במהירות .יש לציין כי באוזר "אוסישקין" נבנים כבר עכשיו מספר בניינים במסגרת התחדשות עירונית.
בית הספר אוסישקין מונה כיום  5כיתות א' מלאות לחלוטין.
לאור המצב הנוכחי והצפי העתידי ,האם בכוונת העיריה לבחון פתיחה של בית ספר נוסף בדרום מרכז העיר
בשנת הלימודים תשפ"ב?

אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון – חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
צביקה צרפתי – חבר מועצת עיר
קרן גרשון – חברת מועצת עיר
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מענה לשאילתה
כלל הנושא נבחן לרבות אופציה זו.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
טיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה
“מפעל בראון סיים את תפקידו ההיסטורי בעיר”  -כך הצהרת ,בלשון עבר ,בדצמבר  .2018ומאז עברו
שנתיים ….
שבועות רבים עברו מאז ערך המשרד להגנת הסביבה שימוע למפעל בראון אולם מטרדי הריח בשכונה
ממשיכים ותלונות התושבים אינן פוסקות .עיריית כפר סבא פשטה על המפעל במבצע מתוקשר אולם מאז
נדמה כי לא נעשה דבר ,גם לאחר שהתגלה כי האמצעים המיועדים לניטרול ריחות לא פעלו כנדרש.
נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1מה עשתה עיריית כפר סבא לאחרונה כדי לטפל במפגע הריח ממפעל בראון ?
 .2לפני מספר שבועות בוצע שימוע על ידי המשרד להגנת הסביבה .נודה לקבלת עדכון מה היו
מסקנות המשרד.
 .3מה בכוונת העיריה לעשות על מנת למנוע את מפגעי הריח?
 .4האם עירית כפר סבא ממשיכה לקבל ליווי ממשרד עו"ד מיתר ליטוורניק .אם כן מה העלות של
הליווי המשפטי?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא כפופה להוראות הדין ולכללי המשפט המנהלי ומטפלת בכל המטרדים
בעיר ובכלל זאת מטרדי הריח.
כידוע ,העירייה התקשרה עם מומחה מוביל בתחום הריחות וכן עם משרד עו"ד המתמחה
בתחום מפגעים סביבתיים כדי להתמודד עם גל הריחות.
לגוף השאלה:
בעיריית כפר סבא התקבלו ומתקבלים תלונות רבות על מפגעים לכאורה ממפעל בראון.
מאידך גם המשרד להגנת הסביבה קיבל תלונות רבות ואף הוא נקט בהליכים .מרגע
שהמפעל קיבל זימון לשימוע על ידי המשרד להגנת הסביבה ,הובלת הטיפול במישור
האכיפתי עבר לידיו ובתוך כך הוא גם משגר צוותי מריחים מטעמו.
יחד עם זאת ,רשות הרישוי המשיכה בעבודתה הנחושה למיגור מפגעים ברחבי העיר,
לרבות מפגעי הריח הנטענים באזור השכונה הירוקה.
בהמשך לכך ,נשלחו בעת הצורך צוותי מריחים ובעלי תפקידים נוספים לאזורים
הרלוונטיים גם בחודשים יולי-אוקטובר  ,2020אשר ערכו בדיקות על פי הנוהל ותיעדו
אותן בדוחות הרלוונטיים .רשות הרישוי ערכה ותמשיך לערוך ביקורת פתע.
באשר לתוצאות השימוע ,למיטב ידיעתנו טרם פורסם סיכום סופי לשימוע .בסיכום
הביניים ניתנה למפעל אורכה להגשת מסמכים משלימים וחוות דעת .אנו ממתינים
לפרסום סיכום השימוע הסופי כדי לקבל וללמוד את מסקנות המשרד הסופיות.
ה עירייה רואה במיגור מטרדי ריח מטרה עליונה והיא תפעל בכול הדרכים ע"פ דין למיגור
מטרד הריחות.
רשות הרישוי תמשיך בעבודתה השוטפת למיגור מפגעים ברחבי העיר ,לרבות מפגעי ריח
באזור השכונה הירוקה ,ובכלל זאת תמשיך לשלוח צוותי מריחים ובעלי תפקיד למקומות
הרלוונטיים.
בנוסף ,הרשות עומלת על שיפורים ושדרוגים לאפליקציית "סמלי" ,אפליקציה אשר
פותחה על ידי תושב העיר ,במטרה לייעל את השירות שהיא מציעה וכן להביא לכך
שהדיווחים המדווחים באפליקציה יוכלו לשמש כתיעוד תקף מבחינה משפטית לצורך
הוכחת מפגעי ריח .כמו כן בימים הקרובים ,ייצא קמפיין "הרחת – דיווחת" ,הפונה
לתושבים לקחת חלק פעיל בעניין הדיווחים.

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

באשר להמשך ההתקשרות עם משרד עורכי הדין מיתר-ליקוורניק ,העירייה ממשיכה
לקבל שירות מהמשרד בנושא מפעל בראון ,כאשר היקף ההתקשרות עומד על  150ש"ע
בסכום של  + ₪ 87,750מע"מ.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
המימון הייצוג המשפטי של ראש העיר וחברי הקואלציה בעניין
הבקשה לביטול מינוי הועד הממונה של מפעל המים
ביום  15בפרואר הדיח סגן רשם האגודות השיתופיות את חברי הוועד המנהל של מפעל המים ובראשם
את ראש העיריה מתפקידו כיו״ר הוועד .בסוף חודש מאי הגישו ראש העיר וחברי הוועד (למעט חברי
הוועד שהם נציגי סיעות האופוזיציה) בקשה לביטול החלטת סגן הרשם והחזרתם לכהונה במפעל המים.
הבקשה הוגשה על ידי עו״ד ינקי פפר ,עו״ד אלון גלרט ועו״ד אלידור בליטנר ממשרד מיתר .בבקשה
עצמה עולה כי כבר ביום  25.2.2020פנו באי הכוח הנ״ל לסגן הרשם בבקשה בע״פ לביטול ההחלטה.
בהחלטת ההדחה קבע סגן הרשם כי לחברי הוועד לא תעמוד הזכות לקבל ייצוג משפטי על חשבון אגודת
מפעל המים.
נבקש לקבל את התייחסות ראש העיריה ביחס לשאלת גובה ומקור המימון של הייצוג המשפטי בהליך זה.

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
הנושא כולו נבחן וכל פעולה תתבצע על פי החוק בלבד.
כידוע לחלק ממגישי השאילתה ,קיים ביטוח לנושאי משרה בכירים וגם חלופה זו תיבחן.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
התקשרות עם יועץ בענייני לשון הרע
עיריית כפר סבא מתקשרת מזה מספר שנים עם עורך דין לטיפול בענייני לשון הרע .מעיון בכרטסת
הנהלת החשבונות שהועברה לבקשתנו נראה כי מידי שנה משלמת סכומים משמעותיים בגין טיפול
בנושאים אלו.
בפסק דין עיריית כפר סבא נגד אברהם נ׳ נאנס מתח השופט אמיר לוקשינסקי-גל ביקורת על עיריית כפר
סבא וציין כי:
״הגשת תביעת לשון הרע על ידי עירייה אינה דבר שבשגרה .ככלל ,על עירייה לגלות סובלנות כלפי פרסומי
תושבים בכל הנוגע להתנהלותה ,ולהתמודד עם פרסומים אלה בדרכים אחרות העומדות לרשותה ,שאינן
הגשת תביעה ,ולמצער לפנות לנתיב של הגשת תביעה כמוצא אחרון .כמו כן ,מן הראוי לשקול לפנות
לתושב בהתראה טרם הגשת תביעה ,שתכליתה האמיתית הינה להביא להפסקת הפרסום או לתיקונו ,מבלי
שתתלווה אליה דרישת פיצויים משמעותיים שלא ריאלי לצפות מהתושב לשלמם .כך למשל ,במקרה דנא
נלוותה למכתב ההתראה דרישת תשלום של  ₪ 100,000בתוך  7ימים ,תוך ציון שהעירייה זכאית לפיצוי
בסך  1.8מיליון  ,₪משל היה זה מכתב התראה של אדם פרטי .מכתב כגון דא ,מותיר את הרושם ששליחתו
נעשתה יותר כדי לצאת ידי חובה ,ופחות כניסיון אמיתי להפסיק את הפרסומים שלא באמצעות הגשת
תביעה.״
נוכח עמדת בית המשפט נבקש להבין את העלות תועלת שבעניין טיפול בנושאי לשון הרע מטעם העיריה.
מה היו ההוצאות בגין טיפול בנושאי לשון הרע ב 4-השנים האחרונות ?
מה היו התקבולים שהתקבלו בגין תביעות שהוגשו ?
באילו נושאים טיפל היועץ בשנתיים האחרונות ?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
הציטוט שהובא בשאילתה הינו חלקי ביותר כאשר למעשה ,בית המשפט פסק כי באותם
מקרים שבהם תושב העיר חוזר ומפרסם דברי לשון הרע שלא כדין ,ובעיקר כאשר
הפרסומים נעשים באופן אישי כלפי עובדי העירייה ,הגשת תביעה הינה אמצעי לגיטימי.

" כמובן ,במקרים חריגים ,כגון כאשר תושב העיר חוזר ומפרסם לשון הרע שלא כדין,
ובעיקר כאשר הפרסומים נעשים באופן אישי כלפי עובדי העירייה ,כפי שנמצא במקרה
דנא ביחס ל 8 -פרסומים ,הגשת תביעה הינה אמצעי לגיטימי .אולם גם אז שומה על
העירייה לנקוט בזהירות ,ולהימנע מלהגיש תביעה בסכומים כה גבוהים כפי שנעשה
במקרה דנא כאשר בחרה העירייה להעמיד את סכום התביעה על סך של .500,000
למען הסר ספק ,אין בכך כדי להמעיט כהוא זה מאיכות הייצוג הגבוהה של העירייה
במהלך המשפט ,מהמתינות שננקטה ביחס לנתבע שלא היה מיוצג לכל אורך הדיונים,
ואף מנכונותה הראויה במהלך כל השלבים ,לסיימו בדרך של הסדר שיכלול התנצלות
בלבד ,ללא פיצוי כספי( ".מתוך פסק הדין בתיק ת"א  -63860-10-17ההדגשות אינן
במקור).
עו"ד ישגב נקדימון מעניק לעירייה שירותי ייעוץ וייצוג משפטיים בסוגיות הנוגעות
לזכויות יוצרים וכן בסיטואציות בהן מפורסמים דברי לשון הרע כנגד העירייה ועובדיה,
בתקשורת ובמדיות החברתיות.
בגין הייעוץ המשפטי שניתן לעירייה ב 4 -השנים האחרונות ,שולם למשרד עו"ד שכר
טרחה בסך של כ( ₪ 157,000 -הסכום כולל מע"מ) .כ ₪ 95,000 -מתוכם ,שולמו עבור ייצוג
העירייה ב 2 -תביעות אותן הגישה ,בלית ברירה ,בשל דברי לשון הרע שפורסמו כנגדה
וכנגד עובדי עירייה.
אמנם בית המשפט נקט במידת הרחמים והשית על הנתבעים פיצוי בסכומים שלא כיסו
את מלוא עלויות העירייה ,אך הנהלת העירייה מאמינה כי יש להגן שמה הטוב של עיריית
כפר סבא ושל עובדיה ,הממלאים תפקידם נאמנה.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
שימוש בהתקן הפצת אור כחול מהבהב ברכב ראש העיר  -צ׳קלקה
לאחרונה תועד ראש העיר נוסע ברחובות העיר ,במספר מקרים ,תוך שימוש במתקן הפצת אור מהבהב
בצבע כחול (צ׳קלקה) .מבירור שנערך עם ע׳ מנכ״ל העיריה  -לרכב הנ״ל ו/או לראש העיריה אין היתר
ממשרד הרישוי לשימוש במתקן זה .כמו כן קיבלנו ממשרד התחבורה את רשימת בעלי התפקידים במדינה
להם ניתן היתר שכזה (ביניהם למשל ראש השב״כ ,ראש המוסד ,ובעלי תפקידים בעיקר בשירותי הבטחון
 /חרום) אולם ראשי הרשויות ,למעט ראש עיריית ירושלים אינן נכללים בין מקבלי ההיתר.
מאחר ועל ראש העיריה לשמש דוגמה אישית נבקש להבין מדוע עשית שימוש במתקן זה ללא סמכות
ובניגוד לתקנות התעבורה ?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
השימוש בפנס הכחול נעשה על ידי ראש העיר בנסיבות חריגות ביותר ובמקרה המדובר
בשעה שנודע על פגיעה בילד בעת קיום הפגנה כנגד ראש הממשלה ובשעה שהיה בשטח
יחד עם מפקד המשטרה.
ראש העיר ,נהג בדרך זו על מנת לבצע את תפקידו תוך קבלת החלטה בשטח בשעת חירום.
לאור ההערה על כך אנו פועלים להסדיר את הנושא גם מן הבחינה הרישומית.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי שיווק עצמי של ראש העיריה
לאחרונה הבחנו במספר פרסומים עירוניים אשר הופצו בעמוד הפייסבוק הפרטי של ראש העיריה ,כגון
פניה במייל לכלל הורי התלמידים בעיר תוך הפנייה לעמוד הפייסבוק הפרטי של ראש העיר .לפיכך נודה
על המענה
השאלה
מהו הנוהל העירוני ,ומי הגורם המאשר פרסומים במימון העיריה הנושאים את שמו או את
תמונתו של ראש העיר ? ובפרט נבקש שהתשובה תתייחס גם לפרסומים שהופקו במימון עירוני
המופצים בעמוד הפייסבוק הפרטי של ראש העיר.
בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
מערך הדוברות וההסברה אחראי על כל תחום זה ,פועל ויפעל על פי כל דין.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
אמת בפרסום
דברי רקע
שאילתה זו מתייחסת לתגובת דוברות העיריה שפורסמה בבמת כפר סבא בעניין סקר  .D&Bהעניין
העובדתי בשאילתה היא עבודת הדוברת אשר נדמה שהתבלבלה בעובדות.
לאחר שכפר סבא זכתה לראשונה בדירוג  D&Bשל רשימת הערים האיתנות הבינוניות ,ולאחר מסע פרסום
רחב שנעשה בעקבות הזכיה בתואר התברר כי הדירוג נעשה על סמך פרמטרים מתוך תקציבי הרשויות
המקומיות הנכונים לשנת  .2018חבר מועצת העיר צביקה צרפתי העמיד את הדברים על דיוקם ותושבים
מהעיר אף פנו אל חברת הדירוג כדי לקבל הבהרות .גם לאחר הבהרה כי הסקר נסמך על  5פרמטרים מתוך
נתונים של שנת  2018בחרה עיריית כפר סבא לדבוק בעמדתה .וכך נכתב :״בניגוד לנטען על ידי חבר
המועצה ,הדוח משקלל מספר פרמטרים ,רובם עדכניים לשנים  ,2019-202ומיועטם (ההדגשה לא במקור)
נכון לשנת  .2018כל ניסיון לייחס את כלל הנתונים לשנת  2018מוטעה ומטעה.״

להלן הפירוט כפי שנתקבל על ידי חברת דן אנד ברדסטיט

ז

נודה לקבלת מענה לשאלה:
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כיצד תגובת דוברות העיריה עולה בקנה אחר עם הפרמטרים של הסקר ? אילו מהפרמטרים לדעת
העיריה אינם מתייחסים לשנת  2018ונסמכו על שנת ? 2019-2020

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
התשובה שנמסרה על ידי העירייה ניתנה על פי הנתונים שהיו ידועים בעת מסירתה.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
עדכון בעניין הקמת מבנה קבע לפעילות הקהילה הגאה
בחודש ספטמבר  ,2020במענה לשאילתה על הקמת מבנה קבע לפעילות הקהילה הגאה השיב מנכ״ל
העיריה כי סקר צרכים שנערך יפורסם ביום  .22.9.20כמו כן נמסר כי מיקום מבנה הקבע ,מתוך מספר
אפשרויות שנבחנו ,יפורסם בהקדם.

בניגוד לנאמר במענה לשאילתה ,סקר הצרכים לא פורסם עד מועד הגשת השאילתה וכך גם לא מיקום
המבנה אשר עתיד לשרת את הקהילה.
השאלה :מדוע מתעכב פרסום שני נושאים אלו ,ואם קיים עדכון נודה על קבלתו.

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
המרכז הקהילתי הגאה יתחיל בקרוב את פעילותו בנכס עירוני ברחוב נחשון.
בזמן הקרוב יחלו עבודות שיפוץ המבנה עבור באי המרכז ועל מנת שיותאם באופן מלא
לצרכים.
באשר לסקר ,אכן חל עיכוב בפרסומו וביצועו עקב הקושי לקיים שולחנות עגולים
ומפגשים פרונטליים בעת הקורונה וזאת על פי המתווה שרצה לקיים הגורם אשר עמד
לקיים את הסקר.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים
בחודש ספטמבר הוגשה והוסרה הצעה לסדר בעניין התקנת מצלמות בכיתות לימוד אשר יאפשרו
לתלמידים הנמצאים בבידוד או במחלה להשתתף בשיעורים המועברים בכיתות .תשובת מנכ״ל העיריה
היתה כי חוזר מנכ״ל לא איפשרה התקנת אמצעי עזר לשידור השיעורים ,וכי העיריה דורשת ומבקשת
מכל העוסקים בדבר לאפשר את זה.

ביום  15בנובמבר פרסם משרד החינוך הנחיות להעברת שיעור המתקיים בכיתה לתלמידים הלומדים
מרחוק בתקופת הקורונה (למידה משולבת) אשר כעת מאפשרות התקנת אמצעי עזר ושידור שיעורים
בהתאם לשיקול דעת צוותי ההוראה .מספר רשויות החלו כבר בהצבת מצלמות ויישום מיידי של ההוראה
החדשה.
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לפיכך נודה על מענה לשאלה:
האם בכוונת עיריית כפר סבא לבצע התקנת של אמצעי עזר לשידור שיעורים בכיתות הלימוד ?
אם כן ,באיזה היקף? באילו בתי ספר? ומהם לוחות הזמנים ?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
נכון להיום ,וכפי שכבר הוסבר במענה לשאילתה מישיבת המועצה לחודש ספטמבר השנה,
האיסור להצבת מצלמות בכיתות על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך עדיין בתוקף.
בנוסף ,עקב הפירסום בתקשורת ,הביעו הסתדרות המורים וארגון המורים התנגדות
חריפה לקידום היוזמה.
עקב הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך שלהלן ,בוצעה פנייה של מנכ"ל מרכז השלטון
המקומי למנכ"ל משרד החינוך בנושא זה ביום .11.11.2020
מכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מסתיים במילים אלה:

על אף הנחיצות והפעולות המואצות לתקשוב בתי-הספר ,ולמרות פניותינו הרבות ופניות
הורים ,טרם הוסדר השימוש במצלמות על-ידי משרדך ,לא תוקן חוזר המנכ״ל ולא יצאה
הוראת מנהל המתירה שימוש זה.
לא יעלה על הדעת ,שהשקעה של מיליארדי שקלים בהתאמת התשתיות והדרכת המורים
לשימוש בהם תרד לטמיון אך ורק בגלל שלא הוסדרו הנהלים.
תלמידים רבים נפגעים מכך ,כמו גם מלאכת התכנון לארגון הלמידה ואיגום משאבי
ההוראה הנדרשים.
על מנת להיערך למציאות העתידית ,עיריית כפר סבא קיימה פיילוט טכנולוגי בנושא
והתקינה מערכת לדוגמה בחטיבות הביניים אלון ובר לב.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
טיפול ביתושים והשתתפות עיריית כפר סבא באגוד ערים השרון לתברואה (הדברת יתושים)
לפני מספר שבועות פורסמה ידיעה בעיתונות על ריבוי תלונות תושבים ביחס למטרדי יתושים וזבובים
בעיר .בכתבה עלו טענות על ילדים שחוזרים הביתה מהגינות מלאים בעקיצות ,וכי פניות לעירייה לא הביאו
לפתרון .כך למשל התקבלו תלונות על ריבוי יתושים ועקיצות בפארק כפר סבא ובשכונות מרכז העיר ,כמו
גם בגינות משחקים רבות ברחבי העיר ,כולל בשכונות הירוקות .העיריה ציינה כי היא מעניקה חשיבות
יתרה למטרד זה ולכל נושא התרבות יתושים וזבובים ,ומבצעת טיפולי מניעה והדברה במוקדי הדגירה ,הן
בעת זו והן במהלך השנה.
אולם לאחרונה נודע לנו כי בכוונת עיריית כפר סבא לפרוש מאיגוד ערים השרון (הדברת יתושים) וכי
עיכבה את העברת חלקה בתקציב האיגוד ,על אף כי זה אושר במסגרת תקציב העיריה.
לפיכך נודה על המענה לשאלה
האם עיריית כפר סבא ביקשה ממשרד הפנים לפרוש מאיגוד ערים השרון להדברת יתושים ?
האם התקבל אישור ממשרד הפנים ?
מדוע העיריה מבקשת להתנתק מאגוד הערים וכיצד העיריה מתכוונת לספק את השירותים אשר ניתנו על
ידי האיגוד ?
מדוע מועצת העיר לא עודכנה בדבר ?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה:
איגוד ערים אזור השרון לתברואה (הדברת יתושים) הוקם לפני עשרות שנים במטרה
לטפל באזורים אשר מהווים תפר בין רשויות ולייעל את הטיפול במפגע היתושים.
עלות ההשתתפות של עיריית כפר סבא עמדה על כ 150 -אש"ח בשנה.
להבנתנו המקצועית ,האיגוד איננו משרת כלל את טובת תושבי העיר ומדובר בהוצאה
אשר מבזבזת כספי ציבור.
במהלך השנה החולפת ,מתוך מטרה לשפר את הטיפול בנושא ומתוך מטרה לחסוך כספי
ציבור שונתה שיטת הפעולה ואגף חזות העיר מטפל באופן שוטף גם בתעלות שמסביב
לעיר.
בנוסף ראוי לציין כי עיריית פתח תקווה הודיעה על כוונתה לפרוש מהאיגוד מסיבות
דומות ככל הנראה.
מרבית הרשויות החברות באיגוד חברות גם באשכול השרון ואיננו רואים כל טעם
בכפילות זו אשר עליה משלמת הרשות פעמיים ,וכי ניתן לשקול לטפל בנושא זה ,במידה
ויהיה צורך באשכול.
בנושא זה התקיימה שיחה עם מנכ"לי שתי הרשויות הנוספות (גני תקווה וראש העין)
אשר ייבחנו בחיוב הצטרפות לפעולה אזורית שלא תחת האיגוד במידת הצורך.
לאור כל האמור לעיל בוצעה פנייה לשר הפנים בבקשה להפסיק את השתתפות העירייה
באיגוד -פנייה זו טרם נענתה.
להלן מוצגים נתוני קריאות מוקד על מפגעי היתושים לאורך השנים האחרונות.
שנה
2017
2018
2019
2020
ממוצע רב שנתי 2017-2019

סך פניות בנושא יתושים
1118
2065
834
1102
1339

כפי שניתן לראות ,במתכונת ההפעלה החדשה ,ישנה ירידה של  18אחוזים בכמות
הקריאות מהממוצע הרב שנתי לשנים .2019 – 2017
נמשיך לפעול ולשפר את הטיפול במפגע זה אך מבלי לבזבז כספי ציבור על מנגנונים
כפולים ותוך הסתמכות ככל האפשר על משאבים ואמצעים קיימים.
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שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
סוגי עבירות הנאכפות על ידי אמצעים אלקטרונים ברחבי העיר
בתחילת השנה הוצבו אמצעי אכיפה אלקטרונים על מנת לקדם את פרויקט חניית אקספרס לאורך רחוב
ויצמן.
מבדיקה שערכנו בחודש יולי ,עולה כי רק כמחצית מהעבירות הנאכפות הם של חניה מעבר לזמן המותר,
בעוד החצי השני של העבירות הינו בגין עבירות אחרות ,כגון :חניה כפולה ,אדום לבן וחניה על המדרכה.
הכנסות העירית מאכיפת העבירות האחרות ,הינם יותר מכפולות מאשר אכיפה מעבר לזמן המותר ,וזאת
לאור גובה הקנס הניתן ביחס לכל אחת מהעבירות.
תושבים רבים התרעמו על כך ,שאין כל התראה לגבי אכיפת עבירות אלו במרחב הציבורי.
האם העיריה ידעה שהיא מבצעת אכיפה גם ביחס לעבירות נוספות ,מעבר לאכיפת משך הזמן המותר
בחניות אקספרס?
מה תהה מדיניות העיריה ביחס לעבירות אלו (באמצעים האלקטרונים) בהמשך?

בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
אמיר סילבר  -חבר מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
מערך חניית אקספרס הביא לבשורה של ממש עבור בעלי העסקים הקטנים ברחוב ויצמן.
שיטה זו ,מאפשרת תחלופת כלי רכב בקירבת בתי עסקים ברחוב וסביבתו ובכך הגדלת
כמות הלקוחות אשר יכולים להגיע בנוחות לרחוב.
זהו צעד נוסף ומשמעותי בפעולות העירייה לשפר את מצב העסקים במרכז העיר.
המצלמות הוצבו באזורי ביקוש ,אשר אופיינו מחד בהיעדר מקומות חניה אשר איפשרו
הגעת לקוחות ומאידך בחניות כפולות ,חסימות נתיבים ,חניה בקירבת צמתים ועוד.
המערך הטכנולוגי שהוקם נועד לשרת את בעלי העסקים וכן את כל התושבים ובאי העיר
ושמירה על בטיחותם ועל איכות החיים.
על מנת להשיג מטרות אלו מתבצעת אכיפה על ידי פקח ,אשר נעזר במצלמות המותקנות
לאכיפת שני סוגי עבירות-
 .1זמן קצוב בחניית האקספרס.
 .2איסורי חניה בקירבת מקום -לאחר הפעלת שיקול דעת של פקח אשר צופה במתרחש
ופועל בהתאם למדיניות האכיפה העירונית.
חשוב מאוד להדגיש כי תמרור איסור חניה (אדום לבן) מוצב פעמים רבות במקומות בהם
חנייה תסכן את הציבור ,אם בקירבת מעבר חציה ,צומת או מקום אשר עלול להוות סכנה
או הפרעה למשתמשי הדרך.
לאור הצלחת פרויקט חניות אקספרס ושביעות הרצון מבעלי העסקים ברחוב ויצמן,
העירייה הרחיבה את כמות מקומות החנייה קצרות הטווח בעיר ב 87-מקומות חנייה
נוספים כך שכיום ישנם  113מקומות חנייה קצרת טווח בעיר.
השימוש באמצעים טכנולוגיים ,לאכיפה ,הנו מגמה אשר תלך ותתעצם והיא אף זו אשר
מאפשרת את קיום מפרצי חניית אקספרס.
עם זאת ,המדיניות נקבעת בנפרד ממנה וחשוב שלא לבלבל בין השניים .גם במקרי
התלונות אשר התפרסמו ברשתות החברתיות ,וגם בכל יתר המקרים האכיפה מתבצעת
לפי מדיניות אחידה ,סבלנית אשר מאפשרת מחד קיום חיי מסחר ומאידך שמירה על
שלום ובטיחות הציבור.
בבחינת המקרים המדוברים עלה כי חלק מן המלינים חנו באדום לבן ,למשך למעלה מחצי
שעה ,תוך סיכון והפרעה למשתמשי הדרך.
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בנוגע למדיניות החניה בהמשך ,כבכל תהליך חדש ,אנו מבצעים הערכה ומדידה של
תוצאותיו וכלל שיידרש שינוי יבוצע זה בהמשך.
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לכבוד ראש עיריית כפר סבא רפי סער
הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר חודש דצמבר 2020
אכיפת עבירות איסורי חניה על ידי מצלמות ברחוב ויצמן
בתחילת השנה השיקה עיריית כפר סבא פיילוט חניית אקספרס פלוס  -חניה חינם מוגבלת
לשעה תוך סימון שפת המדרכה בכתום לבן.
להלן דברי ראש העיר כפי שהופיעו בהשקת הקמפיין:
ראש העיר ,רפי סער" :מדובר בקמפיין מהפכני ,המאפשר לכם ,התושבות והתושבים ,להחנות את
רכביכם בחינם ולקפוץ ליותר מכמה דקות לסופר או לכל בית עסק אחר בעיר .כפר סבא מצטרפת
היום לשורה הראשונה של העיריות בישראל בפתרונה של מצוקת החניה ,תוך מתן זריקת עידוד
ותמריץ לבתי העסק בעיר .אצלנו ,תתאפשר חניית אקספרס פלוס עם יותר מפלוס אחד ,וזה כל
ההבדל .כפר סבא הולכת צעד אחד קדימה ,מעבר לכולם".
במהלך ההשקה הוסבר כי מדובר בחניה חינם לכולם (גם למי שאינו תושב) למשך מקסימום שעה
אחת ,ללא צורך בהפעלת אמצעי תשלום זה או אחר ,וכי האכיפה במקומות חניה אלו תתבצע
באמצעות מצלמות נייחות אשר מודדות את זמן החניה של הרכבים החונים מרגע תחילת החניה.

לאחרונה פנו אלינו תושבים רבים אשר הופתעו לגלות כי קיבלו דוחות לאורך רחוב ויצמן ,ממערך
האכיפה של האלקטרוני בגין עבירות חניה אחרות .מהדוחות שהתקבלו עולה כי מצלמות אוכפות גם
עבירות מסוג חניה כפולה ,חניה באדום לבן ,בתחנת אוטובוס ,על שפת המדרכה ועוד.

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

כאן המקום להבהיר כי חניה כחוק נדרשת מכל אזרח בין אם מתקיימת אכיפה ואם לאו .אולם ,וכפי
שהפסיקה קבעה,
מדיניות אכיפה של עירייה הינה הנחיה מינהלית והעירייה חבה בפרסום הנחיותיה ברבים.
החובה לפרסם את מדיניות האכיפה של העירייה בנוגע לדוחות חניה נקבעה בפסיקה ,שכן לפרסום
זה חשיבות מרכזית בשמירה על זכויות הציבור ובדאגה לכך שפעולות האכיפה לא יהיו בגדר "תורת
הנסתר"".
במידה ועיריית כפר סבא מבקשת לאכוף עבירות חניה נוספות ,מעבר לאכיפת משך זמן החניה היה
עליה לפרסם זאת ברבים.
מבדיקה שערכנו עולה כי בין הראשון באוגוסט ועד ל( 22.11.20-קצת פחות משלושה חודשים) ניתנו
 871דוחות בגין חניה בכתום לבן ,בסכום כולל של  87אלף שקלים לעומת  1,158דוחות בגין עבירות
חניה אחרות בסכום של כ 346-אלף שקלים.

החובה המוטלת על כלל האזרחים לציית לחוקי התנועה אינה פוטרת את עיריית כפר סבא
ממחויבותה לפרסם מדיניות אכיפה ברורה ,ואף לכלול בשילוט אזהרה מפני אכיפה מוגברת במקום.
הצעת החלטה
ועדת תחבורה תקיים דיון ביחס למדיניות האכיפה של אמצעים אלקטרונים בתוך  60יום ,ותתייחס
לאופי העבירות אשר נאכפות בכל אזור ,פרסום מדיניות האכיפה ואופן טיפול בבקשות לביטול דוחות.
עיריית כפר סבא תסדיר את פרסום מדיניות האכיפה .על הפרסום לכלול מפת אזורי אכיפה באמצעים
א לקטרונים וכן שילוט פרטני במקומות בו מתבצעת אכיפה ,המציין את כלל סוגי העבירות הנאכפות.
אכיפה באמצעים אלקטרונים של עבירות שאינן משך זמן חניה ,תוקפא עד להשלמת הפרסום
והשילוט האמור.
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בברכה,
אוסנת ספורטה – חברת מועצת עיר
הדר לביא – חברת מועצת עיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת עיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת עיר
קרן גרשון  -חברת מועצת עיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים :איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

29-11-2020

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – קביעת
תהליך לאישור ובחירת פיסול למרחב הציבורי .
במרחב הציבורי מציבים מידי פעם פסלים .עמדנו כבר בעבר על כך שלא היה מידע היכן
ממוקמים הפסלים ,בחלק מהפסלים לא היה ידוע מי האומן ,הפסלים לא מטופלים ועוד.
העיר ניצבת בפני שינויים פיסיים משמעותיים ,הן במסגרת התחדשות עירונית ,הן
במסגרת הקמת אלפי יחידות דיור חדשות ,הקמת אזורי תעשיה ושדרוג אזורי תעשיה
קיימים .קיימת מדיניות של עירוב שימושים.
העיר מחויבת לתת איכות גבוהה במרחב הציבורי.
במסגרת זו ייכללו אנו מקווים גם פסלים במרחבים הציבוריים החדשים והקימים.
בתל אביב קיימת ועדה עירונית להצבת פסלים בעיר ולשילוב אמנות בבניה .הועדה דנה
בהצבת יצירות אמנות ברחבי העיר לטווחים קצרים וארוכים ,ויוזמת פרויקטים חדשים
ברחבי העיר בתחום האמנות החזותית .יש נוהל להגשת בקשה .הועדה כוללת בין השאר
אדריכלי נוף ואמנים.
תהליך ההחלטות ומעורבות אמנים ואנשי מקצוע לוקה בחסר ולא שקוף .למעשה האמנים
לא מעורבים בהחלטות .מדיניות לא ברורה ,מגוון האמנים הפועלים קטן ,תהליך הבחירה
לא ברור .לא ברור מי מקבל ההחלטה ,אין תקציב מעוגן לנושא ,אין מכרז ,או דרך ברורה
לבחירה.
הצעת החלטה:
תוקם ועדה שתכלול אמנים ואנשי מקצוע אשר תגבש מדיניות בנושא קבלת החלטות
לבחירת הפסל והפסל ,או מעשה אמנות אחר אשר יוצב במרחב העירוני.
המלצות ועדה זו לגיבוש נהלי עבודה ,יובאו לאישור המועצה.
העתק:
איתי צחר – מנכ"ל.
בן צרטוף -עוזר מנכ"ל.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיריה
הצעה לסדר – סידור חברתי וכלכלי של ריהוט רחוב

29/11/20

תקופת הקורונה מביאה על תושבינו ,ובפרט על המבוגרים בהם ,בדידות רבה .רובם מוצאים
מפלט ממנה בישיבה ברחוב ,באוויר הפתוח ,יחד עם חברים ומשפחה .ריהוט הרחוב שלנו כיום
אינו מכוון ליצירת מקומות מפגש חברתיים ,אלא לישיבה למטרת מנוחה .ריהוט רחוב שיסודר
בצורה מתאימה ,כגון ספסל מול ספסל ,יאפשר מפגשים חברתיים באוויר הפתוח.
לצד זאת ,תושבים רבים רוכשים מבתי עסק ומחפשים מקומות ישיבה לידם .מיקום מתאים של
ריהוט רחוב יחזק את בתי עסק אלו .זאת ועוד ,ריהוט זה עשוי לשמש למידה במרחבים
הציבוריים.
בעיריות אחרות מצאו פתרונות למצב ,פרשו ריהוט רחוב זמני או שינו זמנית מיקומים של ריהוט
רחוב ,כך שתושבים יוכלו לשבת יחד .פתרונות מסוג זה יהיו שימושיים מאוד ברחוב בויצמן,
במדרחוב ירושלים ואפילו בגינות ציבוריות מסוימות.

הצעת ההחלטה היא כי העיריה תמצא מענה זמני לתקופת הקורונה למקומות ישיבה במרחבים
הציבוריים .מיקום ותצורת ריהוט הרחוב יתבצע בהתאם להמלצת צוות מקצועי.
בברכה,
חברי מועצת העיר:
אסנת ספורטה ,הדר לביא ,יוסי סדבון ,פנחס כהנא ,צביקה צרפתי ,קרן גרשון
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אישור המלצות ועדת כספים מיום 25.11.2020
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  25.11.2020בצירוף חומרים נלווים.
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 25.11.2020
בנושאים כדלקמן-
א .העברות מסעיף לסעיף מספר  5תקציב רגיל.
ב .העברה מסעיף לסעיף מספר  6תקציב בלתי רגיל.
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העברות מסעיף לסעיף מס' 5לשנת 2020

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם מחלקה

1

בטחון

שמירה

2

חזות העיר

פארק

3

תרבות

קריית ספיר

4

חינוך

יסודיים

5

הכנסות

הכנסות

מספר חשבון

שם חשבון

תקציב
לפני שינוי

סכום
שינוי
תקציב

הכנסות
תקציב
תקציב
אחרי שינוי לפני שינוי

1817100750

שמירה ביסודיים

3,150

-200

2,950

1817100753

שמירה בתיכון

730

-80

650

1812821751

שמירה בחופשת יולי

288

142

430

1817100756

שמירה גני ילדים

1,815

80

1,895

1721000750

סיורים מוס"ח

935

150

1,085

1721000752

מרחב עירוני סיור

1,250

150

1,400

1994000981

רזרבה לפעולות

604

-242

362

1746100930

רכישות מיוחדות

33

28

61

1746100750

קבלנים פארק

390

-28

362

1098001420

תיקונים עירייה בית ספיר

575

50

625

1098001751

נקיון קבלני בית ספיר

315

-50

265

1813207750

ניהול עצמי שוטף

1,097

46

1,143

1813207872

פדגוגיות

474

-46

428

1623000581

הוצאות משפטיות

450

400

850

1111100100

ארנונה כללית

סכום
שינוי
תקציב

תקציב
אחרי שינוי

הערה

התאמה לביצוע חזוי

מכולת משרד למנהלת הפארק

העברה מסעיף לסעיף על פי בקשת האגף

מיון פנימי לבקשת האגף

הגדלת שכר טרחה שמניבה הכנסות
316,000

עמוד  1מתוך 2

400

316,400
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עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם מחלקה

6

מחשוב

מחשוב

7

רשות
הספורט

ספורט

8

רשות
הספורט

ספורט

9

מנהל כללי

מנכ"ל

10

הנדסה

תכנון

11

הנדסה

נכסים

מספר חשבון
1769001750
1269001440
1829321750
1829300210
1329321920
1829900821

שם חשבון
קבלנים שירותי מחשוב
אזוריים
הכנסות משירותי מחשוב
איזוריים
הוצאות ספורט מותנה
ממשלה
שכר זמניים
הכנסות ספורט מותנה
ממשלה
השתתפות /תמיכה
בהשכרת מתקנים לספורט

סכום
שינוי
תקציב

תקציב
לפני שינוי
794

393

הכנסות
תקציב
תקציב
אחרי שינוי לפני שינוי

סכום
שינוי
תקציב

תקציב
אחרי שינוי

הערה

1,187
הוצאות כנגד הכנסות
1,170

125

120

245

1,579

-20

1,559

פרויקט כדורעף בינלאומי כנגד הכנסות מהמשרד
לשיתוף איזורי
125

401

150

393

1,563

100

225

551
חידוש משחקי ליגה

1994000981

רזרבה לפעולות

362

-150

212

1611110752

הקלטות ישיבות מועצה

82

10

92

1994000981

רזרבה לפעולות

212

-10

202

1732001750

פעולות התחדשות עירונית

85

20

105

1732001110

שכר התחדשות עירונית

653

-20

633

1098003422

ועדי בתים

40

6

46

1935000410

שכר דירה דמי חכירה

623

15

638

1733100750

עבודות קבלניות

180

-21

159

הוצאות
הכנסות

864,403
864,403

התאמה לביצוע חזוי

העברה מסעיף לסעיף על פי בקשת האגף

-

893
893
-

865,296
865,296
-

עמוד  2מתוך 2

עדכון הוצאות בהתאם לבקשת האגף

העברות מסעיף לסעיף תברים 2020
העברה 6

עיריית כפר סבא

22/11/2020

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף

שם הסעיף

פרק

תקציב קיים

521

11010

פתוח גנ"ץ ושצ"פ  -השתתפות בעלים

65

540

11010

פתוח גנ"ץ ושצ"פ  -קרנות הרשות

3,879

מתוכו
2020
-

עדכון
62

1,700

הוצאות )באלפי (₪
תקציב מעודכן תקציב קיים

מתוכו
2020

עדכון

תקציב
מעודכן

127
-

-

3,879

750

11010

פתוח גנ"ץ ושצ"פ  -עלויות

3,879

754

11010

פתוח גנ"ץ ושצ"פ  -עבודות תמורת פיצוי נופי

65
62

3,944

1,700

-

-

-

1,700

4,006

3,944

1,700

-

-

-

3,879

62

127

62

4,006

-

-

-

-

-

-

-

-

3,944

1,700

62

4,006

3,944

1,700

עמוד  1מתוך 1

-

62

4,006

נתקבל מיזם פיצוי נופי ,משמש
להגדלת ס"ת לעבודות תמורת
פיצוי נופי

עדכון הרכב ועדות עירייה
הצעת החלטה
 .1מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדה למיגור
אלימות במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.
 .2מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדה לקידום
מעמד הילד במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.
 .3מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת נגישות
במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.
 .4מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת ספורט
במקומו של חבר המועצה היוצא אמיר סילבר.
 .5מאשרים להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה יונית צוק
כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".
 .6מאשרים להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה הדס אמילי
ליברמן כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".
 .7מאשרים להסיר מוועדת עסקים קטנים ובינוניים את חברת הוועדה טליה קליין
פרז כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".
 .8מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כחברה בוועדת לעסקים
קטנים ובינוניים כנציגת סיעת "כפר סבא מתקדמת".
 .9מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומו של חבר
המועצה פנחס כהנא בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.
 .10מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומה של
חברת המועצה הדר לביא בוועדת חינוך.
 .11מאשרים למנות את חברת המועצה הנכנסת יעל סער כממלאת מקומו של חבר
המועצה פנחס כהנא בוועדת שימור אתרים.
 .12מאשרים למנות את טלי שוורצשטיין-בסר כחברה בוועדת חינוך במקומה של
מירי וקסמן.
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מינוי נציג מועצת העיר לוועדת הבחירות לרב העיר כפר -סבא
הצעת החלטה
בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) ,תשס"ז –  2007מועצת העיר
ממנה בזאת את עובד העירייה מר שמשון ממליה ,לשמש כנציג המועצה בוועדת הבחירות
לרב העיר כפר -סבא.
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אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 29.11.2020
מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .29.11.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול המצ"ב מיום .29.11.2020
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טבלה לאישור תמיכות מועצת עיר 4.12.2020
מספר
שם העמותה
העמותה

פוש

שיוך נושא

 580401024חינוך

נתמכה
בשנה
קודמת
כן

הוגשה
בקשה ל
2020
כן

תמיכה
לאישור
2020
6,500

תמיכה
2019
6,500

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
מובאת בזאת הצעת החלטה לאישור התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת - 2021
רצ"ב.
כמו כן ,רצ"ב מכתבו של היועמ"ש לעירייה בנושא זה ופרוטוקול ועדת תמיכות בנושא
מיום .30.11.2020
הצעת החלטה
מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת הכספים  2021כמפורט בקובץ
התבחינים המצורף.
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תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
בחודש אוגוסט  2006פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים ,נוהל תמיכות למוסדות ציבור
על ידי הרשויות המקומיות (להלן" :הנוהל") .הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות ,במישרין או
בעקיפין ,מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים (להלן" :עמותות").
עיריית כפר סבא מעוניינת להעניק תמיכות לעמותות הפועלות בעיר בתחומים שונים וזאת בהתאם
להוראות הדין ,נוהל תמיכות ,התבחינים העירוניים ובכפוף לתקציב התמיכות.
העירייה מבקשת ,באמצעות קביעת התבחינים להשיג הקצאת משאבים אופטימאלית בין מוסדות
הציבור באותו תחום ,הבטחת שוויון בהקצאת המשאבים ,הקטנת האפשרות לעיוות או הגשת נתונים
בלתי אמינים וכן עידוד מוסד הציבור להשיג הכנסות ממקורות נוספים (משרדי ממשלה ,תרומות,
גורמים חיצוניים).
התמיכה תינתן לגופים שאינם מפלים ,מדירים או פוגעים בכבודו של אדם בשל מינו ,גזעו ,דתו או
מוצאו וזאת בהתאם לתבחינים שגובשו בתחומי הפעילות שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

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

לכל תחום פעילות נקבעו קריטריונים המתאימים לאותו תחום.
כללי
 .1העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי העמותה המבקשת
תמיכה ותהא רשאית לאשר את התמיכה ,או לדחותה ,כולה או חלקה ,או להתנותה בתנאים,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .2מסמכים:
א .העמותה מבקשת התמיכה ,תגיש בקשת תמיכה מלאה הכוללת את כל הפרטים
והמסמכים הנדרשים.
ב .ככל שבקשת התמיכה של העמותה עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון
ו/או היתר ו/או אישור מגוף כלשהו ,יצורפו לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של
הגוף המאשר.
ג .הוועדה המקצועית והמועצה רשאיות לדון בבקשת תמיכה גם אם לא נתקבלו כל
האישורים והמסמכים הנדרשים ע"פ התבחינים ,ובלבד שלא מדובר באישורים הנדרשים
על פי הנוהל ,או באישורים המהווים בסיס לחישוב ולאישור התמיכה .בכל מקרה ,לא תועבר
תמיכה שאושרה אם לא נתקבלו כל האישורים והמסמכים הנדרשים בתוך  30מיום קבלת
החלטת המועצה המאשרת את התמיכה.
 .3על הגופים המבקשים תמיכה להציג נתונים בדבר מטרות ויעדי הגוף לשנת  2021וכן רשימת
מדדי הצלחה לצורך מדידת הביצוע 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.
 .4היקף התמיכה לא יעלה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת של העמותה בכפר סבא ,אלא אם
יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו .בכל מקרה ,תוגבל תמיכת העירייה לשיעור
שלא יעלה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת בכפר סבא ובכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף
יתר הכנסות העמותה בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיה בגינה.
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 .5בעמותה אשר בה עלות שכר מקבל השכר הגבוה ביותר הינו יותר מסך של  ₪ 522,000בשנת 2020
עפ"י נתונים חתומים ע"י רו"ח ו/או סה"כ עלות  5מקבלי השכר הגבוה בשנת  2020עפ"י נתונים
חתומים ע"י רו"ח חורגת מסך של  ,₪ 2,088,000יופחת היקף התמיכה המגיע עפ"י התבחינים
בשיעור החריגה ,הגבוהה מבין השניים.
ועדת התמיכות רשאית לבחון ולאשר כל מקרה שבו עלויות השכר גבוהות יותר ,בכפוף לכך שיוכח
להנחת דעתה של הועדה כי התמיכה שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר
כפר סבא בלבד.
 .6עמותה החייבת כספים לעירייה ,יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לה ,אלא
אם החליטה מועצת העיר אחרת ,מטעמים שיועלו ויירשמו.
 .7התמיכה ,בין אם ישירה ובין אם עקיפה תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל.
 .8העירייה תהיה רשאית להקטין ,לשנות ,לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות
הנוהל ,וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
 .9עירית כפר סבא מעוניינת לקדם שילוב אנשים עם מוגבלויות בפעילות הגופים הנתמכים ולשם
כך קבעה תבחינים למתן תוספת תמיכה לגופים שיעשו כן.
 .10העירייה תהיה רשאית במקרים חריגים ליתן תמיכה לעמותה הקיימת ופועלת מחוץ לתחומה
המוניציפלי ,אם הוכח לה כי אותה עמותה נותנת שירותים גם לתושבי העיר וזאת בין היתר,
מתוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי העיר.
 .11עמותה אשר לא תשתף פעולה עם העירייה ו/או תסרב לאפשר ביקורת או פיקוח העירייה,
תופסק התמיכה בה לאלתר.

תנאי סף
 .1על העמותה מבקשת התמיכה להיות תאגיד רשום בישראל ,הפועל שלא למטרות רווח ולטובת
הקהילה ולהיות מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל משרד הפנים.
 .2לעמותה יש אישור ניהול תקין.
 .3העמותה עומדת בכל תנאי הנוהל ודרישותיו וכן בדרישות העירייה.
 .4תינתן תמיכה לעמותה הקיימת שנתיים לפחות ופועלת בכפר סבא שנה לפחות ,אף אם כתובתה
הרשומה אינה בתחום הרשות .זולת ,אם מנימוקים שיירשמו ,תחליט העירייה לאחר קבלת המלצת
הוועדה המקצועית ,כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
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העקרונות למתן התמיכה בהתאם לשקלול הציון לגוף המבקש לתחומים:
רווחה* ,תרבות ,חינוך ,נוער** ,דת ואיכות הסביבה
חלוקת הסיוע תיקבע על פי דירוג העמותה ,בהתאם לשקלול הציון המצטבר שהתקבל עבורה
כמפורט מטה.
גובהה של התמיכה השנתית כנגזרת מהדירוג ייקבע ע"י הנהלת העיר בהתאם לתקציב שיאושר.
•

עמותה שקיבלה ציון עד 350

לא זכאית לתמיכה

•

עמותה שקיבלה ציון בין 351-750 :

דרגה 1

•

עמותה שקיבלה ציון בין 751-1,000 :

דרגה 2

•

עמותה שקיבלה ציון מעל 1,001

דרגה 3

* לא כולל עמותות העוסקות בחלוקת מזון ועמותות המפעילות מרכזי יום לקשיש
**לא כולל תנועות נוער
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תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה
 .1כללי
א.
ב.
ג.
ד.

עיריית כפר סבא רואה בברכה את פעילות עמותות הרווחה בהעמקתן ובהרחבתן למען הקהילה.
אי לכך ,היקף פעילות העמותות ,רמת פעילותן ,אופיין ומספר מקבלי השירות הינם קריטריונים
בעלי משקל בקביעת גובה התמיכה בעמותות אלו.
העמותה מבקשת התמיכה מעסיקה כוח אדם מקצועי ,איכותי ומיומן.
השירותים הניתנים על ידי העמותה הינם באיכות גבוהה תוך שמבוצעת על ידי העמותה בקרה
והערכת שירות שוטפת.
על העמותה מבקשת התמיכה לפעול בשיתוף ו/או בבקרה של אגף לשירותים חברתיים קהילתיים.

 .2תנאי סף
א .תמיכה תינתן אך ורק לעמותות המבצעות פעילות עבור תושבי כפר סבא ,שאינם מתגוררים
במסגרות שמפעילות העמותות.
ב .תמיכה תינתן אך ורק לעמותות שתפרטנה מהן הפעילויות שתהיינה ממומנות מכספי התמיכה
(יש לציין מהות הפעילות ,עלויות ,הוצאות ,הכנסות(.
 .3סה"כ התקציב לעמותות הרווחה יחולק בהתאם לקטגוריות שלהלן:
א .עמותות העוסקות בתחום הרווחה ,למעט עמותות העוסקות בתחומים הכלולים
בסעיפים ב ו-ג שלהלן.
ב .עמותות העוסקות בחלוקת מזון.
ג .עמותות המפעילות מרכזי יום לגיל השלישי.
א .עמותות רווחה כלליות
התמיכה תינתן על פי תבחינים המחולקים ל 2-הקריטריונים שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה
בהמשך:
 )1כמותיים60% -
מקבלי השירות תושבי כפר סבא
היקף סל השירותים הניתן
אינטנסיביות הטיפול

25%
15%
20%

 )2איכותיים40% -
מידת חיוניות השירות
איכות השירות הניתן לתושב
ושיתוף פעולה עם האגף

20%
20%

 )3תמיכה נוספת :
א) עמותה הנותנת אלטרנטיבה יומיומית לפעילות נמשכת מחוץ לבית -תקבל ניקוד נוסף
עד  100%תוספת.
ב) עמותה המקבלת תרומות ומענקים מגורמי חוץ במטרה להרחיב את השירות לנזקקים
בשיעור של לפחות  10%מתקציבה – תקבל ניקוד נוסף עד  50%תוספת.
ג) עמותה המעניקה מלגות לנזקקים מכספה -תקבל ניקוד נוסף עד  50%תוספת.
ד) עמותה הפועלת לביעור אפליה כנגד נשים ומיגור אלימות כלפי נשים -תקבל תוספת
ניקוד של עד .50%
ה) עמותה הנותנת שירות ייחודי לשורדי שואה -תקבל עד  ₪ 30,000תוספת.
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עמותות רווחה כלליות -מדדים ומשקולות של התבחינים:

תבחין

משקל

דירוג 1

דירוג 2

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

מקבלי השירות
תושבי כ"ס

25%

עד 50
איש

עד 150
איש

עד 300
איש

עד 500
איש

מעל 500
איש

היקף סל
השירותים
שניתן

15%

שירות
אחד

שני
שירותים

שלושה
שירותים

אינטנסיביות
הטיפול

20%

מענה
חד
פעמי

מענה עד
 5פעמים

מענה
לטווח
קצר עד
חצי שנה

ארבעה
שירותים
מענה
לטווחים
ארוכים
מוגדרים
מראש

מידת חיוניות
השירות

20%

לשירות
אין
נדרשות

נדרשות
ברמה
נמוכה

נדרשו
ברמה
בינונית

נדרשות
ברמה
גבוהה

איכות השירות
הניתן לתושב
ושיתוף הפעולה
עם האגף

20%

אין
מקום
לתת
תמיכה

הקצבה
ברמת
עדיפות
נמוכה

הקצבה
ברמת
עדיפות
בינונית

הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה

סה"כ

100%

ניקוד נוסף
סעיף מס'
סעיף מס'
סעיף מס'
סעיף מס'
סה"כ לעמותה
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חמישה
שירותים
ומעלה
מענה
מתמשך
לאורך
שעות
ותקופה
נדרשות
ברמה
גבוהה
מאד
הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה
מאד

סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג

נימוק והסבר מילולי
לציון שניתן

ב .עמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון
אופן חלוקת התמיכה:
 )1קריטריונים כמותיים70% -
מקבלי השירות תושבי כפר סבא
היקף סל המזון הניתן
אינטנסיביות הטיפול

35%
15%
20%

 )2קריטריונים איכותיים30% -
10%
20%

איכות השירות הניתן לתושב
שיתוף פעולה עם האגף
 )3תמיכה נוספת -בש"ח

עמותה ,אשר תתחייב לחלק תלושי מזון בחג הפסח לנזקקים המוכרים באגף לשירותים חברתיים
קהילתיים ומתחייבת להוסיף ממקורותיה או לגייס תרומות /מקורות אחרים ,לפחות את אותו
הסכום שהעירייה מקציבה לפרויקט ,תקבל תמיכה בהתאם לתקציב שיאושר לכך על ידי העירייה,
אשר עמד בשנה הקודמת על סך  50אלף  .₪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.

עמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון -משקלות התבחינים:
התבחין

משקל

מקבלי השירות תושבי כפר סבא 35%
היקף סל המזון הניתן -בנקודות
מ 1-עד 5

15%

תדירות החלוקה

20%

איכות השירות הניתן לתושב

10%

שיתוף הפעולה עם האגף

20%

נימוק והסבר מילולי לאחוז
מתוך המשקל שניתן

הסבר
יחושב ע"י קבלת היחס בין מספר
הנהנים תושבי העיר ,לבין סה"כ
הנהנים בכלל העמותות.
יחושב ע"י קבלת היחס בין ניקוד
סל המזון הניתן ע"י העמותה לבין
סה"כ ניקוד סל המזון הניתן בכלל
העמותות
יחושב ע"י קבלת היחס בין מספר
הפעמים שבהן מחולק המזון בחצי
שנה על ידי העמותה לבין סה"כ
מספר הפעמים בהן מחולק המזון
על ידי כלל העמותות
יחושב ע"י קבלת היחס בין הציון
הניתן לעמותה לבין סה"כ הציונים
שניתנו לכלל העמותות
יחושב ע"י קבלת היחס בין הציון
הניתן לעמותה לבין סה"כ הציונים
שניתנו לכלל העמותות
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ג .עמותות רווחה המפעילות מרכזי יום לקשיש
 )1כללי
א) סכום התמיכה יחולק לעמותות הנכנסות בנעלי העירייה ומפעילות מרכזי יום לאוכלוסיית
הקשישים בכפר סבא.
ב) העמותה מעסיקה כוח אדם מקצועי איכותי ומיומן עפ"י חוו"ד של האגף לשירותים חברתיים
קהילתיים.

ג) השירותים הניתנים על ידה הינם באיכות גבוהה.
 )2תנאי סף:
התמיכה תינתן לעמותה המקיימת את כל התנאים הבאים :
א) עוסקת במתן שירותים לאוכלוסיית הקשישים לרווחתם בתחום התפקודי ,חברתי ,תרבותי
ופסיכו סוציאלי.
ב) העמותה מבקשת התמיכה פועלת בשיתוף ובבקרה של האגף לשירותים חברתיים קהילתיים.
ג) פעילות העמותה מתבצעת בתאום ושותפות עם הגורמים הנוספים בקהילה המשרתים את
אוכלוסיית הקשישים ,כגון :משרד הרווחה ,אש"ל ,המוסד לביטוח לאומי.
 )3אופן חלוקת התמיכה:
האוכלוסיה המקבלת את השירות מהעמותה משלמת דמי השתתפות.
סכום התמיכה הינו דמי ההשתתפות המשולמים על ידי אותה אוכלוסיה.
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תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות העוסקות בתחום התרבות ,חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי,
נוער וקליטת עלייה
עיריית כפר סבא תסייע לעמותות התומכות בפעילות הנעשית במערכת החינוך הפורמאלי ,במערכת החינוך
הבלתי פורמאלי ו/או משלימים אותה ,בפעילות למען הנוער ,וסיוע לקליטת עליה.
התמיכה תינתן באותם תחומים בהם העמותה הוכיחה מיומנות .זאת לצורך הגברת הפעילויות.
התמיכה תינתן על פי תבחינים המחולקים ל 2-קריטריונים שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה בהמשך:
 .1כמותיים40% -
מספר משתתפים בפעילות
מחזור כספי -ההיקף הכספי השנתי של הפעילות
הכנסות עצמיות -שיעור ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות-
עידוד יצירת הכנסות עצמיות ע"י הגוף הנתמך
 .2איכותיים60% -
תרומה לחברה ולקהילה -האם הפעילות מהווה תרומה משמעותית
לחיי הקהילה והאם הפעילות נותנת מענה לצרכים חינוכיים
ותרבותיים שאין להם מענה אחר או לפלחים ייחודיים באוכלוסיה
ואינה חופפת לפעילויות קיימות אחרות
חשיבות חינוכית ,תרבותית ,ערכית וחברתית
התאמה לסדרי העדיפויות העירוניים בתחום החינוך והתרבות-
כפי שהוגדרו ע"י הנהלת העיר
שיתוף פעולה עם אגפי ומחלקות העירייה
חדשנות ומגוון -האם העמותה יוזמת ,מגוונת ומחדשת כל העת
את תחומי פעילותה

*

20%
10%
10%

15%
15%
10%
10%
10%

ארגוני שכול  -התבחינים של "השתתפות במרחב העירוני" ו"מספר משתתפים בפעילויות"
אינם הולמים והניקוד בגינם יתווסף לקריטריון של "תרומה לחברה ולקהילה".

 .3תמיכה נוספת:
א .עמותה הבאה בנעלי העירייה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא ,כי
היא עוסקת בטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים ,תקבל ניקוד נוסף של עד .100%
ב .עמותה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא ,כי היא משלבת אוכלוסיה
בעלת צרכים מיוחדים* בשיעור של לפחות  3%בפעילויותיה השוטפות-תקבל ניקוד נוסף
של עד .100%
ג .עמותה שתוכיח במטרותיה ובתוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא ,כי היא פועלת לטובת
שוויון ו/או קידום מעמד האישה בכל הגילאים -תקבל ניקוד נוסף של עד .50%
על העמותה להוכיח כי נעשו פעולות כגון :הרצאות ,סדנאות ,קורסים ועוד.

*

אדם ייחשב כמשתייך לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים ,אם וככול שהוא מחזיק באישור
מתאים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד החינוך ו/או ממשרד הרווחה.

 .4תמיכות עקיפות:
עמותות העוסקות 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.
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גופי תרבות ,חינוך פורמאלי ,בלתי פורמאלי נוער וקליטת עליה -מדדים ומשקולות של התבחינים:

תבחין

משקל

מספר
המשתתפים
בפעילות

20%

מחזור כספי

10%

שיעור ההכנסות
עצמיות מכלל
ההכנסות

10%

תרומה לחברה
ולקהילה

15%

דירוג 1

דירוג 2

51-100

 501איש
 101-500ומעלה

10,00115,000
₪

15,00150,000
₪

50,001200,000
₪

200,001
₪
ומעלה

 1%עד
5.99%

 6%עד
10.99%

 11%עד
25.99%

26%
ומעלה

עד  20איש 21-50
עד 10,000
₪

0%
הלימה
מלאה
לפעילות
קיימת

חשיבות חינוכית,
תרבותית ,ערכית
15%
וחברתית
התאמה לסדרי
העדיפויות
העירוניים
בתחום החינוך
10%
והתרבות

אין מקום
לתת
תמיכה

שיתוף פעולה עם
אגפי ומחלקות
העירייה

10%

לא קיים

חדשנות ומגוון

10%

אין

סה"כ

100%

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

אין
הלימה

חשיבות
מצומצמת
הקצבה
ברמת
עדיפות
נמוכה

הקצבה
ברמת
עדיפות
בינונית

הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה

שיתוף
פעולה
חלקי

חשיבות
רבה
מאד
הקצבה
ברמת
עדיפות
גבוהה
מאד
שיתוף
פעולה
מלא

רבה
ומגוונת

ניקוד נוסף
סעיף מס'
סעיף מס'
סעיף מס'
סה"כ לעמותה
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סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג

נימוק והסבר מילולי
לציון שניתן

תבחינים למתן תמיכה לגופים דתיים
 .1העירייה תעניק תמיכות למוסדות ציבור ועמותות מכל הזרמים אשר עוסקים בארגון
שיעורי תורה והרצאות בנושאי דת ,ואשר הוכיחו מעורבות קהילתית בשנת הכספים החולפת
ומקיימים חיי קהילה פעילים בתחומי העיר כפר סבא .השירותים יכללו קיום שיעורים לקהל
הרחב לעניין לימוד לבר מצווה ,שיעורי תורה ,טעמי מקרא ,הרצאות וימי עיון.
 .2בעמותות ארציות שיש להן סניף בכ"ס תינתן התייחסות לפעילות הסניף המקומי ולא לעמותה
הארצית.
 .3מס' תושבי כ"ס המקבלים שירות מהגוף מבקש התמיכה ,לא יפחת מ 30-משתתפים.
התמיכה תינתן על פי תבחינים המחולקים ל 2-הקריטריונים שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה בהמשך:
א .כמותיים60% -
מקבלי השירות תושבי כפר סבא המשתתפים בפעילויות
גביית תשלום בגין השירות
אינטנסיביות השירות -תדירות הפעילות

25%
15%
20%

ב .איכותיים40% -
תרומת השירותים וחשיבותם לתושבי העיר
שיתוף פעולה עם גורמי העירייה וחוו"ד הגורם המקצועי

20%
20%

תבחין

משקל

דירוג 1

דירוג 2

מקבלי השירות
תושבי כ"ס

20%

גביית תשלום
בעד השירות

דירוג 3

דירוג 4

דירוג 5

פחות מ-
30
אנשים

 30עד 40

 41עד  51 50עד 60

מעל 60
אנשים

20%

השירות
בתשלום
מלא

כיסוי
מרבית
העלויות

כיסוי
חלקי של
העלויות סמלי

חינם

אינטנסיביות
השירות
תרומת
השירותים
וחשיבותם
לתושבי העיר

20%

לעיתים
רחוקות

פעמיים
בשנה

שש
פעמים
בשנה

מדי
חודש
ויותר

20%

לא חיוני

תועלת
מועטה

תועלת
מקומית

תועלת
לרוב
תועלת
סביבתית הציבור

שיתוף פעולה עם
גורמי העירייה
וחוו"ד הגורם
המקצועי

20%

אין
שיתוף
פעולה

בידיעה
בלבד

סה"כ

100%

שיתוף
חלקי

שיתוף
פעולה
חלקי
מתמשך
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באופן
תמידי
ורציף

שיתוף
פעולה
מלא
וקבוע

סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג

נימוק והסבר מילולי
לציון שניתן

תבחינים למתן תמיכה לעמותות בנושא איכות הסביבה
עיריית כפר סבא תסייע לעמותות ומוסדות ציבור חברתיים וסביבתיים בתחומים שונים התואמים
את היעדים העירוניים בתחומי איכות הסביבה ,כגון :טיפול בפסולת ,התייעלות אנרגטית ,גינות
קהילתיות ,ניקיון ,מיחזור ,טיפול ברווחת בעלי חיים ,וכמו כן  -הסברה ,מחקר ועידוד מודעות
בנושאים הנ"ל.
התמיכה תינתן על פי תבחינים המחולקים ל 2-קריטריונים שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה בהמשך:
א .כמותיים40% -
מקבלי השירות תושבי כפר סבא
מספר תחומי פעילות

25%
15%

ב .איכותיים60% -
תרומת השירותים וחשיבותם לתושבי העיר
שיתוף פעולה עם גורמי העירייה
חוו"ד הגורם המקצועי

25%
25%
10%

תמיכה נוספת:
גוף המפעיל מיזם התנדבותי בתחום איכות הסביבה ,שעניינו הגנה על בעלי החיים שיפור תנאי מחיה
של בעלי חיים וסיוע במתן טיפולים רפואיים לבעלי חיים ,יקבל ניקוד נוסף של עד .100%

תבחין

דירוג 2

דירוג 3

25%

עד 50
איש

 51עד
 150איש

 301עד
 151עד
 300איש  500איש

מעל 501
איש

מספר תחומי
פעילות
תרומת
השירותים
וחשיבותם
לתושבי העיר

15%

תחום
פעילות
אחד

 2תחומי
פעילות

 3תחומי
פעילות

 4תחומי
פעילות

חמישה
תחומים
ומעלה

25%

לא חיוני

תועלת
מועטה

תועלת
מקומית

תועלת
סביבתית

תועלת
לרוב
הציבור

שיתוף פעולה
עם גורמי
העירייה

25%

אין
שיתוף
פעולה

שיתוף
פעולה
חד פעמי

שיתוף
חלקי

שיתוף
פעולה
חלקי
מתמשך

חוו"ד הגורם
המקצועי

10%

אין
מקום
לתת
תמיכה

תמיכה
ברמת
עדיפות
נמוכה

תמיכה
ברמת
עדיפות
בינונית

תמיכה
ברמת
עדיפות
גבוהה

סה"כ

100%

מקבלי השירות
תושבי כ"ס

משקל דירוג 1

דירוג 4

ניקוד נוסף
סה"כ ניקוד
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דירוג 5

שיתוף
פעולה
מלא
וקבוע
תמיכה
ברמת
עדיפות
גבוהה
מאוד

סה"כ
מכפלת
המשקל
בדירוג

נימוק והסבר מילולי
לציון שניתן

תבחינים למתן תמיכות לתנועות הנוער
כללי:
 .1תנועות הנוער מהוות נדבך משמעותי במערכת החינוך הבלתי פורמאלי .הן מובילות חינוך ערכי,
מעודדות למעורבות בקהילה ויוצרות מסגרת השתייכות חיובית לילדים ולבני נוער.
 .2תנועות הנוער הינן גופים עצמאיים בעלי פריסה ארצית ,הפועלים במרחב העירוני.
 .3המחלקה לנוער אמונה על הקשר עם תנועות הנוער הפועלות בעיר ,ומהווה גורם המקשר בין
העירייה לתנועות .התנועות מקבלות ליווי מקצועי על ידי רכזת תנועות הנוער העירונית אשר
במסגרת תפקידה מלווה את תנועות הנוער בקשר מול בתי הספר ומול אגפי ומחלקות העירייה
השונים ,כמו כן מסייעת בקיום אירועים ויוזמות קהילתיות ובכל שאלה ובעיה.
 .4פורום רכזים בוגר  -במטרה לשמור על רצף עבודה תקין ,מתקיים אחת לחודש פורום רכזים
אשר מתעדכן ,יוזם וקובע מדיניות משותפת לתנועות הנוער בעיר .בפורום ,המובל על ידי רכזת
תנועות הנוער ,חברים כל רכזי תנועות הנוער הפעילות במרחב העירוני.
 .5פורום רכזים צעיר  -אחת לחודש מתרחש מפגש של "הפורום צעיר" ,פורום בו לוקחים חלק
חניכים שנבחרו לייצג את התנועה בה הם פעילים .מטרת המפגש היא לאפשר שיח ,פיתוח יוזמה,
העלאת בעיות /בקשות ועוד .בפורום זה ישנה נציגות של שני חניכים מכל תנועה.
 .6התמיכה תועבר לתנועת הנוער בשווה כסף עבור שיפוצים ,הצטיידות ,פעילות קהילתית ועוד.
ההוצאה תבוצע על ידי העירייה ,בתיאום ועל פי בקשת התנועה ולאחר אישור מנהלת האגף
לנוער וצעירים ,ועל פי נהלי העירייה לביצוע רכש ,פעולות ועבודות.
.
מטרות:
 .1הגדרת מודל חלוקת תקציב פעילות לתנועות הנוער בעיר .המודל יקבע קריטריונים אחידים,
שוויוניים ושקופים.
 .2מודל זה משקף את רוח אמנת תנועות הנוער ,ויהווה אבן דרך נוספת להרחבת שורות חניכי
ומדריכי תנועות הנוער בעיר ,ולביסוס פעילותן במטרה להעצים את הפעילות הקהילתית
והשותפויות בין תנועות הנוער והעיר.
תנאי סף:
.1
.2
.3
.4

תנועת הנוער המוכרת ככזו על ידי משרד החינוך.
על תנועת הנוער להגיש מפקד מפורט של החניכים על פי ההנחיות של מחלקת הנוער.
כל תנועה תגיש תכנית עבודה לשנת פעילות הכוללת :פרטי הנהלת התנועה וסניפיה
בעיר ותוכנית שנתית.
התנועה משתפת פעולה באופן מלא עם רכזת תנועות הנוער.

התמיכה תינתן על פי התבחינים שלהלן:
כל תנועת נוער אשר פעילותה אושרה ע"י העירייה
ובקשתה לתמיכה אושרה כדין תזכה לתמיכה עפ"י תבחין זה
מספר החניכים תושבי כפר סבא לאחר אימות ובדיקת המפקד
קיום פרויקטים משותפים לתנועות הנוער
פרויקטים ויוזמות מיוחדות
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15%
65%
15%
5%

תנועות הנוער -משקלות התבחינים:
תבחין
עמותה העונה להגדרת
"תנועת נוער"

מספר
1

15%

2

מספר החניכים תושבי כפר
סבא

65%

3

קיום פרוייקטים משותפים
עם העירייה

15%

4

פרויקטים ויוזמות מיוחדות

הסבר
כל תנועת נוער אשר פעילותה אושרה ע"י
העירייה ובקשתה לתמיכה אושרה כדין
תזכה לתמיכה עפ"י תבחין זה – יחולק
שווה בשווה בין כל התנועות
יחושב ע"י חישוב היחס בין מס'
המשתתפים בפעילות תנועת הנוער בעיר,
לבין סך המשתתפים בכל תנועות הנוער
החלוקה תתבצע באופן יחסי לפי גודל
התנועה

משקל

סעיף  3יחולק ע"פ
הקריטריונים הבאים:
 3.1השתתפות
שני נציגים מטעם
התנועה במועצת
הנוער העירונית2 -
נקודות ()20%
 3.2השתתפות
סדירה בפורומים
עירוניים – פגישה
של כלל רכזי
התנועות אחת
לחודש בפורום
קומונרים,
והשתתפות בפורום
צעיר –
 2נקודות ()20%
 3.3נוכחות והשתתפות
פעילה באירועים
עירוניים-
 2נקודות ()20%
 3.4התנהלות תקינה-
התנהלות מול בתיספר לפי
הכללים שנקבעו
 עבודה מול חוקיהעזר העירוניים
 הזמנות עבודה עפ"יהנוהל
 התנהלות נכונהלפני אירועים
עירוניים
 4נקודות ()40%

החלוקה תתבצע באופן יחסי לפי גודל
התנועה ולפי ניקוד שיינתן על ידי
מחלקת הנוער.

5%
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תבחינים לתמיכה עקיפה -מתן הנחה בגין שימוש באולמות תרבות וקהילה עירוניים
כללי
 .1נוסף על התמיכה הכספית ,רשאית עיריית כפר סבא לסייע לעמותות הפועלות בתחומים שונים לטובת
תושבי העיר ,באמצעות הענקת רשות שימוש באולמות התרבות אשר בבעלותה ,לשם עריכת אירוע
התרמה ו/או אירועים לצורך פעילות העמותה.
 .2העירייה תהיה רשאית להעניק הנחה בגובה דמי השימוש אותם היא גובה.
תנאים לקבלת התמיכה
 .1רשות שימוש במתקני העירייה ,בחלק מסוים במתקן או בכולו ,תינתן אך ורק לצורך ביצוע
פעילות ספציפית .לא תעשה במתקן פעילות שונה מהפעילות שאושרה לביצוע.
 .2מקבל זכות השימוש במתקן לא יבצע בו פעילות עסקית ו /או מסחרית למטרות רווח ,או שימוש
פוליטי או מפלגתי במתקן ו/או בניגוד להוראות כל דין.
היכל התרבות בקרית ספיר
.1
.2
.3
.4
.5

כל בקשה להנחה ,תועבר לאישור יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר ,מנהל/ת מחלקת ארגוני מתנדבים ברווחה
ולשכת ראש העיר.
בקשות בגינן תתקבל המלצה חיובית כאמור ,תועברנה להתייחסותה של מנהלת מחלקת תרבות.
הנחה בגובה דמי שימוש תינתן לעמותה הזכאית לקבל תמיכה מהעירייה בהתאם לתבחינים.
סך כל מספר האירועים של כל העמותות שימצאו כזכאיות להנחה בדמי השימוש מוגבל עד ל15 -
אירועים בשנה.
שיעור ההנחה שתינתן לעמותות שבקשתן אושרה יעמוד על 80% :באודיטוריום ו 90% -בהיכל התרבות.
ההנחה תקפה לאירוע אחד לשנה לכל עמותה .עמותה שתקיים אירוע נוסף באותה שנה -תשלם
דמי שימוש מלאים.

אולם רייזל
 .1כל בקשה להנחה תועבר לאישור מנהלת מחלקת בתי תרבות ולאחר מכן לאישור מנהלת אגף תרבות.
 .2העמותות שתהיינה זכאיות להנחה ,הינן עמותות הפועלות בעיר כפר סבא ,או עמותות ארציות המעוניינות
לבצע פעילות לטובה הסניף המקומי.
 .3העמותות שיאושרו יקבלו הנחה בשיעור .50%
אולם גלר
 .1כל בקשה להנחה תועבר לבדיקה באגף חברה וקהילה באם העמותה מבקשת ההנחה עונה על
הקריטריונים ,על פי הנוהל.
 .2העמותות שתהיינה זכאיות להנחה ,הינן עמותות הפועלות בעיר כפר סבא ,או עמותות ארציות המעוניינות
לבצע פעילות לטובה הסניף המקומי.
 .3העמותות שיאושרו יקבלו הנחה בשיעור .50%
תינתן קדימות לבקשות שיענו על התבחינים הבאים:
 .1תרומה לחברה ולקהילה בכ"ס ,לרבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
 .2חשיבות תרבותית ואמנותית ,חינוכית וערכית.
 .3התחייבות להחזר לקהילה של כספי תרומה והכנסה מאירוע.
.
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תבחינים לתמיכה בגובה היטלי פיתוח
כללי
 .1עיריית כפר סבא מעוניינת לסייע למוסדות ציבור המבקשים להקים בניינים לצורך פעילותם,
באמצעות מימון חלקי של היטלי פיתוח ,אותם יש לשלם לעירייה ולוועדה המקומית לתכנון ובניה,
בגין הקמת הבניין.
 .2עמותה תהיה זכאית לקבל תמיכה בגובה של עד  90%מגובה היטלי הפיתוח (היטל סלילה והיטל תיעול)
הקבועים בחוקי העזר ומשולמים לצורך הוצאת היתר בניה ,בכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים
בהמשך.
 .4העמותה מעוניינת לבנות מבנה חדש או לשפץ או להרחיב מבנה קיים ,בתחומי העיר כפר סבא ,המיועד
לשמש את העמותה בלבד ,למטרות פעילותה הציבורית בלבד ושלא למטרות רווח.
 .5בעת קביעת גובה התמיכה ייבחן אחוז מקבלי השירות תושבי כפר סבא מסך הצפויים להשתמש
במבנה.
 .6בעת קביעת גובה התמיכה ייבחן החלק היחסי של המבנה המשמש פעילות שבגינה גובים כסף,
כגון השכרת המבנה וכדומה.
 .7ועדת התמיכות תקבל לפי בקשתה חוות דעת מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
תנאים לקבלת התמיכה:
 .1עמידה דווקנית בהוראות נוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
למען הסר ספק ,מודגש ,כי עמותה המבקשת תמיכה בגובה היטלי פיתוח אשר אינה 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 תהיה זכאית לקבל
תמיכה.
 .2לצורך הקמת המבנה/שיפוץ/הרחבה התבקש היתר בניה אשר אושר כדין.
 .3העמותה לא החלה בביצוע הבנייה שבגינה מבוקשת התמיכה ,בטרם קבלת היתר.
עמותה שהחלה בביצוע הבנייה בפועל ללא היתר בניה ,לא תהיה זכאית לתמיכה .לאחר תיקון
הליקוי תהיה רשאית העמותה להגיש בקשה לתמיכה.
 .4הקרקע עליה ממוקם או עתיד להיות מוקם המבנה הינה קרקע עירונית אשר הוקצתה לעמותה
כדין.
 .5המבנה מיועד לשמש למטרת חינוך ,תרבות ,דת ,מדע ,אמנות ,רווחה ,בריאות ,ספורט או מטרה
דומה ,ולמטרות אלו בלבד.
 .6השירות אשר יסופק על ידי העמותה בבניין ,נחוץ וחיוני לעירייה ולעיר ,לפי חוות דעת הגורמים
המקצועיים הרלבנטיים בעירייה.
 .7הגוף חתם אל מול העירייה על התחייבות כי המבנה ישמש למטרה מהמטרות האמורות
לתקופה של  25שנים לפחות ממועד סיום בנייתו.
 .8לו היה הגוף מגיש בקשה לקבלת תמיכה עירונית על פי הנוהל למתן תמיכות של הרשויות
המקומיות היה זכאי לקבלה.
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תבחינים לתמיכה -להקמת בית כנסת
המשרד לשירותי דת פרסם קול קורא לקבלת תמיכה להקמת בתי כנסת לקהילה האתיופית לשנת
 20/2019והעירייה 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.
 .4במידה 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.
 .5המבנה ישמש אך ורק למטרת בית כנסת ולא יעשה בו כל שימוש אחר שאינו מתיישב עם
ייעודו האמור.
 .6במידה 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.
 .7כל 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.
 .8יודגש 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%
מס'
1
2
3
4
5
6

הנושא
ציבור המתפללים עולה על  50תושבים
האם מניין המתפללים קיים ופעיל בעיר
האם בבית הכנסת תתבצע פעילות חברתית/תרבותית
לרווחת הקהילה
התקבל אישור ועדת ההקצאות העירונית להקצאת
הקרקע לטובת בית כנסת
לא קיים בשכונה בית כנסת פעיל אחר
הצגת תוכנית ומקורות למימון בניית בית הכנסת
סה"כ
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המשקל
15%
15%
15%
20%
20%
15%
100%

ניקוד

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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תבחינים ונהלים לתמיכה עירונית באגודות ספורט
 .1כללי
א .כפר-סבא הינה עיר של ספורט ומתקיימת בה פעילות ספורטיבית מגוונת למדי ,הכוללת
ספורט ייצוגי-תחרותי וספורט עממי לרוב.
העיר כפר סבא התברכה בקבוצות ספורט רבות ,נשים וגברים בגילאים שונים מכלל ענפי
הספורט הקיימים.
לעיר יצא מוניטין של מצוינות בענפי ספורט שונים וספורטאיה מייצגים את העיר בכבוד
ובגאווה ברמות הלאומיות והבינלאומיות.
ב .בעיר פועלות  20אגודות ספורט ב 15-ענפים שונים .באגודות אלה פעילים כ 4500 -משתתפים
בקבוצות הליגה השונות והתחרויות הרשמיות של האגודות.
ג .העירייה תהיה רשאית לבקש מהאגודות נתונים של פרטי הקבוצות והספורטאים ,על פי הנחיית
רשות הספורט.
אגודה שלא תעביר את הנתונים כמבוקש ,העירייה תהא רשאית לעכב ו/או לבטל ו/או לדרוש
את השבת כספי התמיכה.
ד .הגדרה:
 )1אזור  -1כל העיר ,למעט השכונות המצויות באזור .2
 )2אזור  -2שכונות :קפלן ,יוספטל ,גבעת אשכול.
ה .מרכיבי התמיכה העירונית-
התמיכה מתחלקת ל:
 )1ספורט תחרותי-
התמיכה מורכבת מ:
א) תמיכה בסיסית
ב) תמיכה משלימה
ג) תמיכה בעבור הישגיות
 )2עידוד ספורט עממי.
ו .תמיכה בסיסית-
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

התמיכה הבסיסית שתינתן לאגודות הספורט תהא שיעור קבוע וזהה לכל האגודות,
שתחושב מכלל הכנסותיה של אגודת הספורט כפי שנרשמו בדין וחשבון כספי
מבוקר על ידי רואה החשבון שלה לשנת התקציב הקודמת למועד הגשת הבקשה.
לשנת הכספים  2021התמיכה הבסיסית תהיה בשיעור של  15%מההכנסות ע"פ דו"ח
כספי מבוקר ומאושר של העמותות.
סה"כ התמיכות הבסיסיות של כל אגודות הספורט באותה שנת תקציב יהיה בשיעור של
עד  30%מסך כל התקציב שיועד לתמיכה באגודות ספורט באותה שנה.
ועדת התמיכות תהא רשאית להמליץ לקראת כל שנת תקציב על היחס הראוי והנכון בין
התמיכה הבסיסית לתמיכה המשלימה ושיעוריהן בהתאם לנסיבות המתאימות.
סכום התמיכה הבסיסית הכוללת בשנת  2021לכל אגודת ספורט בקטגורית הענפים האישיים,
לא יעלה על .₪ 50,000
סכום התמיכה הבסיסית הכוללת בשנת  2021לכל אגודת ספורט בקטגורית הענפים הקבוצתיים,
לא יעלה על .₪ 250,000
ועדת התמיכות 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.
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ז .תמיכה משלימה-
 )1תמיכה זו מתבססת על תבחיני הישגיות קבוצות הספורט של כל אגודת ספורט בשנה
הקודמת לשנת התמיכה ,הבאים לביטוי בדוח סל הספורט של מנהל הספורט ו/או מהאיגודים.
בנוסף לתבחינים של הישגיות בספורט ,עיריית כפר סבא קבעה תבחינים נוספים בהתאם
למטרות וליעדים ולמדיניות העירייה.
 )2התבחינים יתורגמו לניקוד בסיסי ,כמפורט בטבלאות בנספח א.
סכום התמיכה המשלימה יתקבל מתקציב התמיכות  -בגין אותה שנה בניכוי סכום התמיכה
הבסיסית ובניכוי -שיעור שלא יעלה על  15%להישגיות מיוחדת ו/או לשם עידוד הישגיות
כאמור.
 )3ערכה התקציבי של כל נקודה ייקבע על ידי חלוקת הסכום לתמיכה המשלימה בסך
כל הנקודות שניתנו לאגודות על פי התבחינים.
 )4ערכה של נקודה ישתנה מדי שנה בהתאם לגובה ההקצבה השנתית לתמיכות ובהתאם
לסה"כ האגודות והענפים שיהיו פעילים בכפר סבא באותה שנה.
ח .עיקרי התבחינים כפי שמפורטים בטבלאות בנספח א':
 )1קידום ספורט נשים-
אחד מיעדי מדיניות הספורט הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית הוא חיזוק וטיפוח
ספורט הנשים ועידוד השתתפות נוספת של ספורטאיות בתחום הספורט הייצוגי.
 )2טיפוח 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.
 )3עידוד הספורט בשכונות –
הועדה ממליצה לתמרץ אגודות ספורט שפעילותן מתקיימת בשכונה באזור  2בלבד ומתקניה
נמצאים בלב השכונה .כמו כן ,לאגודה יש קבוצה בוגרת שמשחקת בליגות של האיגודים
ומאפשרת לשחקני הנוער להשתלב בקבוצה הבוגרת וכן מעודדת מיזמים חדשים בקרבה.
 )4ענפים מועדפים-
צוות ההיגוי העירוני לתוכנית אב לספורט לשנים  2011-2025המליץ 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.
הענפים שהוגדרו מועדפים:
א) ענפים קבוצתיים:
( )1כדורגל
( )2כדורסל
( )3כדורעף
בתנאי שבענפים אלה קיימות קבוצות בוגרים המשחקות בליגת העל ו/או בליגה
הלאומית או בליגה א' ובנוסף -קיימת מחלקת נוער עניפה (מינימום  4קבוצות נוער
בליגה).
הבהרה :מתייחס לענף ולא לקבוצה .תוספת ניקוד עפ"י סעיף זה תינתן לאגודה/מועדון
שיעמדו בקריטריון זה פעם אחת בלבד ,גם אם לאגודה/מועדון ישנן מספר קבוצות
בענף המועדף .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 מביניהם.
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ב) ענפים אישיים:
( )1סייף
( )2אתלטיקה קלה
( )3התעמלות אומנותית
 )5השתתפות 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).
 )6אגודת ספורט שרוב פעילותה מתקיימת במתקן מחוץ לכפר-סבא -תהיה זכאית לתמיכה
מקסימלית של  50%מהתמיכה בהתאם לתבחינים.
 )7אגודת 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.
 )8תמיכה עבור הישגיות ו/או עידוד מצוינות והישגים
בנוסף לתמיכה שתינתן 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 המופיעים בנספח ב' המצ"ב ,ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקרן ,ולגובה התקציב
שיעמוד לחלוקה.
 )9עידוד ספורט עממי
העירייה תקצה סכום ,מתוך הסך הכולל של תקציב תמיכות הספורט ,לטובת עמותות הספורט
העממי לפעילות בוגרים בלבד .הסכום יחולק בין העמותות שתגשנה בקשה על פי מספר המשתתפים
הפעילים תושבי כפר סבא .זאת בכפוף לתנאי הסף הקבועים בנוהל התמיכות ובלבד שכל עמותה
כאמור פועלת באחד ממתקני הספורט העירוניים.
 )10עידוד ספורטאים בעלי מוגבלויות-
העירייה תקצה סכום ,מתוך הסך הכולל של תקציב תמיכות הספורט ,לטובת עידוד ספורטאים
בעלי מוגבלויות בענפים כגון כדור שער ,אופני יד וכדומה .זאת בכפוף לתנאי הסף הקבועים בנוהל
התמיכות.
 )11תמיכה מזערית
התמיכה לאגודת ספורט לא תפחת מתמיכת סל הספורט המגיע לאותה אגודה ממנהל הספורט,
וזה במקרה שהתמיכה העירונית לפי התבחינים 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.
 )12פיקוח ובקרה
ועדת התמיכות מייחסת חשיבות רבה למנגנוני הפיקוח והבקרה על כספי התמיכות.
לפיכך היא תדאג למעקב וביקורת אחר אגודות ספורט שתמיכתן עולה על ₪ 200,000
בשנה.
הועדה תמלא את תפקידי הפיקוח והביקורת תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים
המקצועיים בעירייה (מינהל כספים ,רשות הספורט).
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על פי נוהל תמיכות של הרשויות המקומיות ,רשאית העירייה לפנות לכל אגודות הספורט,
לפי שיקול דעתה ,ולקבל את כל המסמכים הנדרשים על מנת לבצע בדיקה ובקרה
מעמיקה על אופן ההתנהלות הכספית והתקציבית.
 )13נוהל תמיכה באגודת ספורט חדשה
אגודה וקבוצה חדשה (שלא קיבלה תמיכה מהעירייה בשנים קודמות) והעומדת
בתבחינים של פעילות ספורטיבית הישגית באיגודי הספורט המוכרים על ידי מוסדות
הספורט ישראל כפי שמופיע מעת לעת במנהל הספורט ,תהיה רשאית לקבל תמיכה
ו/או תמיכה עקיפה 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.
 )14קבוצת ספורט חדשה שתוקם ,בין אם במסגרת עמותה חדשה ובין אם במסגרת
עמותה קיימת ומתוקצבת ,תחייב תיאום וקבלת אישור מוקדם מהעירייה ,לצורך קבלת
תמיכה ו/או הרשאה לשימוש במתקנים.

 .2תנאי סף
א .אגודת ספורט הרשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרות רווח.
ב .באגודה המקבלת תמיכה בסך  ₪ 150,000ומעלה -ייצוג הנשים בגוף האגודה המבקשת
יהיה בשיעור של  20%לפחות ,נכון למועד הגשת הבקשה.
ג .אגודת ספורט הפועלת בתחומי העיר כפר-סבא בלבד או שרוב המשתתפים בה הם תושבי
כפר סבא.
למעט האמור לגבי :
 )1אגודת ספורט שרוב פעילותה מתקיימת במתקן מחוץ לכפר סבא -סעיף  1ח )6 .לעיל.
 )2אגודת ספורט אזורית -סעיף  1ח )7 .לעיל.
ד .קבוצות ספורט המופעלות על ידי אגודת הספורט ,המייצגות את העיר כפר-סבא -
שמותיהן יכללו את שם העיר כפר-סבא.
במקרה של איחוד אגודות או קבוצות ,המקרה ידון לגופו.
ה .אגודה הפועלת במתקן עירוני תסיים את תהליך חתימת החוזה ,כולל הצגת ביטוח על פי
נהלי העירייה טרם קבלת התמיכה.
העירייה לא תעביר תמיכה לעמותה שלא עומדת בתנאי זה.
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נספח א

תבחינים לתמיכה באגודות הספורט
 .1ענפים קבוצתיים -בוגרים /בוגרות
העדפה לספורט באזור  -2בוגרים
לאומית

ענף

ליג
ת על

כדורגל
כדורעף
כדורסל
הוקי
גלגיליות

320 350
33 50
50 50
5 10

ארצית

ליגה
א

ליגה
ב

ליגה
ג

ליגת
על

ליגה
ראשונה

ליגה
שניה

10
10
10
2

7
x
7
x

5
x
x
x

X
50
50
X

50
X
X
X

33
X
X
X

גברים
x
20
20
3

ליגה

ליגה א
165

נקודות

ליגה ב
140

לאומית

ארצית

ליגה א

נשים
x
33
33
x

x
20
20
x

x
10
10
x

ליגה ג
20

ליגת
על

ענף

כדורגל
כדורעף
כדורסל
הוקי
גלגיליות

לאומית

ארצית

נוער בנים/בנות
15
25 27
x
25 27
15
25 27
2
3
5

ליגה א

ליגת
על

x
x
2
x

X
7
7
X

7
7
7
7

ארצית

א

נערים/נערות
7
7
x
X
7
7
x
X

ב

ג

מחוזית
בנים/ות

ילדים

7
x
7
x

7
x
x
x

7
7
7
x

5
5
5
x

 .3ענפים אישיים
מספר ספורטאים
הענף

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

סה"כ
נקודות

תוספת ענף מועדף

כל  20ספורטאים=  8נקודות
כל  20ספורטאים=  8נקודות
כל  20ספורטאים=  8נקודות

60
60
60

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

כל  20ספורטאים זכאים לניקוד .הגדרת ספורטאים הינה לפי התבחינים של מנהל הספורט.
המספרים יעוגלו כלפי מעלה.
תוענק תוספת ניקוד -עידוד לספורט נשים של .35%
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90
90
90
x

*התוספת מתייחסת לקבוצות כדורגל,
כדורסל וכדורעף בליגת העל/ליגה
לאומית
**התוספת בגין עידוד ספורט לנשים
תחול רק על הניקוד הבסיסי,
לא כולל התוספת בגין ענף מועדף

 .2ענפים קבוצתיים עד גיל 19
לאומית

עידוד
ספורט
נשים-
תוספת
**35%

תוספת
ענף
מועדף *

עידוד
ספורט
נשים-
תוספת
35%

נספח ב'

מענק קרן הישגית
 .1נוהל חלוקת קרן הישגית

הסכום הכולל של מענקי "קרן ההישגית" יוחלט במסגרת ועדת התבחינים העירונית לכל שנת תקציב.
לוח זמנים לפעילויות הקרן :

א.
)1
)2
)3
)4
)5

חודש ספטמבר -פרסום חלוקת מענקי "קרן הישגית" באמצעות פניה למועדוני הספורט בכפר-סבא
לאיגודים ארציים.
חודש אוקטובר -פרסום בעיתונות המקומית.
בפרסומים יודגש המועד האחרון להגשת הבקשות .מעבר למועד זה לא יתקבלו בקשות.
חודש נובמבר -עריכת דיונים לגביי זכאות וגובה מענקי "קרן הישגית".
סוף חודש דצמבר -קיום טכס חלוקה המענקים "קרן הישגית".

ב.

אישור 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 תאגיד.

ג.

אגודה  /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
א .סה"כ תקציב המענקים עבור כל הספורטאים בענפי הספורט האישיים הוא עד  85%מהסכום
של "קרן הישגית" באותה שנה.
ב .חלוקת המענקים לענפים אישיים אולימפיים ,פראולימפיים ולא אולימפיים תתבצע בהתאם
להישגים באותה שנה ועפ"י החלטת ועדת הקרן הישגית.
ג .הקרן תעניק מענקים לענפים אישיים אולימפיים ,פראולימפיים ולא אולימפיים המוכרים
ע"י מנהל הספורט ,ואשר זכו באליפות ישראל לפי הפירוט הבא:
 )1ענפים אולימפיים ופראולימפים:
לזוכים במקום ראשון ,שני ,שלישי גילאי :בוגרים ,נוער וקדטים.
לזוכים במקום ראשון בלבד -גילאי ילדים (ילדים שהתחרו בקטגוריות גילאי  15בלבד).
 )2ענפים לא אולימפיים:
לזוכים במקום ראשון בלבד -גילאי בוגרים ,נוער וקדטים.
 .3תבחינים לקבלת מענק  -בענפים קבוצתיים:
מענקים לענפים קבוצתיים -בענפים כדורגל ,כדורסל וכדורעף:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בוגרים – מענק עליית ליגת על.
בוגרים – מענק זכייה באליפות  /בגביע המדינה ,ליגת על.
בוגרים -מענק זכייה בסגנות אליפות/גביע המדינה ליגת על.
בוגרים – מענק השתתפות במפעל אירופי המוכר ע"י האיגודים הבינלאומיים.
נוער  -מענק עליית ליגה מהליגה השנייה לראשונה.
נוער  -מענק זכייה באליפות או בגביע המדינה לליגה הבכירה ביותר.

23

 .4תבחינים לקבלת מענק – על שילוב ספורטאים בעלי מוגבלויות 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 לפי התבחינים הבאים:
שיתוף של מעל  4ספורטאים בענף ספורט אישי₪ 5,000 -
שיתוף של מעל  10ספורטאים בענף ספורט קבוצתי₪ 10,000 -
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  80%לפי 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  -יקבלו  50%לפי 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).
 .6פרסי הוקרה לא כספיים
א .הקרן יכולה לתת פרס הוקרה (לא כספי) למורה לחינוך גופני הפעיל במסגרת בית ספרו
לקידום החינוך הגופני והספורט.
ב .הקרן יכולה לתת פרס הוקרה למאמן בולט שספורטאיו או קבוצותיו זכו בהישגים בולטים
לאורך תקופה ,או בעונה לגביה מוענקים מענקי ההצטיינות.
 .7מגן 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.
 .8נסיעות לתחרויות בחו"ל
להלן התבחינים למתן מענקים ע"י עיריית כפר-סבא לאגודה אשר סייעה במימון נסיעה
לספורטאים בענפיים האישיים אולימפיים לתחרויות בחו"ל:
א .אליפות העולם קדטים ,נוער ובוגרים.
ב .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  2020/21תשפ"א
בענפים אישיים
זכייה באליפות ישראל – בענפים אולימפיים ,פאראולמפיים.
קדטים
נוער
בוגרים
מקום
₪ 2,500
₪ 3,600
₪ 4,250
ראשון
₪ 1,950
₪ 2,800
₪ 3,600
שני
₪ 1,400
₪ 2,100
₪ 2,500
שלישי

ילדים להישגים מיוחדים
₪ 1,100
-

זכייה באליפות ישראל – בענפים לא אולימפיים
קדטים
נוער
בוגרים
מקום
₪ 500
₪ 750
₪ 1,000
ראשון
בענפים קבוצתיים
נוער

בוגרים
מענק עליה לליגת "על" יוענק ככל ולא קיימת
לאגודה קבוצה אחרת בליגה זו.
₪ 50,000
כדורגל
₪ 50,000
כדורסל
₪ 50,000
כדורעף

₪ 3,000
₪ 3,000
₪ 3,000

זכיה באליפות המדינה ליגת "העל"/גביע
המדינה
₪ 100,000
כדורגל
₪ 100,000
כדורסל
₪ 100,000
כדורעף

₪ 3,000
₪ 3,000
₪ 3,000

סך המענקים בסעיף זה לא יעלה על  150אלף
 ₪לאגודה
זכיה בסגנות אליפות המדינה /גביע ליגת
"העל"
₪ 25,000
כדורגל
₪ 25,000
כדורסל
₪ 25,000
כדורעף
סך המענקים בסעיף זה לא יעלה על  150אלף
 ₪לאגודה
₪ 25,000
השתתפות במפעל אירופי לכל סיבוב
גברים/נשים (עד  6סיבובים או מקסימום 3
סיבובים לכל מין) מקסימום עד
 150,000ש"ח לכל המועדון.
תבחינים להישגים מיוחדים לענפים אישיים:
 )1שיא בינלאומי בוגרים – תוספת ₪ 2,000
 )2שיא בינלאומי נוער -תוספת ₪ 1,000
 )3הישג בינלאומי לבוגרים  -מיוחד – תוספת .₪ 3,000
 )4הישג בינלאומי לנוער -מיוחד.₪ 2,000 -
 )5הישג זכיה 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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תבחינים לתמיכה עקיפה -מתן הנחה בגין שימוש במתקני ספורט עירוניים
כללי
 .1נוסף על התמיכה הכספית ,רשאית עיריית כפר סבא לסייע לאגודות הספורט באמצעות הענקת רשות
שימוש במתקני הספורט אשר בבעלותה לשם קיום פעילויות ,משחקים ואימונים.
 .2זכות השימוש במתקנים תינתן בחלקים מסוימים במתקן ו/או בחדרים מסוימים ,בימים ובשעות
מסוימות בלבד.
 .3התמיכה תהיה בשיעור הנחה מגובה דמי השימוש בהם יחויבו ע"י העירייה ,בגין השימוש באותם
מתקנים עפ"י מכסת שעות המתקן המאושרת שלהן.
 .4שיעור ההנחה יהיה בהתאם לגודל האולם ,אופיו ,וסוג הפעילות.
הגורמים המשפיעים על שיעור ההנחה:
א .אולם קטן ,בינוני או אולם שניתן לחלק ל.2-
ב .פעילות של ספורט הישגי -קבוצת ליגה.
 .5שיעור ההנחה ינוע בין  14%ל 78%-בהתחשב בגורמים בסעיף  4לעיל וכפי שיפורט בטבלה שלהלן.
תנאים לקבלת התמיכה
 .1האגודה אושרה כזכאית לקבלת תמיכה מהעירייה לשנת  2021במסגרת אישור התמיכות
לשנה זו.
 .2רשות שימוש במתקני העירייה ,בחלק מסוים במתקן או בכולו ,תינתן אך ורק לצורך ביצוע
הפעילות שאושרה .לא תיעשה במתקן פעילות שונה מהפעילות שאושרה לביצוע.
 .3מקבל זכות השימוש בנכס לא יבצע בו פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח ו/או שימוש
פוליטי או מפלגתי.

26

מתקני ספורט -תעריפים והנחות
מחיר לחודש
מחיר לחודש
בש"ח ליזם
בש"ח לאגודה
פרטי
לא כולל מע"מ לא כולל מע"מ

אולם /סוגי משתמשים

550
315
650
840
840
840
840
840
650
1,800

קבוצות חוגים באולמות קטנים -בתי תלמיד
קבוצות חוגים במגרשי חוץ בבתי תלמיד
קבוצות חוגים באולמות בינוניים-בתי תלמיד
קבוצות חוגים באולמות גדולים-בתי תלמיד
אולמות גדולים קבוצות הישגיות -בר לב
הרצוג
שי עגנון ,רמז
איינשטיין
אולמות בינוניים קבוצות הישגיות
כדורגל במגרש דשא

300
200
560
700
286
312
409.5
455
228
396

הנחה
באחוזים
45
37
14
17
66
63
51
46
65
78

הערות
• ההבדל בשיעור ההנחה בין אולמות הרצוג ,שי עגנון ,רמז ואיינשטיין-
אולמות שי עגנון ,רמז ואיינשטיין חדשים יותר ולכן ההנחה קטנה יותר מאשר ההנחה באולם הרצוג.
באולם איינשטיין יש  1,000מקומות ישיבה ,ולכן ההנחה קטנה יותר מאשר באולמות שי עגנון ורמז.
• מגרש הדשא-
שיעור ההנחה הגבוה נובע מהעלות הגבוהה שנקבעה לגופים פרטיים.
היות ויש חוסר במגרשים ,העירייה כמעט ואינה משכירה את המגרשים לגופים שאינם אגודות הספורט
בכפר סבא .לעיתים רחוקות המגרשים מושכרים לאגודות מחוץ לכפר סבא ,ואז התעריף גבוה מאד.
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השתתפות בדמי שימוש/שכירות במתקן ספורט מחוץ לעיר
כללי
 .1העירייה מעוניינת לסייע לאגודות הספורט בדרך של מתן תמיכה בגובה דמי שימוש ו/או
שכירת מתקן/אצטדיון ספורט לאגודת ספורט ,במקרים בהם 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.
 .2התמיכה תהא מלאה או חלקית ולא תעלה על גובה התקציב העירוני שיאושר למטרה זו.
 .3התמיכה לא תעלה על גובה דמי השימוש בעד מתקן/אצטדיון .המועצה רשאית לקבוע תמיכה
נמוכה יותר.
 .4העירייה תבחר בין  2חלופות תשלום התמיכה הבאות:
א .תשלום לעמותה.
ב .תשלום ישירות לבעל מתקן הספורט לאחר שיוגש על ידו חשבון לעירייה.
תנאים לקבלת התמיכה:
 .1האגודה אושרה כזכאית לקבלת תמיכה מהעירייה לשנת  2021במסגרת אישור התמיכות
לשנה זו.
 .2המבקש יגיש לעירייה בקשה בכתב בצירוף המסמכים הנדרשים.
 .3האגודה פעילה באחד משלושת הענפים המועדפים בתחום הספורט הקבוצתי בעיר.
 .4לאגודת הספורט יש קבוצה בוגרת בכירה בליגה העליונה/ליגת העל.
 .5על אגודת הספורט להוכיח כי לא קיים מתקן ספורט מתאים בעיר לקיום המשחקים
בהתאם לדרישות מנהלת הליגה/ההתאחדות לספורט.
 .6הצגה מראש של חוזה שכירות/הסכם התקשרות עבור השימוש ו/או השכרת המתקן.
 .7אישור כי המתקן מאושר לקיום המשחקים הנ"ל.
 .8לאחר תשלום התמיכה ימציא מקבל התמיכה אישורים להוכחת התשלום בפועל לגורם המשכיר.
 .9האגודה מקדמת ומטפחת פעילות נוער וילדים ומפעילה קבוצות נוער וילדים רשומות.
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אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות) ,התשס"ח – 2008
ביום  18.11.2020נשלחו לכלל חברי מועצת העיר חומרים בנושא זה הכוללים:
• נוסח תיקון חוק העזר.
• דברי הסבר לתיקון חוק העזר.
• תחשיב התעריפים העדכני.
• אישור החברה הבודקת את נכונות התחשיב מטעם משרד הפנים.
הצעת החלטה
מאשרים את התיקון לחוק העזר לכפר סבא (סלילת רחובות) ,התשס"ח –  2008בנוסח
המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה.

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

חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות) (תיקון) ,התש"פ – 2020
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות( 1להלן – הפקודה) ,מתקינה מועצת עיריית
כפר סבא ,תיקון לחוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות) התשס"ח – :2008
תיקון סעיף 1

בסעיף  1לחוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות) ,התשס"ח( 22008-להלן-חוק העזר
העיקרי) יבוא:
 .1במקום ההגדרה "קומה" יבוא:
"קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו ,הנמדד על פי
גובהו המזערי של אותו חלל ,כקבוע בסעיף  2.03לתוספת השניה של תקנות היתר
בניה ,ככל שנקבע כזה ,ולרבות בנייני עזר ,מרתפים ,מרפסות ,מחסנים ,חדרי
מדרגות ,מרתפי חניה ,מעברים ,גבליות ,יציעים ,חדרי מעליות ,עליות גג וכל שטח
אחר בקומה"
 .2אחרי ההגדרה "מרתף" יבוא:
""מרתף חניה" – מרתף או חלק ממנו המיועד על פי תכנית והיתר בניה לשמש
לתכלית של חניית כלי רכב"

תיקון סעיף 3

 .3בסעיף (3א) לחוק העזר העיקרי ,ימחק "על אף האמור לעיל ,שטח מרתף המיועד
לחניה והמשמש בפועל לחניה ,לא יחויב בהיטל".

תיקון סעיף  .4 15בסעיף  15לחוק העזר העיקרי במקום המילים "כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר
 ")2019יבוא "י"ז בכסלו התשפ"ו ( 1בינואר ")2026
תיקון סעיף  .5 17בסעיף  17לחוק העזר העיקרי במקום המילים "נובמבר  "2006יבוא "יוני " 2020
תיקון התוספת הראשונה

 .6במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:
"תוספת ראשונה
(סעיף )3
שיעור ההיטל בשקלים חדשים

.1

היטל סלילת כביש

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה
.2

.3

33.51
102.97
72.08

היטל סלילת מדרכה

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה

22.01
67.63
47.34

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה

55.52
170.60
"119.42

היטל סלילת רחוב משולב

תאריך

 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,8עמ' 197
 2ק"ת חש"ם תשס"ח מס'  ,719עמ' .305

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

דברי הסבר לתיקון חוק העזר לכפר סבא (סלילת רחובות)
 .1חוק העזר קבע מגבלת תחולה ביחס לתעריפים הקבועים בתוספת ,מגבלה זו הוארכה
באישורו של משרד הפנים מעת לעת ,עד להפקתו של תחשיב מחודש על פיו נקבעו תעריפים
מעודכנים ההולמים את השינויים הדמוגרפים ,התכנוניים והתפתחות התשתיות ברשות
המקומית .אי לכך נוצר הצורך לשנות את תעריפי שיעור ההיטלים כפי שמקבלים ביטוי
בתוספת של חוק העזר .
 .2התיקון הראשון  -חיובם של מרתפי חניה בהיטל בשיעור של  70%מתעריף של שטח בנוי.
יובהר כי בעבר ,בשל הרצון לעודד בניתם של מרתפי חניה ,פטרה העירייה בחוק העזר
מחיוב בהיטלי פיתוח ,בנייתם של מרתפי חניה .כיום בהתאם למדיניות משרד הפנים יש
לחייב גם מרתפי חניה בהיטל ולא להעמיס את ההיטל רק על יתרת השטח הבנוי .
 .3התיקון השני – הפחתת שיעור ההיטל בגין מרכיב הקרקע והגדלת שיעור ההיטל בגין
מרכיב המבנה .תיקון זה נדרש עקב האצת הבניה ברחבי העיר בעיקר מכוח תכניות של
התחדשות עירונית ולא מכוח תכניות של בניה במתחמים חדשים .במצב שכזה ההיטל
שמוטל במתחמים של התחדשות עירונית הינו רק על תוספת הבניה (הדלתא)  ,הואיל ובגין
מרכיב הקרקע ובגין הבניה הישנה שולם בעבר היטל ואין לגבות היטל על מרכיב שחויב
בעבר פעמיים.
לכן נדרשת התאמת שיעור ההיטל תוך חלוקה מחודשת בין קרקע למבנה  ,באופן שיכסה
את עלויות העירייה הנדרשות עקב פיתוח והעצמת התשתיות בין השאר במתחמים
מתחדשים .
 .4בנוסף לכך ,נעשו בחוק העזר שינויים והתאמות ביחס למדד הבסיס להצמדה וכן ביחס
לסעיף הגבלת התחולה.
 .5להלן טבלת השוואת תעריפים בין החוק החל ובין החוק המוצע:

חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות)
שיעור ההיטל בש"ח
שיעור ההיטל בש"ח
בחוק העזר טרם התיקון בחוק העזר לאחר התיקון
.1

היטל סלילת כביש

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה
.2

היטל סלילת מדרכה

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה
.3

49.27
103.94

33.51
102.97
72.08

28.57
60.28

22.01
67.63
47.34

היטל סלילת רחוב משולב

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה

77.84
164.23

55.52
170.60
119.42

אהוד חסון -

יעוץ כלכלי ועסקי בע"מ

היטל סלילה
היטל תיעול
היטל שצ"פים

ספטמבר 2020

רח' מנחם בגין  ,68קרית אונו

טל'  03-5353603פקס' 03-5347029

תוכן עניינים

עמוד

נושא

 .1כללי3............................................................................
 .2מתודולוגיה3..................................................................
 .3בסיס החיוב5.................................................................
 .4היטל סלילה6.................................................................
 .5היטל תיעול9..................................................................
 .6היטל שצ"פים10...............................................................

 .1כללי
2

בכפר סבא מתגוררים נכון לסוף שנת  2019כ 101 -אלף תושבים (לפי נתוני למ"ס) .אוכלוסיית
כפר סבא מבחינה חברתית – כלכלית מסווגת באשכול  8המדרג את הרשויות המקומיות
בישראל בסקלה מ 1 -הנמוך ביותר ו 10 -הגבוה ביותר.
להלן תחשיב לעדכון תעריפי היטלי הפיתוח לסלילה ,תיעול ושצ"פים בכפר סבא.

 .2מתודולוגיה
להלן יפורטו עקרונות הבסיס לפיהם נערך התחשיב לקביעת היטלי הפיתוח בכפר סבא:
 2.1שיטת התחשיב
קיימות שתי שיטות לקביעת היטלי פיתוח:
שיטת "כל הישוב" – ההשקעות נקבעות בהתאם לעלות הקמת התשתית העירונית הקיימת
(זאת שבוצעה עד למועד עריכת התחשיב) ובתוספת עלות התשתית העירונית המתוכננת
והנדרשת לשלב מימוש פוטנציאל הבניה בתכניות בנין העיר .בסיס החיוב בהיטלים (שטחי
קרקע ושטחי בניה) מחושב בהתאם לבניה הקיימת במועד עריכת התחשיב ובתוספת
הרזרבה התכנונית הקיימת בתכניות הבניה שתמומש ותחויב בהיטלים.
שיטת "שארית הישוב" – הגישה צופה עתיד ,כאשר בצד ההשקעות מחושבת עלות התשתית
העירוניות הנדרשת לשלב מימוש הבניה בתכניות בנין העיר באזורי הבניה והפיתוח
העתידיים של הרשות המקומית .בסיס החיוב בהיטלים (שטחי קרקע ושטחי בניה) נקבע לפי
מימוש שטחי הבניה האפשריים לפי תכניות בנין העיר באזורי הפיתוח של הרשות המקומית.
בהתאם למאפייני הבניה העתידיים בכפר סבא וזמינות המידע ,נקבע כי התחשיב לקביעת
היטלי הפיתוח יערך בשיטת "כל הישוב".
תכניות הבניה במתחמי הפיתוח הנכללות בתחשיב הן :תכנית כס/60/1/א ,תכנית
כס/80/1/א ,תכנית כס/מק/50/1/ג ,תכנית כס+26/1/מק/כס26/1/א ,תכנית כס/40/1/א,
תכנית כס/11/21/א ,תכנית כס 5/95/ותכנית כס.1/447/

 2.2המידע לקביעת ההיטל

3

לצורך הכנת התחשיב לקביעת ההיטלים ,הנחתי כי כל הנתונים והמידע ההנדסי ,הפיננסי
והתכנוני (כולל השטחים לחיוב) אותו קיבלתי מעיריית כפר סבא ומיועציה ,הינו מידע שלם,
מדויק ומעודכן.
 2.3עקרון ההתאמה
התחשיב נקבע על בסיס עקרון ההתאמה בין בסיס החיוב (שטחי קרקע ושטחי בניה) לבין
תכנית ההשקעות ,כלומר תכנית ההשקעות לפיה חושב ההיטל משרתת ונדרשת עבור בעלי
הנכסים שחושבו בבסיס החיוב.
 2.4משק כספים סגור
התחשיב מבוסס על עיקרון של "משק כספים סגור" .כלומר בטווח הארוך ההכנסות
מההיטלים משתוות להשקעות בתשתיות צמודות ובתשתיות על .הפער בתזרים המזומנים
בין עיתוי ההכנסות מהיטלים לבין ההוצאות ,מתאזן באמצעות זקיפת הוצאות מימון.
 2.5השקעות
ההשקעות בפיתוח תשתיות חושבו לכל תשתית עירונית בנפרד בהתאם לנתונים שהתקבלו
מעיריית כפר סבא .פירוט ההשקעות ראה בהמשך.
 2.6הוצאות נלוות
הוצאות הנדסיות :פיקוח ,תכנון ומדידות – חושבו לפי .12%
הוצאות ב.נ.מ (בלתי נצפה מראש) – הוצאות בלתי נצפות מראש חושבו לפי  12%לתחשיבי
הסלילה והתיעול ולפי  3.5%לתחשיב היטל השצ"פים.
הוצאות מימון – עבודות התשתית מאופיינות בכך שהן מבוצעות לפני מועד גביית ההיטלים
מבעלי הנכסים .בהתאם להנחיות משרד הפנים ,ניתן לזקוף הוצאות מימון בתחשיבים
לקביעת היטלים .הוצאות המימון חושבו לפי  5%לתחשיבי הסלילה והתיעול ולפי 4%
לתחשיב היטל השצ"פים.
תקורה – הוצאות המנגנון המוניציפאלי המטפל בפיתוח התשתיות ובגביית היטלי הפיתוח.
הוצאות התקורה חושבו לפי .5%

 .3בסיס החיוב
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בסיס הנתונים לקביעת השטחים לחיוב – שטחי קרקע ושטחי בניה נקבעו לפי מידע שהתקבל
מעיריית כפר סבא.
החיוב בהיטלים נקבע לפי שטח קרקע ושטח בניה הכולל שטח עיקרי ,שרות ומרפסות וכן
שטח בניה למרתפי חניה שלקביעת תעריף ההיטל חושב  70%משטחם ,בשל חיוב מרתפי
חניה בתעריף בשעור  70%מהתעריף לשטח בניה .שטחי המרפסות שאינם שטח עיקרי
מופיעים בשטחי השרות.
מקור הנתונים לשטחי הקרקע לחיוב התקבל ממערכת ה GIS -של עיריית כפר סבא ,בתוספת
שטחי קרקע בתכנית כס 1/447/הנכללת במתחמי הפיתוח ואינה קלוטה במערכת ה-
.GISשטחי הקרקע שיחויבו בהיטלים נקבעו על פי מידע שהתקבל ממערכת ה GIS -של
עיריית כפר סבא כוללים את כל הייעודים המחויבים בהיטלי פיתוח לרבות מוסדות ציבור
המחויבים בהיטלים .סך שטח ייעודי הקרקע המחויב בהיטלים מסתכם ב 5,873,772 -מ"ר
ומטעמי זהירות הוספנו  2%לשטחי הקרקע בגין שטחים אחרים ומבני ציבור שיתכן ולא
הובאו בחשבון .סך שטחי הקרקע לחיוב בהיטלים בתחשיבי ההיטלים הוא – 5,991,248
מ"ר.

טבלה  :1שטחי קרקע לחיוב בהיטלים
שטחי קרקע לחיוב בהיטל
בתוספת  2%בגין שטחים נוספים ומבני ציבור שלא
הובאו בחשבון וייתכן שמחויבים בהיטלים
סך שטחי קרקע לחיוב בהיטל

שטח במ"ר
5,873,772
117,475
5,991,248

מקור הנתונים לשטחי הבניה שיחויבו בהיטלים התקבל מנתוני הארנונה נכון לחודש דצמבר
( 2018שהותאמו לחיוב בהיטלים) ומתכניות בניה במתחמי הפיתוח .בנוסף נכללו בשטחי
הבניה תוספת בגין התחדשות עירונית (לרבות תמ"א  )38ותוספות בניה לנכסים קיימים.

להלן טבלה המרכזת את שטחי הבניה לחיוב בהיטלים:
טבלה  :2שטחי בניה לחיוב בהיטלים(*)
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שטח במ"ר
מגורים (בתוספת מקלטים)
לא מגורים
סה"כ שטחים לחיוב בארנונה (בתוספת מקלטים)
בניכוי שטחי מתחמי הפיתוח המחויבים בארנונה
שטחים לחיוב בארנונה ללא מתחמי הפיתוח
תוספת שטחי מרפסות פתוחות שאינן מחויבות בארנונה
התחדשות עירונית ותוספות בניה
תוספת שטחי בניה במתחמי הפיתוח (ללא מרתפי חניה)
תוספת  70%משטח מרתפי חניה  -בניה קיימת ומתוכננת (*)
שטחי בניה במגרשים פנויים באזורים ותיקים – (לפי מימוש של )70%
תוספת  3%כולל התאמה לחיוב ,מבני ציבור המחויבים בהיטלים
ושטחים נוספים שייתכן ולא הובאו בחשבון

4,709,688
1,047,139
5,756,827
1,294,705
4,462,122
261,320
560,000
1,906,558
291,973
89,473
227,143

7,798,591
סך שטחי בניה לחיוב בהיטלים
(*) ההיטל לשטח בניה של מרתף חניה מהווה  70%מההיטל לשטח בניה אחר .בטבלה מוצג השטח
האפקטיבי לצורך קביעת ההיטל.

טבלה  - 3פירוט השטחים בתכניות מתחמי הפיתוח
שטח שירות

תכנית
שטח בניה
עיקרי
247,467
434,180
223,134
193,712
12,218
104,521
162,292
17,250

תכנית כס/60/1/א
תכנית כס/80/1/א  -על שינוייה
תכנית כס/ 50/ 1/א' על שינוייה
תכנית כס + 26/1/מק/כס 26/1/א  -עתיר ידע
תכנית כס/40/1/א
תכנית כס/11/21/א על שינוייה
תכנית כס 1/447 /על שינוייה
תכנית כס5/95/

170,284
248,142
73,684
47,400
1,120
38,431
77,328
5,130

סה"כ שטח
בניה  -מ"ר
)עיקרי+שרות(
417,751
682,322
296,818
241,112
13,338
142,952
239,620
22,380

2,056,293
661,519
1,394,774
סך שטחים לחיוב בהיטלים  -מתחמי הפיתוח
1,906,558
620,289
1,286,270
סך שטחים לחיוב בהיטלים לאחר הפעלת מקדמי מימוש
(*) שטחי השרות כוללים שטחי שרות מעל הקרקע ובנוסף שטחי שרות מתחת לקרקע לא כולל מרתפי חניה שהתווספו
בנפרד כמפורט בטבלה .2
(**) בכל התכניות נקבע מימוש לפי  98%לשטחי הבניה מלבד הייעודים של אחסנה ,תעשיה ,מסחר וחניון אוטובוסים
בתכנית כס /50 /1/א' לגביהם נקבע מימוש לפי  ,60%לאחר בחינת המימוש בפועל לפי נתוני הארנונה.

שטחי הקרקע לחיוב בהיטלים מסתכמים ב 5,991,248 -מ"ר ושטח הבניה לחיוב הכולל שטח
עיקרי שרות ומרפסות ו 70% -משטח מרתפי החניה מסתכם ב 7,798,591 -מ"ר.
בהתאם להחלטת עיריית כפר סבא היחס בין רכיב הקרקע לרכיב הבניה לכלל היטלי הפיתוח
המפורטים להלן ,נקבע לפי  20%רכיב הקרקע ו 80% -רכיב הבניה בכל היטלי הפיתוח.
שעור גביית ההיטל נקבע לפי .100%

 .4היטל סלילה
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שטחי הדרכים בעיר נקבעו על פי נתוני מערכת ה GIS -של עיריית כפר סבא ובתוספת שטחי
דרכים על פי תכנית כס 1/447/שטרם נקלטה ובהפחתת שטחי דרכים בפיתוח נתיבי
ישראל/מע"צ .להלן פירוט שטחי הדרכים:
טבלה  :4שטחי דרכים (מ"ר)
שטח במ"ר
דרך חדשה או הרחבת דרך
דרך מאושרת מבאת
דרך מוצעת
דרך מוצעת מבאת
דרך משולבת מבאת
דרך משולבת מוצעת
דרך משולבת קיימת
דרך קיימת
סה"כ שטחי דרכים
הפחתת דרכים בפיתוח נתיבי ישראל/מע"צ

1,350,597
50,976
80,065
34,334
1,115
144,606
22,403
1,270,506
2,954,602
-294,800

סה"כ שטחי דרכים לתחשיב
פיצול שטחי הדרכים בתחשיב:
שטח דרך משולבת
שטח דרך ראשית
שטח דרך משנית

2,659,802
168,124
808,778
1,682,901

עלות סלילת הדרכים נקבעה לפי שלושה אבי טיפוס מיצגים של דרך ראשית ,דרך משנית
ודרך משולבת .עלות סלילת הדרכים חושבה ע"י מחלקת תשתיות והעלויות מפורטות בנספח
 .1העלויות לפיי מדד ינואר .2015
טבלה  :5עלות סלילת דרכים

שטחי דרכים

כים (מ"ר)
ש"ח למ"ר
לת דרכים
ש"ח
פיקוח
ידות
.מ.
ע.מ
בש"ח

דרך ראשית (מ"ר)
מדרכה
כביש
39%
61%
317,223.42
491,554.58
358.19
362.69

דרך משנית (מ"ר)
מדרכה
כביש
36%
64%
598,364.70 1,084,536.02
379.76
314.15

113,626,936

227,236,602

178,280,547

340,705,863

12%
12%
17%

דרך משולבת
(מ"ר)

סה"כ
כביש

מדרכה

168,124
410.14
68,954,119

560,605,591

368,198,476

67,272,670.93
67,272,670.93
118,175,659
813,326,592

44,183,817
44,183,817
77,616,239
534,182,349

(*) עלות דרך משולבת פוצלה לפי יחס העלויות בין כביש למדרכה ,כך ש 60% -מהעלות ברכיב כביש ו40% -
ברכיב מדרכה.

בקביעת ההיטל חושבו עלות סלילת הדרכים ועלות הפרויקטים התחבורתיים (ראה נספח )2
הנדרשים לבניה לפיה נקבע ההיטל .עלות הפרויקטים התחבורתיים פוצלה –  60%ברכיב
כביש ו 40% -ברכיב מדרכה .פירוט עלות הפרויקטים התחבורתיים ראה בנספח.
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בשבילי אופניים מטעמי זהירות הובאו בחשבון  50%מהעלויות .העלויות שלהלן מוצגות
בהפחתת מענקים.
טבלה  :6ריכוז עלויות פיתוח הדרכים (ש"ח כולל מע"מ)
סלילת דרכים
פרויקטים תחבורתיים
צמתים מרמזורים (מוצג החלק במימון
העיריה)30% -
מעגלי תנועה לאחר סלית הדרך (מוצג
החלק במימון העיריה)30% -
גשרים להולכי רגל במתחמי הפיתוח
גשרים להולכי רגל מתוכננים
קיר אקוסטי
שבילי אופניים (לאחר סלילת הדרך)
הפרדה מפלסית ברח' בן יהודה (מוצג
החלק במימון העיריה)30% -
הפרדה מפלסית בכס60/80/
סוללה אקוסטית
גשר רח' הטחנה
הסדרה ושדרוג צמתים
הפחתת מענקים נוספים
סך עלויות לפני תקורה ומימון
תקורה )*( 5%
מימון 5%
סך עלויות
(*)

כבישים
813,326,592

מדרכות
534,182,349

2,028,022

1,331,978

3,625,277
21,540,375
6,493,817
3,986,339
32,460,068

2,381,035
14,147,439
4,265,055
2,618,175
21,319,351

26,902,824
3,722,951
4,119,216
6,049,478
5,536,389
-12,071,558
917,719,789
31,645,510
47,468,265
996,833,564

17,669,425
2,445,186
2,705,448
3,973,218
3,636,228
-7,928,442
602,746,446
20,784,360
31,176,540
654,707,346

נקבע לפי  5%מהעלות הקבלנית

להלן היטל הסלילה המוצע:

היטל
כביש

סה"כ עלות -
ש"ח

מרכיב

שעור
העמסה

עלות  -ש"ח

שט במ"ר
)*(

היטל מוצע
ש"ח

היטל בתוקף
ש"ח

הפרש

996,833,564

מ"ר שטח קרקע

20.0%

199,366,713

5,991,248

33.28

48.83

-31.9%

מ"ר שטח בניה

80.0%

797,466,851

7,798,591

102.26

103.01

-0.7%

מ"ר מרתף חניה
היטל
מדרכה

71.58

מ"ר שטח קרקע

20.0%

130,941,469

5,991,248

21.86

28.32

-22.8%

מ"ר שטח בניה
מ"ר מרתף חניה
מ"ר שטח קרקע

80.0%

523,765,877

7,798,591

67.16
47.01
55.13

59.75

12.4%

77.15

-28.5%

162.76

4.1%

654,707,346

היטל דרך
169.42
מ"ר שטח בניה
משולבת
118.59
מ"ר מרתף חניה
שטח הבניה המוצג הינו אפקטיבי המביא בחשבון חיוב מרתף חניה לפי  70%מהתעריף למ"ר בניה.

ההיטלים לפי מדד ינואר .2015
בהתאם לבקשת החברה הבודקת להלן תעריפי ההיטלים לפי מדד מחירים לצרכן לחודש
יוני :2020
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היטל כביש

היטל מדרכה

היטל דרך
משולבת

מרכיב
מ"ר שטח קרקע
מ"ר שטח בניה
מ"ר מרתף חניה
מ"ר שטח קרקע
מ"ר שטח בניה

היטל מוצע
ש"ח
33.51
102.97
72.08
22.01
67.63

מ"ר מרתף חניה
מ"ר שטח קרקע
מ"ר שטח בניה
מ"ר מרתף חניה

47.34
55.52
170.60
119.42

 .5היטל תיעול
בקביעת היטל התיעול הובאו השקעות במערכת התיעול הפועלת בעיר וכן הרחבה ,תגבור
ושדרוג של מערכת התיעול על בסיס תכנית האב לתיעול והתכנון הקיים למערכות תיעול .
עבודות תגבור ושדרוג מערכת התיעול נדרשות בשל הבניה במתחמי הפיתוח לפיהם נקבע
ההיטל ,גידול בעוצמות הגשם ובעיות הצפה שהביאו לשינויים בסטנדרט התכנון בהתאם
למקובל עתה.
אומדני ההשקעה במערכות התיעול העירונית נקבעו לפי תכנית האב לתיעול והתכנון הקיים
למערכות התיעול .ההשקעות שהובאו בחשבון נדרשות לבניה לפיה נקבע ההיטל והאומדנים
הוכנו ע"י מחלקת תשתיות באגף הנדסה (ראה נספח  .)3לא ידוע על מענקים שהתקבלו או
צפויים להתקבל לפיתוח מערכת התיעול העירונית.
טבלה  - 7עלות מערכת התיעול ()₪
עלות בש"ח
מערכת תיעול קיימת לרבות תוספת
קולטנים מיוחדים ופתרונות נקודתיים
מערכת תיעול מתוכננת
מאגרי השהיה קיימים ומתוכננים
סה"כ לפני נלוות
12%
תכנון
12%
בנ"מ
מע"מ
תקורה(*)
מימון
סה"כ

17%
5%
5%
(*)

131,563,843
126,022,474
4,600,000
287,860,845
34,543,301
34,543,301
60,681,066
14,393,042
21,601,078
453,622,634

נקבע לפי  5%מהעלות הקבלנית

ההשקעה במערכת התיעול העירונית (כולל נלוות) נאמדת ב 454 -מיליון  ,₪לפי מדד פברואר
.2017
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להלן היטל התיעול המוצע:
שטח
במ"ר

היטל
מוצע

היטל
בתוקף

הפרש

מרכיב
מ"ר שטח קרקע

העמסה
20.0%

עלות  -ש"ח
90,724,527

)*(
5,991,248

ש"ח
15.14

ש"ח
17.06

-11.3%

מ"ר שטח בניה

80.0%

7,798,591 362,898,107

46.53

56.43

-17.5%

שעור

ה"כ עלות -
ש"ח
453,622,6

הבניה המוצג הינו אפקטיבי המביא בחשבון חיוב מרתף חניה לפי  70%מהתעריף למ"ר בניה.

ההיטלים במחירי מדד פברואר .2017
בהתאם לבקשת החברה הבודקת להלן תעריפי ההיטלים לפי מדד מחירים לצרכן לחודש
יוני :2020
היטל מוצע
מרכיב
היטל תיעול

ש"ח

מ"ר שטח קרקע

15.32

מ"ר שטח בניה

47.09

מ"ר מרתף חניה

32.97

 .6היטל שצ"פים
 6.1קביעת עלות פיתוח השצ"פים
ההיטל נקבע בהתאם לנוהל משרד הפנים להכנת תחשיבים להיטל שצ"פים .בקביעת היטל
השצ"פים לא חושבו עלויות פיתוח פארקים כלל עירוניים .נתוני שטחי השצ"פים התקבלו
ממערכת ה GIS -העירונית וסוג הפיתוח של השצ"פים (אינטנסיבי או אקסטנסיבי) לפי מידע
שהתקבל מהעיריה .עלות פיתוח השצ"פים נקבעה לפי מפתחות עלויות לשצ"פים שאושרו
ע"י משרד הפנים (ראה נספח  )4לפי מדד יוני  .2016כל השצ"פים חושבו לפי שיפוע של עד
.6%

שצ"פ אינטנסיבי -שיפוע עד 6%
שצ"פ אקסטנסיבי  -שיפוע עד 6%

עלות לדונם בש"ח
במחירי 6/16
478,000
70,000

עלות פיתוח השצ"פים שוערכה לפי מדד מחירים לצרכן למדד חודש דצמבר  .2018בהתאם
להנחיות עלות פיתוח השצ"פים קטנה ככל ששטח השצ"פ גדול יותר כמפורט להלן:
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גודל השצ"פ

תמחור

עד  5דונם

מחיר מלא

 5-15דונם

 5דונם במחיר מלא והיתר ב50% -

מ 15 -דונם

 1/3מהשטח במחיר מלא והיתר ב50% -

 .6.2היטל שצ"פים בכפר סבא
להלן ריכוז ההשקעות בפיתוח השצ"פים בכפר סבא.
טבלה  :8עלות פיתוח שצ"פים ()₪
שטח השצ"פ (מ"ר)

סה"כ עלות
שצ"פים ()₪

1,472,884

478,432,382

סך עלות שצ"פים לאחר הפחתה של 5%
מטעמי זהירות לרבות שצ"פים שלא יפותחו

454,510,763

הנדסיות 12%

54,541,292

ב.נ.מ3.5% .

15,907,877

מע"מ 17%

89,243,188

תקורה )*( 5%

22,725,538

מימון 4%

25,477,146

סה"כ

662,405,804

(*)

נקבע לפי  5%מהעלות הקבלנית

להלן היטל השצ"פים המוצע:
סה"כ עלות -
ש"ח
662,405,804

מרכיב

שעור

עלות  -ש"ח

שטח לחיוב
מ"ר (*)

היטל מוצע
ש"ח

מ"ר קרקע

20%

132,481,161

5,991,248

22.11

מ"ר בניה

80%

529,924,643

7,798,591

67.95

מ"ר מרתף חניה
)*(

47.57

שטח הבניה המוצג הינו אפקטיבי המביא בחשבון חיוב מרתף חניה לפי  70%מהתעריף למ"ר בניה

ההיטלים במחירי מדד דצמבר .2018
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לכבוד
גב' מיכל פינקלשטיין – מרכזת חוקי עזר
משרד הפנים

הנדון :עדכון המלצה לאישור תחשיב היטל סלילת כבישים –
עיריית כפר סבא
 .1בדקנו את התחשיב שהועבר לאישורנו.
 .2הרינו מאשרים את נכונות התחשיב לתקופה של  5שנים החל מתאריך אישור זה.
 .3התעריפים המחושבים לכל הנכסים  ,במחירי יוני  2020הינם:
היטל סלילת כבישים
₪ 33.51
▪ מ"ר קרקע –
▪ מ"ר בנוי –

₪ 102.97

▪ מ"ר מרתף חנייה -

₪ 72.08

 .4התעריפים המחושבים לרחוב משולב הינם סכימת התעריפים של כביש ומדרכה.
 .5אישור החוק מותנה באישור סופי של משרד הפנים ופרסום החוק ברשומות ע"י משרד
המשפטים.
 .6מצ"ב נספח של אופן ביצוע התחשיב ,כפי שאושר על ידנו.

בכבוד רב,
אילנה רייכמן
העתק:
מר ברוך בורוכוב -מנהל הפרוייקט
מר יוסי בנישתי ד''ר  -מנהל אגף למקרקעין ומיסוי מקומי
מר אהוד חסון – יעוץ כלכלי ועיסקי בע"מ

▪ שטחים לחיוב

הנתונים בבסיס התחשיב

שטחי קרקע לחיוב

שטח במ"ר

יעוד
5,873,772
שטחי קרקע לחיוב בהיטל
בתוספת  2%בגין שטחים נוספים
ומבני ציבור שלא הובאו בחשבון וייתכן
117,475
ומחוייבים בהיטלים
5,991,248
סך שטחי קרקע לחיוב בהיטלים
שטח בנוי חיוב

שטח במ"ר
מגורים (בתוספת מקלטים)
לא מגורים
סה"כ שטחים לחיוב בארנונה (בתוספת מקלטים)
בניכוי שטחי מתחמי הפיתוח המחויבים בארנונה
שטחים לחיוב בארנונה ללא מתחמי הפיתוח
תוספת שטחי מרפסות פתוחות שאינן מחויבות בארנונה
התחדשות עירונית ותוספות בניה
תוספת שטחי בניה במתחמי הפיתוח (ללא מרתפי חניה)
תוספת  70%משטח מרתפי חניה  -בניה קיימת ומתוכננת
שטחי בניה במגרשים פנויים באזורים ותיקים – (לפי מימוש של )70%
תוספת  3%כולל התאמה לחיוב ,מבני ציבור המחויבים בהיטלים
ושטחים נוספים שייתכן ולא הובאו בחשבון

227,143

סך שטחי בניה לחיוב בהיטלים

7,798,591

4,709,688
1,047,139
5,756,827
1,294,705
4,462,122
261,320
560,000
1,906,558
291,973
89,473

▪ עלויות

סך עלות
תכנון ופיקוח
ב.נ.מ.
מ.ע.מ
סה"כ

12%
12%
17%

כבישים
560,605,591
67,272,670.93
67,272,670.93
118,175,659
813,326,592
כבישים
813,326,592

פרויקטים תחבורתיים
2,028,022
צמתים מרמזורים (מוצג החלק במימון העיריה)30% -
3,625,277
מעגלי תנועה (מוצג החלק במימון העיריה)30% -
21,540,375
גשרים להולכי רגל במתחמי הפיתוח
6,493,817
גשרים להולכי רגל מתוכננים
3,986,339
קיר אקוסטי
32,460,068
שבילי אופניים
הפרדה מפלסית ברח' בן יהודה (מוצג החלק במימון העיריה26,902,824 ))30% -
3,722,951
הפרדה מפלסית בכס60/80/
4,119,216
סוללה אקוסטית
6,049,478
גשר רח' הטחנה
5,536,389
הסדרה ושדרוג צמתים
-12,071,558
הפחתת מענקים נוספים
917,719,789
סך עלויות לפני תקורה ומימון
31,645,510
תקורה 5%
47,468,265
מימון 5%

סך עלויות

▪ יחס קרקע בנוי  20%ו 80%-בהתאמה

996,833,564
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לכבוד
גב' מיכל פינקלשטיין – מרכזת חוקי עזר
משרד הפנים

הנדון :עדכון המלצה לאישור תחשיב היטל סלילת מדרכות –
עיריית כפר סבא
 .1בדקנו את התחשיב שהועבר לאישורנו.
 .2הרינו מאשרים את נכונות התחשיב לתקופה של  5שנים החל מתאריך אישור זה.
 .3התעריפים המחושבים לכל הנכסים  ,במחירי יוני  2020הינם:
היטל סלילת מדרכות
₪ 22.01
▪ מ"ר קרקע –
▪ מ"ר בנוי –

₪ 67.63

▪ מ"ר מרתף חנייה -

₪ 47.34

 .4התעריפים המחושבים לרחוב משולב הינם סכימת התעריפים של כביש ומדרכה.
 .5אישור החוק מותנה באישור סופי של משרד הפנים ופרסום החוק ברשומות ע"י משרד
המשפטים.
 .6מצ"ב נספח של אופן ביצוע התחשיב ,כפי שאושר על ידנו.

בכבוד רב,
אילנה רייכמן
העתק:
מר ברוך בורוכוב -מנהל הפרוייקט
מר יוסי בנישתי ד''ר  -מנהל אגף למקרקעין ומיסוי מקומי
מר אהוד חסון – יעוץ כלכלי ועיסקי בע"מ

▪ שטחים לחיוב

הנתונים בבסיס התחשיב

שטחי קרקע לחיוב

שטח במ"ר

יעוד
5,873,772
שטחי קרקע לחיוב בהיטל
בתוספת  2%בגין שטחים נוספים
ומבני ציבור שלא הובאו בחשבון וייתכן
117,475
ומחוייבים בהיטלים
5,991,248
סך שטחי קרקע לחיוב בהיטלים
שטח בנוי חיוב

מגורים (בתוספת מקלטים)
משרדים ,שרותים ,בנקים ומסחר
תעשיה ומלאכה
בית חולים מאיר
אחר (מבנה חקלאי ,חניונים ,קאנטרי קלאב וכיוצ"ב)
לא מגורים
סה"כ שטחים לחיוב בארנונה (בתוספת מקלטים)
בניכוי שטחי מתחמי הפיתוח המחויבים בארנונה
שטחים לחיוב בארנונה ללא מתחמי הפיתוח
תוספת שטחי מרפסות פתוחות שאינן מחויבות בארנונה
התחדשות עירונית ותוספות בניה
תוספת שטחי בניה במתחמי הפיתוח (ללא מרתפי חניה)
תוספת  70%משטח מרתפי חניה  -בניה קיימת ומתוכננת
מגרשים ריקים באזורים ותיקים  -מימוש 70%
תוספת  3%כולל התאמה לחיוב ,מבני ציבור המחויבים בהיטלים ושטחים
נוספים שייתכן ולא הובאו בחשבון

סך שטחי בניה לחיוב בהיטלים

שטח במ"ר
4,709,688
506,217
349,975
93,128
97,819
1,047,139
5,756,827
1,294,705
4,462,122
261,320
560,000
1,906,558
291,973
89,473
227,143

7,798,591

▪ עלויות

סך עלות
תכנון ופיקוח
ב.נ.מ.
מ.ע.מ
סה"כ

12%
12%
17%

מדרכות
368,198,476
44,183,817
44,183,817
77,616,239
534,182,349
מדרכות
534,182,349

פרויקטים תחבורתיים
1,331,978
צמתים מרמזורים (מוצג החלק במימון העיריה)30% -
2,381,035
מעגלי תנועה (מוצג החלק במימון העיריה)30% -
14,147,439
גשרים להולכי רגל במתחמי הפיתוח
4,265,055
גשרים להולכי רגל מתוכננים
2,618,175
קיר אקוסטי
21,319,351
שבילי אופניים
הפרדה מפלסית ברח' בן יהודה (מוצג החלק במימון העיריה17,669,425 ))30% -
2,445,186
הפרדה מפלסית בכס60/80/
2,705,448
סוללה אקוסטית
3,973,218
גשר רח' הטחנה
3,636,228
הסדרה ושדרוג צמתים
-7,928,442
הפחתת מענקים נוספים
602,746,446
סך עלויות לפני תקורה ומימון
20,784,360
תקורה 5%
31,176,540
מימון 5%

סך עלויות

▪ יחס קרקע בנוי  20%ו 80%-בהתאמה

654,707,346

אישור תיקון חוק עזר לכפר סבא (תיעול) ,התשע"ה – 2015
ביום  18.11.2020נשלחו לכלל חברי מועצת העיר חומרים בנושא זה הכוללים:
• נוסח תיקון חוק העזר.
• דברי הסבר לתיקון חוק העזר.
• תחשיב התעריפים העדכני.
• אישור החברה הבודקת את נכונות התחשיב מטעם משרד הפנים.
הצעת החלטה
מאשרים את התיקון לחוק העזר לכפר סבא (תיעול) ,התשע"ה –  2015בנוסח המצורף
לסדר יומה של ישיבת המועצה.

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

חוק עזר לכפר סבא (תיעול) (תיקון) ,התש"פ – 2020
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות( 1להלן – הפקודה) ,מתקינה מועצת עיריית
כפר סבא ,תיקון לחוק עזר לכפר סבא (תיעול) התשע"ה – :2015
תיקון סעיף  1בסעיף  1לחוק עזר לכפר סבא (תיעול) ,התשע"ה( 22015-להלן-חוק העזר העיקרי) יבוא:
 .1במקום ההגדרה "קומה" יבוא:
"קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו ,הנמדד על פי
גובהו המזערי של אותו חלל ,כקבוע בסעיף  2.03לתוספת השנייה של תקנות היתר
בנייה ,ככל שנקבע כזה ,ולרבות בנייני עזר ,מרתפים ,מרפסות ,מחסנים ,חדרי
מדרגות ,מרתפי חניה ,מעברים ,גבליות ,יציעים ,חדרי מעליות ,עליות גג וכל שטח
אחר בקומה".
 .2אחרי ההגדרה "מרתף" יבוא:
""מרתף חניה" – מרתף או חלק ממנו המיועד על פי תכנית והיתר בניה לשמש
לתכלית של חניית כלי רכב".
תיקון סעיף 3

 .3בסעיף (3א) לחוק העזר העיקרי ,ימחק "על אף האמור לעיל ,שטח מרתף המיועד
לחניה והמשמש בפועל לחניה ,לא יחויב בהיטל".

תיקון סעיף  .4 15בסעיף  15לחוק העזר העיקרי במקום המילים "כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר
 ")2019יבוא "י"ז בכסליו התשפ"ו ( 1בינואר .")2026
תיקון סעיף  .5 17בסעיף  17לחוק העזר העיקרי במקום המילים "דצמבר  "2012יבוא "יוני " 2020
תיקון התוספת הראשונה

 .6במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:
"תוספת ראשונה
(סעיף  3עד )4
היטל תיעול
שיעור ההיטל בשקלים חדשים

( )1קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
( )2בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
( )3מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה

תאריך

 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,8עמ' 197
 2ק"ת חש"ם תשע"ה מס' ,832עמ' .474

15.32
47.09
32.97

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

דברי הסבר לתיקון חוק העזר לכפר סבא (תיעול )
 .1חוק העזר קבע מגבלת תחולה ביחס לתעריפים הקבועים בתוספת ,מגבלה זו הוארכה
באישורו של משרד הפנים מעת לעת ,עד להפקתו של תחשיב מחודש על פיו נקבעו תעריפים
מעודכנים ההולמים את השינויים הדמוגרפים ,התכנוניים והתפתחות התשתיות ברשות
המקומית .אי לכך נוצר הצורך לשנות את תעריפי שיעור ההיטלים כפי שמקבלים ביטוי
בתוספת של חוק העזר .
 .2התיקון הראשון  -חיובם של מרתפי חניה בהיטל בשיעור של  70%מתעריף של שטח בנוי.
יובהר כי בעבר ,בשל הרצון לעודד בניתם של מרתפי חניה ,פטרה העירייה בחוק העזר
מחיוב בהיטלי פיתוח ,בנייתם של מרתפי חניה .כיום בהתאם למדיניות משרד הפנים יש
לחייב גם מרתפי חניה בהיטל ולא להעמיס את ההיטל רק על יתרת השטח הבנוי .
 .3התיקון השני – הפחתת שיעור ההיטל בגין מרכיב הקרקע והגדלת שיעור ההיטל בגין
מרכיב המבנה .תיקון זה נדרש עקב האצת הבניה ברחבי העיר בעיקר מכוח תכניות של
התחדשות עירונית ולא מכוח תכניות של בניה במתחמים חדשים .במצב שכזה ההיטל
שמוטל במתחמים של התחדשות עירונית הינו רק על תוספת הבניה (הדלתא)  ,הואיל ובגין
מרכיב הקרקע ובגין הבניה הישנה שולם בעבר היטל ואין לגבות היטל על מרכיב שחויב
בעבר פעמיים.
לכן נדרשת התאמת שיעור ההיטל תוך חלוקה מחודשת בין קרקע למבנה  ,באופן שיכסה
את עלויות העירייה הנדרשות עקב פיתוח והעצמת התשתיות בין השאר במתחמים
מתחדשים .
 .4בנוסף לכך ,נעשו בחוק העזר שינויים והתאמות ביחס למדד הבסיס להצמדה וכן ביחס
לסעיף הגבלת התחולה.

 .5להלן טבלת השוואת תעריפים בין החוק החל ובין החוק המוצע:
חוק עזר לכפר סבא (תיעול )
שיעור ההיטל בש"ח
שיעור ההיטל בש"ח
בחוק העזר טרם התיקון בחוק העזר לאחר התיקון
היטל תיעול

(א) קרקע – לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין – לכל מ"ר משטח הבניין
(ג) מרתף חניה – לכל מ"ר משטח מרתף חניה

₪ 17.03
₪ 56.32

₪ 15.32
₪ 47.09
₪ 32.97
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לכבוד
גב' מיכל פינקלשטיין – מרכזת חוקי עזר
משרד הפנים

הנדון :עדכון המלצה לאישור תחשיב היטל תיעול –
עיריית כפר סבא
 .1בדקנו את התחשיב שהועבר לאישורנו.
 .2הרינו מאשרים את נכונות התחשיב לתקופה של  5שנים החל מתאריך אישור זה.
 .3התעריפים המחושבים לכל הנכסים  ,במחירי יוני  2020הינם:
היטל תיעול
₪ 15.32
▪ מ"ר קרקע –
▪ מ"ר בנוי –

₪ 47.09

▪ מ"ר מרתף חנייה -

₪ 32.97

 .4אישור החוק מותנה באישור סופי של משרד הפנים ופרסום החוק ברשומות ע"י משרד
המשפטים.
 .5מצ"ב נספח של אופן ביצוע התחשיב ,כפי שאושר על ידנו.

בכבוד רב,
אילנה רייכמן
העתק:
מר ברוך בורוכוב -מנהל הפרוייקט
מר יוסי בנישתי ד''ר  -מנהל אגף למקרקעין ומיסוי מקומי
מר אהוד חסון – יעוץ כלכלי ועיסקי בע"מ

הנתונים בבסיס התחשיב

▪ שטחים לחיוב
שטחי קרקע לחיוב

שטח במ"ר

יעוד
5,873,772
שטחי קרקע לחיוב בהיטל
בתוספת  2%בגין שטחים נוספים
ומבני ציבור שלא הובאו בחשבון וייתכן
117,475
ומחוייבים בהיטלים
5,991,248
סך שטחי קרקע לחיוב בהיטלים
שטח בנוי חיוב

"
(
"

)
)

(

)

(
-

70%

(
3%

)70%

4,709,688
1,047,139
5,756,827
1,294,705
4,462,122
261,320
560,000
1,906,558
291,973
89,473

,
227,143

7,798,591

▪ עלויות
עלות בש"ח
מערכת תיעול קיימת לרבות תוספת
קולטנים מיוחדים ופתרונות נקודתיים
מערכת תיעול מתוכננת
מאגרי השהיה קיימים ומתוכננים
סה"כ לפני נלוות
תכנון ופיקוח

בנ"מ
מע"מ
תקורה
מימון
סה"כ

140,862,618
142,398,227
4,600,000
287,860,845

12%
12%

34,543,301
34,543,301

17%

60,681,066

5.0%
5.0%

14,393,042
21,601,078
453,622,634

▪ יחס קרקע בנוי  20%ו 80%-בהתאמה

אישור הצעת חוק עזר לכפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשפ"א2020-
ביום  18.11.2020נשלחו לכלל חברי מועצת העיר חומרים בנושא זה הכוללים:
• נוסח חוק העזר
• דברי הסבר לחוק העזר.
• תחשיב התעריפים.
• אישור החברה הבודקת את נכונות התחשיב מטעם משרד הפנים.
הצעת החלטה
מאשרים את חוק העזר לכפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,תשפ"א 2020-בנוסח
המצורף לסדר יומה של המועצה.

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

חוק עזר לכפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשפ"א2020 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות( 1להלן – הפקודה) ,מתקינה מועצת עיריית
כפר סבא חוק עזר זה:

הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"אדמה חקלאית"  -קרקע שאין עליה בניין ,שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה
היתר לשימוש למטרה אחרת ,ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת;
"אישור בקשה להיתר בניה"  -אישור בקשה למתן היתר בניה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק
התכנון והבניה;
"בניה חדשה"  -הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס;
"בניה חורגת"  -בניה חדשה שנבנתה בלא היתר בניה או בסטייה מהיתר;
"בניין"  -מבנה ,בין שהוא ארעי ובין קבוע ,בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו ,הבנוי אבן ,בטון,
טיט ,ברזל ,עץ או חומר אחר ,לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;
"בעל נכס"  -כל אחד מאלה:
()1

בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף  107לחוק המקרקעין  -הבעל הרשום
של הנכס; ובהעדר רישום  -בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר; ובהעדרו
 מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס; ובהעדרו -מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס אוליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים;

()2

בנכסים שהינם מקרקעי ציבור כאמור  -החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין,
בין שבדין ובין שביושר; ובהעדר חוכר לדורות  -מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס,
שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או
בר רשות כאמור  -בעלו של הנכס;

"היטל שטחים ציבוריים פתוחים" -היטל לכיסוי הוצאת הקמת שטחים ציבוריים פתוחים;
"היתר בניה"  -כמשמעותו בחוק התכנון והבניה;
"הפרשי הצמדה" "מדד" "תשלומי פיגורים"  -כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית
והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) ,התש"ם;2 1980-
"חוק המקרקעין"  -חוק המקרקעין ,התשכ"ט;31969-
"חוק התכנון והבניה"  -חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה;4 1965-
"יציע"" ,עליית גג"  -כהגדרתם בפרט  1.00.1לתוספת השלישית של תקנות היתר בניה;

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ס"ח התש"ם ,עמ' .46
 3ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259
 4ס"ח התשכ"ח ,עמ' .307
\:hישיבות מועצה\\2.12.2020\2020חוק עזר היטל שצפ\חוק עזר חדש לשצפ מעופר שפירdocx.
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"המהנדס"  -מהנדס העירייה או עובד עירייה שסמכויות מהנדס העירייה הואצלו לו לפי סעיף 6
לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) ,התשנ"ב;5 1991-
"מרפסת"  -חלק חיצון של בניין אשר –
( )1רצפתו קשורה לרצפת פנים הבניין ודלת מעבר ביניהם;
( )2לא יותר משלושת רבעי היקף רצפתו מוקפים קירות;
( )3לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על  1.1מטר מהמפלס של רצפתו;
"מרתף"  -חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני
הקרקע המקיפה אותו ,או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה
על  1.5מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לעניין זה" ,מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או
מדרכה" -הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור ,ולגבי קיר שיש בו תפרי
התפשטות -גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז
שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;
"נכס"  -כמשמעותו בסעיף  269לפקודה לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות;
"סטייה מהיתר"  -כהגדרתו בסעיף (203א) לחוק התכנון והבניה;
"עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים"  -עבודות להקמתם או פיתוחם של שטחים ציבוריים
פתוחים ,לרבות עשיית עבודות אלה:
()1

חפירה ,מילוי ,פילוס ,קידוחים ,סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש,
עקירת עצים ,נטיעת עצים ,גינון ,הריסת קירות ,גדרות או מבנים אחרים ,בנייתם
מחדש ,בנייתם ,הקמתם או שינויים של קירות תומכים ,אבני שפה ,הנחת צינורות,
ייבוש אדמות וביצות ,תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות להקמת
שטחים ציבוריים;

()2

הכנת תכניות להקמת שטחים ציבוריים פתוחים ופיקוח על ביצוע העבודות;

()3

עבודה או פעולה אחרת הדרושה להקמת שטחים ציבוריים פתוחים או כרוכה בה;

"העירייה"  -עיריית כפר סבא;
"קומה"  -חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו ,הנמדד על-פי גובהו המזערי
של אותו חלל ,כקבוע בפרט  2.03לתוספת השניה של תקנות היתר בניה ,ככל שנקבע כזה,
ולרבות בניני עזר ,מרתפים ,מרפסות ,מחסנים ,חדרי מדרגות ,מעברים ,גבליות ,מרתפי חניה,
חניות מקורות ,יציעים ,חדרי מעליות ,עליות גג וכל שטח אחר בקומה;
"ראש העירייה"  -לרבות מי שראש העיריה אצל לו מסמכויותיו לפי סעיף  17לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,61975-לעניין חוק עזר זה;
"שטח בניין"  -הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבניין לרבות:
()1

שטחה של בניה חורגת;

()2

שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה לגביהם בקשה
להיתר בניה  -לפי השטח שאושר;

 5ס"ח התשנ"ב ,עמ' .6
 6ס"ח תשל"ה ,עמ' 211
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"שטח המיועד להפקעה"  -שטח המיועד לצרכי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים  5ו 7 -לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
ציבור);71943 ,
"שטח המיועד לצרכי ציבור"  -שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצרכי ציבור;
"שטח ציבורי פתוח"  -שטחים פתוחים המוקצים לפי תכנית כשטחים ציבוריים פתוחים לציבור
והמיועדים על פי טיבם ומיקומם לשימושם של בעליהם או מחזיקיהם של נכסים המצויים
באזור מסוים בתחום העירייה ,כולם או חלקם ,ולרבות משטחים מרוצפים ,מתקני הצללה,
מתקני משחק ,גינת נוי ,גני שעשועים ,פארקים ,מגרשי ספורט ,בתחום העירייה ,לרבות
שבילים ומעברים המצויים בהם וכל מתקן המשמש אותם ,למעט שטחים ציבוריים פתוחים
כלל עירוניים;
"שטחים ציבוריים פתוחים כלל עירוניים"  -שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים או מיועדים
לשמש לפי תכליתם את כלל תושבי העירייה;
"שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכס"  -שטחים ציבוריים פתוחים בתחום
העירייה שקבע המהנדס כי הם מיועדים לפי טיבם ותכליתם לשמש את בעל הנכס כגינה
מקום מנוחה ,מקום משחק ובילוי לילדים וכיוצא באלה .לעניין זה ,קביעת מהנדס הינה
החלטה שתפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בהוראת סעיף 1א לחוק התכנון והבניה ,שתונח
במשרדי העירייה לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות ,וכן תפורסם באתר האינטרנט של
העירייה;
"שטח קומה"  -הסכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה ,בתוספת
השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;
"שטח קרקע"  -שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;
"שימוש חורג"  -כהגדרתו בחוק התכנון והבניה;
"תכנית"  -כהגדרתה בחוק התכנון והבניה;
"תעודת העברה לרשם המקרקעין"  -כאמור בסעיף  324לפקודה;
"תעריפי ההיטל המעודכנים"  -תעריפי היטל שטחים ציבוריים שבתוספת הראשונה בשיעורם
המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;
"תעריפי ההיטל שבתוקף"  -תעריפי היטל שטחים ציבוריים שבתוספת הראשונה לפי שיעורם
המעודכן ביום התשלום לקופת העירייה;
"תקנות היתר בניה"  -תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל.8 1970-

היטל שטחים ציבוריים פתוחים
.2
(א) היטל שטחים ציבוריים (להלן -ההיטל) פתוחים נועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל הקמת
שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכס ,בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות
לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכס.

 7ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 8ק"ת התש"ל ,עמ' .1841

4
(ב) היטל שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשימושו של הנכס יוטל על בעל נכס בהתקיים
אחד מאלה:
( )1בעקבות תחילתן של עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את
הנכס;
לעניין זה "תחילתן של עבודות" – גמר תכניות ביצוע לפיתוח השטחים הציבוריים
לפי אישורו של המהנדס בנוסח שבטופס  1לתוספת השנייה ,וכן אישור המהנדס לפיו
בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע העבודות לפיתוח או להתקשר בדרך אחרת
לביצוע עבודות כאמור ,בתוך  12חודשים ממועד מתן האישור;
( )2אישור בקשה להיתר בנייה; לא החלו עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים
המיועדים לשמש את בעל נכס בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור ,יאשר
המהנדס ,לפי הנוסח של טופס  2שבתוספת השנייה ,כי תחילתן של העבודות צפויה
בתוך  12חודשים ממועד מתן האישור;
( )3בשל בניה חורגת כמשמעה בסעיף  4ובמועד התגבשות החיוב כקבוע בסעיף האמור.
אופן חישוב ההיטל
.3
(א)
(ב)
(ג)

(ד)
(ה)
(ו)

היטל שטחים ציבוריים פתוחים ,יוטל ויחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס
וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס בשיעור תעריפי
ההיטל הנקובים בתוספת הראשונה.
היטל שעילתו הינה לפי סעיפים (2ב)( )1או (5ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים.
היטל שעילתו הינה לפי סעיפים (2ב)( )2או (5ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף בעת
מתן ההיתר.
שולם בשל נכס היטל שטחים ציבוריים פתוחים (להלן – היטל קודם) יחולו הוראות אלה:
( )1בעל הנכס לא יחויב בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים בשל שטח הקרקע ושטח הבניין
בעדו שולם היטל קודם;
( )2בעל הנכס יחויב בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים בעד בנייה חדשה שאושרה
לאחר תשלומו של היטל קודם.
אין בהוראות סעיף קטן (ג) ,בכדי לגרוע מחבותו של בעל נכס בתשלום היטל בשל בנייה
חורגת כקבוע בסעיף .4
אושרה בניה חדשה תחת בניין שנהרס ושולם בעדו היטל קודם ,יחושב ההיטל בשל הבניה
החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור;
נוכחה העירייה לדעת ,לאחר גמר בנייתו של בניין ,כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח
הבניין כפי שצוין בתכניות הבניה שעל פיהן שולם ההיטל ,תשיב לבעל הנכס או תגבה ממנו,
לפי העניין ,את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה .סכום ההפרש כאמור יחושב
על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל ,בתוספת הפרשי הצמדה.

היטל בעד בניה חורגת
.4
(א) בעל נכס חייב בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים בשל בנייה חורגת שנבנתה בנכס.
(ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום תחילתו של חוק עזר זה או את מועד תחילת הבניה
החורגת ,כפי שיקבע בידי המהנדס ,או את יום תחילת ביצוע עבודות להקמת שטחים
ציבוריים פתוחים ,לפי המועד המאוחר שבהם ,כמועד שבו התגבש החיוב בהיטל שטחים
ציבוריים פתוחים (להלן-מועד התגבשות החיוב).

5
(ג) סכום ההיטל בשל הבניה החורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה:
( )1סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי
פיגורים;
( )2אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן-מועד
ההעלאה)  -סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים
החל מהמועד המאוחר מבין אלה :
(א) מועד ההעלאה.
(ב) חמש שנים טרם המועד בו התגלתה הבניה החורגת;
לעניין זה" ,הועלו תעריפי ההיטל" – העלאת תעריפים באמצעות תיקונו של חוק
העזר.
(ד) שולם ההיטל ונהרס בניין המהוה בניה חורגת בתוך  5שנים מיום תחילת הבניה ,תשיב
העירייה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבניה החורגת ,בניכוי  20%משיעור ההיטל
בשל כל שנה או חלק ממנה ,בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

פטור מהיטל לאדמה חקלאית
.5
(א)
(ב)

(ג)
(ד)
(ה)

בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדה היטל שטחים ציבוריים פתוחים.
חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית ,יחויב בעליו בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים לפי חוק
עזר זה ובהתאם לסעיפים קטנים (ג) עד (ה); ההיטל יוטל בכפוף לקיומם של שטחים
ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכס או בתחילת עבודות ,בהתאם להגדרת
"תחילת עבודות" בסעיף (2ב)(.)1
חדל נכס להיות אדמה חקלאית מכוח שינוי יעודה על פי תכנית ,יחויב בעליו בתשלום
היטל ,על פי תעריפי ההיטל המעודכנים.
חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית ,משניתן לגביו היתר לשימוש חורג ,יחויב בעליו בתשלום
היטל ,לפי תעריפי ההיטל שבתוקף וכתנאי למתן ההיתר.
חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית ,בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג) ובלי
ששונה ייעודו בתכנית כאמור בסעיף קטן (ב) ,יחולו הוראות סעיף  ,4בשינויים המחויבים
לפי העניין.

חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה
.6
(א) לא יוטל חיוב בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים בשל שטח המיועד להפקעה.
(ב) שילם בעל נכס היטל בעד נכס ובמהלך  5השנים שממועד הטלתו הוחל בהליך הפקעה
וניתנה הודעה לפי סעיף  5ו 7 -לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)  ,1943תשיב
העירייה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי  20%מסכום ההיטל בעד כל שנה או חלק
ממנה ,בצרוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

דרישה לתשלום ההיטל
.7
(א) לצורך תשלום ההיטל ,תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום ,בה יפורטו הסעיף בחוק
העזר מכוחו הוטל ההיטל ,סכום ההיטל ,המועד לתשלומו ,שטח הנכס ותעריפי ההיטל
המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל;
(ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים (2ב) 4 ,ו;5 -
(ג) לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנקובים בסעיפים המנויים
בסעיף קטן (ב) ,רשאית העירייה למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה
לרשם המקרקעין או לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה
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יקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתקפם במועד החיוב המקורי
בתוספת הפרשי הצמדה.
(ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום בכדי לגרוע מחובת בעל נכס בתשלום היטל שטחים
ציבוריים פתוחים.
(ה) דרישת תשלום שנמסרה –
( )1כחיוב במועד יזום על ידי העיריה לפי סעיפים (2ב)( )1ו(5 ,4 ,)3(-ב) ו(-ד) תיפרע בתוך
 30ימים ממסירתה לבעל הנכס;
( )2כחיוב במועד סמוך לאישור בקשת בעל הנכס לפי סעיפים (2ב)((5 ,)2ג) ,או סעיף קטן
(ג) תיפרע בתוך  7ימים ממסירתה לבעל הנכס ,ובכל מקרה עובר למתן ההיתר או
התעודה המבוקשים.

שערוך חיובים וחובות
.8
(א) לא שולם במועדו היטל שטחים ציבוריים פתוחים שנמסרה לגביו דרישת תשלום כחיוב
במועד יזום על ידי העיריה לפי סעיפים (2ב)( )1ו(5 ,4 ,)3(-ב) ,ו(-ד) יתווספו לסכום המצוין
בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד
התשלום בפועל.
(ב) לא שולם במועדו היטל שטחים ציבוריים פתוחים שנמסרה לגביו דרישת תשלום כחיוב
במועד סמוך לאישור בקשת בעל הנכס לפי סעיף קטן (2ב)((5 ,)2ג) ו(7-ג) תפקע דרישת
התשלום; בדרישת תשלום חדשה שתימסר לחייב יצוינו תעריפי ההיטל המעודכנים ,והיא
תיפרע בתוך  7ימים.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,אם ניתנו ההיתר ,התעודה או האישור נושא הסעיפים
האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו ,יתווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים,
החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

חיוב בעלים משותפים
 .9היה נכס גובל בבעלות משותפת ,תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס
כפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

מסירת הודעות
 .10מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת
או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או מועסק שם או משלוח במכתב רשום הערוך אל
אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את
המסירה כאמור ,תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים
או הדבקתה על הנכס שבו היא דנה.

קרן יעודית
 .11תקבולי ההיטל יופקדו בקרן יעודי ת וישמשו אך ורק למימון צורכי פיתוח שטחים ציבוריים
פתוחים.

7
 .12הצמדה למדד

תעריפי ההיטל הקבועים בתוספת לחוק עזר זה ,יעודכנו ביום ה 16-לכל חודש (להלן – יום העדכון)
לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי;
לעניין זה-
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" – מדד חודש דצמבר  2018שפורסם בחודש ינואר ;2019
"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מגבלת גביה
 .13החל ביום כ"ד תשרי התשפ"ו ( 12אוקטובר  ,)2025הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה טעונה
אישור של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

תוספת ראשונה
(סעיף )3

 .1קרקע -לכל מ"ר משטח הקרקע
 .2בניין –
א .כל בניין למעט מרתף חנייה
ב .מרתף חנייה

שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים
22.11
67.95
47.57

תוספת שנייה
(סעיף (2ב)())2
טופס 1
לכל מאן דבעי

הח"מ ,מהנדס עיריית כפר סבא מאשר בזאת כי התכניות לביצוע עבודות להקמת שטחים ציבוריים
פתוחים ___________ מצויות בשלבי גמר ,וכי בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע עבודות
להקמת השטחים הפתוחים הנ"ל  /להתקשר כדין בדרך של _________________ לביצוע
העבודות הנ"ל (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום __________.

________________
מהנדס העירייה
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טופס 2
לכל מאן דבעי
הח"מ ,מהנדס עיריית כפר סבא מאשר בזאת כי הליך תכנון העבודות להקמת השטחים הציבוריים
הפתוחים ___________ מצוי בעיצומו ,וכי תחילת העבודות צפויה לא יאוחר מיום
__________.
________________
מהנדס העירייה

________________
רפאל סער
ראש עיריית כפר סבא
___ ב ______-התשפ"א
(____ ב)2020 _____ -

הצעת חוק עזר כפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,תשפ"א2020-
דברי הסבר למליאת המועצה

.1

מכוח הוראות סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות (נוסח חדש) מוסמכת ואף מחויבת העירייה להתקין
ולטפל בתשתיות ציבוריות שבתחום שיפוטה .מערכות תשתית אלו כוללות לצידן של מערכות הרחובות
והניקוז גם את פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים (להלן" :שצ"פ") .המדובר בשטחים ציבוריים
המיועדים לשמש כגינות משחק לילדים ,גינות נוי ואתרי נוף ,בילוי ספורט וכיוצ"ב לרווחת התושבים.

.2

במרוצת העשור הקודם ,אישרו משרדי הפנים והאוצר לרשויות המקומיות להתקין חוקי עזר שמכוחם יוטלו
היטלי פיתוח למימון פיתוחם של שטחים ציבוריים פתוחים ,שכונתיים או רובעיים.
לצורך זה ערך משרד הפנים מודל תחשיבי לפיו יקבעו תעריפי ההיטל .יצוין ,כי מתכונת תחשיבית זו תואמת
את המתכונת הנהוגה משכבר הימים לגבי כל היטלי הפיתוח האחרים ,והיא משקפת תפיסה לפיה ישלם
אדם היטל המבטא את חלקו היחסי לפי שטח נכסו בכלל השקעותיה של הרשות המקומית בתשתית
הרלוונטית ולרבות השקעות עתידיות.
תעריפי ההיטל שבחוק העזר המוצע תוחשבו לפי המודל המאושר ,באמצעות חברת הייעוץ הכלכלי של אהוד
חסון ששכרה העירייה לתכלית זו ,והם אושרו פרלמינרית ע"י חברת ג'יגה שהינה הגוף המוסמך ע"י משרד
הפנים לבדיקת התעריפים ואישורם.

.3

חוק העזר עצמו מנוסח במתכונת דומה לזו של חוקי העזר האחרים העוסקים בהיטלי פיתוח.

להלן פירוט עיקרי החוק:
.1

החוק קובע שתי עילות חיוב בסיסיות :חיוב יזום בהיטל עובר לתחילת ביצוע של עבודות הקמת שצ"פ,
ולצידו חיוב בהיטל בשל תוספת בניה .החיוב בהיטל בהתקיים עילה מעילות אלו תוטל על בעל הנכס (סעיף
 2לחוק העזר).

.2

נקבעו פטורים מחבות לאדמה חקלאית ולשטחי ציבור המיועדים להפקעה (סעיפים  5-6לחוק העזר).

.3

נקבעו עקרונות חיוב בהיטל עבור בנייה חורגת (סעיף  4לחוק העזר).

.4

נקבעו הוראות בדבר מסירת דרישת תשלום ,שערוך חיובים ,הצמדה למדד ,דרכי הודעה וכיו"ב (סעיפים
 7-10לחוק העזר).

.5

נקבע חיוב להפקדת תקבולי ההיטל בקרן יעודית (סעיף  11לחוק העזר).

.6

נקבעה מגבלת תוקף של ההיטל באופן שזה לא יגבה החל ימום  12באוקטובר  ,2025אלא באישור מליאת
העירייה ושר הפנים .תכליתה של מגבלה זו הינה לגרום לעירייה לערוך מידי תקופה של מספר שנים חישוב
מחודש של תעריפי ההיטל בכדי לוודא את התאמתם לנתונים העדכניים והרלוונטיים (סעיף  13לחוק
העזר).

מועצת העירייה מתבקשת ,לפיכך ,לאשר את הצעת חוק עזר לכפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,תשפ"א-
 2020בנוסחו המונח בפניה
מצ"ב:
.1

הצעת חוק עזר לכפר סבא (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשפ"א 2020-שאישורה מתבקש בזאת.

.2

תחשיב תעריפי ההיטל

.3

אישורה של חברת ג'יגה את התחשיב ואת תעריפי ההיטל.

\:hישיבות מועצה\\2.12.2020\2020חוק עזר היטל שצפ\דברי הסבר לחוק שצפ עופר שפיר (docx.)1
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 12באוקטובר 2020
לכבוד
גב' מיכל פינקלשטיין -מרכזת חוקי עזר
משרד הפנים
הנדון המלצה לאישור תחשיב היטל שצ"פ לעיריית כפר סבא
 .1בדקנו את התחשיב שהועבר לאישורנו.
 .2הרינו מאשרים את נכונות התחשיב לתקופה של  5שנים החל מתאריך אישור זה .
 .3התחשיב נבדק עפ"י נוהל משרד הפנים מתאריך אוגוסט  . 2006העלויות חושבו עפ"י מפתחות
לעלויות שצ"פ שפורסם ע"י משרד הבינוי והשיכון מתאריך יוני .2016
 .4התעריפים המחושבים לכל הנכסים במונחי דצמבר  2018הינם:
• מ"ר קרקע –

₪ 22.11

• מ"ר בנוי –

₪ 67.95

• מ"ר מרתף חנייה -

₪ 47.57

 .5אישור החוק מותנה באישור סופי של משרד הפנים ופרסום החוק ברשומות ע"י משרד המשפטים.
 .6מצ"ב נספח של אופן ביצוע התחשיב ,כפי שאושר על ידנו.

בכבוד רב ,
אילנה רייכמן

העתקים:
העתק:
מר ברוך בורוכוב -מנהל הפרוייקט
מר יוסי בנישתי ד''ר  -מנהל אגף למקרקעין ומיסוי מקומי
מר אהוד חסון – יעוץ כלכלי ועסקי

הנתונים בבסיס התחשיב
• עלויות עליהן התבסס התחשיב

שטח השצ"פ (מ"ר)

סה"כ עלות
שצ"פים ()₪

1,472,884

478,432,382

סך עלות שצ"פים לאחר הפחתה של  5%מטעמי זהירות לרבות
שצ"פים שלא יפותחו
הנדסיות 12%
ב.נ.מ3.5% .
מע"מ 17%
תקורה 5%
מימון 4%
סה"כ

454,510,763
54,541,292
15,907,877
89,243,188
22,725,538
25,477,146
662,405,804

• שטחי קרקע לחיוב

• שטח בנוי לחיוב
שטח במ"ר
מגורים (בתוספת מקלטים)
לא מגורים
סה"כ שטחים לחיוב בארנונה (בתוספת מקלטים)
בניכוי שטחי מתחמי הפיתוח המחויבים בארנונה
שטחים לחיוב בארנונה ללא מתחמי הפיתוח
תוספת שטחי מרפסות פתוחות שאינן מחויבות בארנונה
התחדשות עירונית ותוספות בניה
תוספת שטחי בניה במתחמי הפיתוח (ללא מרתפי חניה)
תוספת  70%משטח מרתפי חניה  -בניה קיימת ומתוכננת
שטחי בניה במגרשים פנויים באזורים ותיקים – (לפי מימוש של )70%
תוספת  3%כולל התאמה לחיוב ,מבני ציבור המחויבים בהיטלים
ושטחים נוספים שייתכן ולא הובאו בחשבון

227,143

סך שטחי בניה לחיוב בהיטלים

7,798,591

• יחס קרקע בנוי  20%ו 80%-בהתאמה

4,709,688
1,047,139
5,756,827
1,294,705
4,462,122
261,320
560,000
1,906,558
291,973
89,473

אישור הארכת תוקף סמכות העירייה להמשיך לגבות היטל תיעול לפי חוק עזר לכפר
סבא (תיעול) התשע"ה 2015-והיטל סלילת רחוב וסלילת מדרכה ע"פ חוק עזר (סלילת
רחובות) התשס"ח2008-
הצעת החלטה
מאשרים הארכת סמכות העירייה להמשיך לגבות את ההיטלים שבנדון ע"פ תעריפיהם
הנוכחיים כפי שמופיעים בתוספת של חוק עזר לכפר סבא (תיעול) התשע"ה 2015-וחוק
עזר (סלילת רחובות) התשס"ח ,2008-זאת עד ליום  30/6/2021או עד למועד פרסום של
חוקי העזר המתוקנים שיובאו לאחר שיאושרו ע"י שר הפנים ,ע"פ המוקדם מבין השניים.
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אישרור מועצת העיר לחילופי קרקע שנרשמו בתכנית לצורכי רישום  599/1998תכנית
הר מירון 405-0563270
מצ"ב דברי הסבר וחוות דעתו של יועמ"ש העירייה בנושא.
הצעת החלטה
עיריית כפר סבא מחליטה להגיש את תכנית .405-0563270
בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות [נוסח חדש] ,מועצת העיר מאשררת את
חילופי הקרקע שנעשו במסגרת תכנית לצורכי רישום שמספרה  559/98ואשר נרשמה
בלשכת רישום המקרקעין בשנת  ,2000באופן שבו חלקה  588-589בגוש  6434בשטח של 95
מ"ר ביעוד שטח ציבורי פתוח ,תירשמנה על שם עיריית כפר סבא וחלקה  496בגוש 6434
בשטח של  513מ"ר ביעוד מגורים תירשמנה בבעלות פרטית.
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לכבוד
מועצת העיר
הנדון :אישרור מועצת העיר לחילופי קרקע שנרשמו בתכנית לצורכי רישום  599/1998תכנית הר
מירון 405-0563270
הועדה המקומית כפר סבא מקדמת תכנית הר מירון  405-0563270 9לתיקון ייעודי הקרקע
תכנית זו יזמה והוגשה על ידי הועדה המקומית תוך מטרה לתיקון ייעודי הקרקע בחלקה שהנדון
והוגדרה כהחלפת שטחים.
מטרת התכנית
תכנית זו מבקשת להסדיר את ייעודי הקרקע בתחום התכנית מבחינה סטטוטורית ,ולהתאימם
למצב שנקבע בתכנית לצורכי רישום משנת ( 1998תצ"ר מספר .)599/1998
התכנית כוללת את חלקה  496שבייעוד מגורים ב' ושצ"פ מתכנית כס/37/1/א ,וחלקות 558-589
שבייעוד מגורים ב' מאותה התכנית.
בתשריט לצורכי רישום אשר הוכן במטרה להסדיר את שטח הפארק (תצ"ר מס'  ,)59/1998ואשר
אושר בראשית שנת  ,2000נעשה שינוי במיקום שטח ציבורי פתוח מתשריט ייעודי הקרקע לצורך
הסדרת שביל הולכי רגל  ,וזאת ללא שינוי סטטוטורי מקדים.
במסגרת תכנית לצורכי רישום חלקה  496נרשמה כולה בייעוד מגורים ,וזאת למרות שבתחומה
רצועת שצ"פ ,ואילו חלקות  588-589נרשמו ביעוד שצ"פ ,וזאת בשונה מייעודי הקרקע המאושרים
בתכנית כס/37/1/א.
נציין כי מגרש המגורים בחלקה  ,496נרשם בתצ"ר בגודל הכתוב בתכנית כס/37/1/א.
בשל הפער שנוצר בין יעודי הקרקע הסטטוטוריים מתוקף תכנית כס/37/1/א לבין המצב הרישומי
שנקבע בתצ"ר  ,599/1998נולד הצורך להסדיר את המצב בתכנית מתאר מקומית.
הליכי התכנית
התכנית שובצה לדיון ועדה מקומית ביום  29.7.2018בה נכתב כי התכנית מהותה החלפת
ייעודים לצורך התאמה לתשריט איחוד וחלוקה ללא שינוי בזכויות הבניה .במועד זה מחליטה
הועדה המקומית להמליץ להפקיד את התכנית.
התכנית לא קודמה לועדה המחוזית  ,ונדונה בשנית בועדה המקומית ביום  . 24.6.2019התכנית
במועד זה הוגשה כתכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים .תוקנה והועברה לועדה המחוזית
לבדיקת תנאי הסף בינואר 2020
בחודש פברואר  2020קבעה הועדה המחוזית כי התכנית איננה עמודת בתנאי הסף וכי נדרשת
בהתאם להנחיית היועמ"ש של הועדה המחוזית ,על התכנית המוגשת על ידי רשות מקומית
להיות מלווה בהחלטה שהתקבלה במליאת מועצת הרשות ,על הגשת התכנית מטעמה.
כלומר ,בנוסף לפרוטוקול מדיון בוועדה מקומית עם המלצה להפקדה ,יש להגיש פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצת העיר ,בו יהיה רשום (דוגמה)" :עיריית כפר סבא מחליטה להגיש את
התכנית"
במסגרת הליך פרה רולינג מול הועדה המחוזית והיועצים המשפטיים נקבע כי התכנית ללא
איחוד וחלוקה  ,תסדיר את ייעודי הקרקע תוך אשרור מועצת העיר לחילופי הקרקע שנעשו
במסגרת התכנית לצורכי רישום כפי שהיה נדרש בשנת .1998
אין כוונת שני הצדדים לערוך עסקת מקרקעין מחודשת כי אם לאשרר מצב קיים.
התכנית נדונה פעם נוספת בועדה המקומית בתאריך  26.10.2020שם הומלץ לפהקיד את התכנית
בועדה המחוזית על פי מתכונתה המעודכנת לתיקון ייעודי הקרקע  ,ובתנאי שלפני הפקדתה
תאשרר מועצת העיר את חילופי הקרקע שנעשו בשנת .1998
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דברי ההסבר:
א .המגרש המדובר הינו מגרש מגורים הנמצא בשכונת הפארק ,בגוש  6434חלקה .496
ב .התוכנית המאושרת החלה במגרש היא כס/37/1/א (י.פ  4557מיום  .)13/08/1997התוכנית
הגדירה את יעוד המגרש מגורים ב' ובצמוד לו מכיוון מזרח קבעה רצועה של שטח ציבורי
פתוח.

ג .תשריט איחוד וחלוקה המהווה נספח תוכנית כס/37/1/א יצר הפרדה בין מגרש המגורים
ומגרש לשטח ציבורי פתוח ,כאשר הגדיר את מגרש המגורים כמגרש מס'  42/5בשטח של
 513מ"ר ואת רצועת השטח הציבורי הפתוח הצמודה למגורים כמגרש  200בשטח של 55
מ"ר.
תב"ע כס/37/1/א – תשריט איחוד וחלוקה ()1997

רח' ויצמן  135כפר-סבא  | 44100טל | 09-7649166 .פקס09-7646421 .

אגף תכנון עיר

ד .בתשריט לצרכי רישום אשר הוכן במטרה להסדיר את שטח הפארק ,תצ"ר מס' 599/1998
תמורה מס'  21שאושרה לרישום בתאריך  ,19.1.2000נשעה שינוי תיכנוני כאשר מגרש
מס'  200של שטח ציבורי פתוח ,הצמוד למגרש המגורים ,נרשם כחלקה סופית מס' 588
ביעוד שצ"פ ,הנמצאת ארבעה מגרשים מערבה לחלקה .496
ה .יצויין כי שטח מגרש המגורים על פי התשריט לצרכי רישום ועל פי תשריט האיחוד
והחלוקה של תוכנית מאושרת כס/37/1/א ,הינו  513מ"ר .כמו כן ,שטח המגרש במצב
המוצע לפי התוכנית המוצעת הינו  513מ"ר.
ו .הרישום השגוי של חלקת השטח הציבורי הפתוח יצר מצב של אי התאמה בין יעודי הקרקע
( צבע) בין תוכנית מאושרת כס/37/1/א לבין רישום החלקות בטאבו:
חלקה  496נרשמה בטאבו כחלקת מגורים אולם יעוד הקרקע שלה כולל גם מגורים וגם
רצועת שטח ציבורי פתוח על פי ייעודי הקרקע וזאת בהתעלם שהחלוקה בפועל נתנה את
המענה לחלקה בייעוד שצ"פ במקום אחר .בהתעלם מייעוד הקרקע  ,גודל החלקה תואם
לגודל חלקת המגורים הנדרש על פי הוראות התב"ע ורשום בבעלות אחת  ,בעלות פרטית.
בעוד חלקה  588נרשמה בטאבו כחלקת שטח ציבורי פתוח אולם יעוד הקרקע שלה הוא
מגורים ב' לפי התב"ע.
תכנית לצורכי רישום :599/1998
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ז .על ידי העתקת חלקת השצ"פ מערבה נוצר מעבר הולכי רגל המקשר בין רחוב הר כנען
בדרום להר מירון בצפון ומאפשר מעבר הולכי רגל בטוח וחופשי להולכי רגל לגני הילדים
ובתי הספר מערבית לרחוב משה דיין .החלטה זו נתקבלה בשעתה בעת הכנת ורישום
התצ"ר על יד אדריכל העיר ונעשה ללא תיקון סטוטורי באמצעות תכנית כשלב לפני
רישום התצ"ר .אם זאת ,התצ"ר נמצא כשר לרישום במפ"י ונרשם כדין .רצו"ב נסחי
טאבו

מיכל שרייבר גלבנדורף
אדריכלית העיר
העתק
איתי צחר – מנכ"ל העיריה
אלון בן זקן – יועץ משפטי
אדר' עליזה זיידלר גרנות – מהנדסת העיר
נגה די סגני  –,מחלקת תכנון עיר
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אישור מימון עלות השתתפותו של סגן ראש העיר ,דני הרוש ,בכנס השתלמות סגני
ראשי ערים באילת
הצעת החלטה
מאשרים מימון עלות השתתפותו של סגן ראש העיר ,דני הרוש ,בכנס ההשתלמות
השנתית לסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות ,שנערך על ידי מרכז השלטון המקומי
באילת ,בתאריכים  ,6-9.12.2020ובסך .₪ 3,980
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