
12/04/2021: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

06/01/2021

החלטה מחוץ 

לישיבת מועצה

אישור מתן מקדמות לתמיכות 

2021בעמותות לשנת 

החלטה מחוץ לישיבת 

268מועצה

בהתאם להמלצת ועדת ,  לאגודות הספורט2021ח תמיכות לשנת "מועצת העיר מחליטה פה אחד לשלם מקדמות ע

תשולמנה מקדמות למועדון הכדורעף הפועל כפר סבא – בשינויים הבאים , ב"כמפורט בפרוטוקול הרצ, התמיכות

תשולם מקדמה לאגודת הפועל כפר סבא לצורך תשלום דמי שימוש , כמו כן. ולמועדון הכדורגל ביתר קפלן כפר סבא

שיתקיימו , לצורך קיום משחקי הבית של מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא, מ"כולל מע ₪ 58,500בסך של , במתקן

תשלום התמיכות ייעשה בכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה . 19.1.2021, וביום שלישי, 7.1.2021, ביום חמישי

אם וככל שהתמיכה לא ,  על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה2021לשנת 

בוצעהז אישורים"לפי לוגזבר העירייהתמיכות.תאושר

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

העברת נושא התכנון בחברה 

הכלכלית למנהל ההנדסה מטעם 

269הצעה לסדר"כפר סבא מתקדמת"סיעת 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא העברת נושא התכנון בחברה הכלכלית למנהל ההנדסה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת 

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

מזרח – פגיעה בביטחון התושבים 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.מזרח העיר כפר סבא– מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא פגיעה בביטחון התושבים 270הצעה לסדרהעיר כפר סבא

13/01/2021
מן המניין לחודש 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מאשרים פה אחד למנות את חבר המועצה צביקה צרפתי כחבר ועדת כספים271נושא על סדר היוםאישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 

13/01/2021
מן המניין לחודש 

272נושא על סדר היוםאישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 

כפר סבא "נדחית ברוב קולות ההצעה למנות את חברת המועצה יעל סער כחברה בוועדת כספים מטעם סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.לפקודת העיריות (1)(ב)א150לבקשת הסיעה לפי סעיף , "בראש

13/01/2021
מן המניין לחודש 

273נושא על סדר היוםאישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 

בוועדת עסקים קטנים ובינוניים במקומה של " דרך חדשה"מאשרים פה אחד למנות את ערן פסקל כחבר נציג סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.יולי גת

13/01/2021
מן המניין לחודש 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מאשרים פה אחד למנות את ענת שלום יורן כחברה נציגת סיעת מרצ בוועדת נגישות במקומה של שירה אורן274נושא על סדר היוםאישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

אישור המלצות ועדת כספים מיום 

פתיחת חשבון . א. 28.12.2020

. ב. פ"בנק ייעודי לטובת היטל שצ

 6העברות מסעיף לסעיף מספר 

העברה מסעיף . ג. תקציב רגיל

.  תקציב בלתי רגיל7לסעיף מספר 

275נושא על סדר היום.2020 לשנת 3ח כספי רבעוני "דו. ד

. א:  בנושאים כדלקמן28.12.2020מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

העברה מסעיף . ג.  תקציב רגיל6העברות מסעיף לסעיף מספר . ב. פ"פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.2020 לשנת 3ח כספי רבעוני "דו. ד.  תקציב בלתי רגיל7לסעיף מספר 

13/01/2021
מן המניין לחודש 

אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 2021ינואר 

276נושא על סדר היום.3.1.2021

בהתאם להמלצת ועדת ,  כמפורט לעיל2021מאשרים ברוב קולות לשלם מקדמות על חשבון תמיכות לשנת 

על , 2021תשלום התמיכות ייעשה בכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת . ב"כמפורט בפרוטוקול הרצ, התמיכות

בוצעהז אישורים"לפי לוגזבר העירייהתמיכות.אם וככל שהתמיכה לא תאושר, ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

אישור הקצאה של נכס ברחוב דניאל 

277נושא על סדר היום.ו" לעמותת ויצ15

 חלקה 7594גוש , 15מבנה וחצר ברחוב דניאל , 58-0057321ו שמספרה "מאשרים פה אחד הקצאה לעמותת ויצ

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. שנים5 שנים לתקופה של 0-3למטרת מעון יום לפעוטות בגיל , 44

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 
אישור הקצאה של נכס ברחוב מורדי 

278נושא על סדר היום.י" לעמותת זהב22הגטאות 

, 48 את מקלט 580519676י שמספרה "הקצאה לעמותת זהב (יוסי סדבון לא השתתף בהצבעה)מאשרים פה אחד 

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. שנים5למטרת סיוע למשפחות ברוכות ילדים לתקופה של , 357 חלקה 6427גוש , 22ברחוב מורדי הגטאות 

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

פתיחת שער תבור פארק עירוני 

279הצעה לסדר".כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת 

כפר סבא "מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא פתיחת שער תבור פארק עירוני מטעם סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".מתקדמת

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי 

של פארק כפר סבא מטעם שבעה 

280הצעה לסדרחברי מועצה

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של פארק כפר סבא 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדרמטעם שבעה חברי מועצה

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

כפר סבא "קולנוע חן מטעם סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא קולנוע חן מטעם סיעת 281הצעה לסדר".בראש

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

אישור המלצות ועדת כספים מיום 

העברות מסעיף . א: 26.1.2021

 תקציב רגיל לשנת 1לסעיף מספר 

העברות מסעיף לסעיף . ב. 2021

 תקציב בלתי רגיל לשנת 1מספר 

282נושא על סדר היום.2021

. א:  בנושאים כדלקמן26.1.2021מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 תקציב בלתי רגיל 1העברות מסעיף לסעיף מספר . ב. 2021 תקציב רגיל לשנת 1העברות מסעיף לסעיף מספר 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.2021לשנת 

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

283נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות עירייה

ח "אסף טל כחבר בוועדת מל, פינוי אשפה ותברואה, למנות את מנהל מחלקת ניקיון העיר. 1: מאשרים פה אחד

ח במקומו "כחבר ועדת מל, ר הנכנס"מפקד היקל, ל דורון סחר"מאשרים למנות את סא. 2. במקומו של ראובן אביסף

שמעון , בינוי ופיתוח, מ מנהל אגף תשתיות"מאשרים למנות את מ. 3. ר היוצא"מפקד היקל, מ עוזי בוכבינדר"של אל

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.גיטליץ כחבר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של הילן דהרי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

אסנת חכמון ' אישור מינויה של הגב

כמנהלת אגף החינוך בעירייה 

284נושא על סדר היום.ואישור שכרה

על פי חוזה , 23.2.2021החל מיום , אסנת חכמון כמנהלת אגף החינוך בעירייה' מאשרים פה אחד את מינויה של הגב

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת אגף משאבי אנושמינויים.בכפוף לאישור משרד הפנים, ל" משכר מנכ70%-75%בשכר של , אישי לנושא משרה

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

אישור קריטריונים ותבחינים 

285נושא על סדר היוםלהקצאת קרקעות

מאשרים ברוב קולות את מסמך הקריטריונים והתבחינים להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאותכמצורף

03/02/2021
מן המניין לחודש 

אישור האצלת סמכות ראש העיר 2021פברואר 

286נושא על סדר היום.כרשות רישוי ביחס למפעל בראון

, 1975– ה "התשל, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) לחוק הרשויות המקומיות 17התאם להוראות סעיף 

לשמש כרשות , עורך הדין איתן צנעני, מאשרים פה אחד האצלת סמכות ראש העיר לסגן ראש העיר וממלא מקומו

ג לחוק רישוי עסקים 7לצורך ביצוע פעולות על פי סעיף , 1968– ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקים5רישוי מכוח סעיף 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת רישוי עסקיםאשרור.ביחס למפעל בראון, ל"הנ

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.נדחית ההצעה בנושא אינטגרציה ורישום לחטיבות הביניים, עקב שוויון בקולות287נושא על סדר היום.אינטגרציה ורישום לחטיבות הבינייםחברי מועצה



12/04/2021: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים וחדשים288נושא על סדר היוםוחדשים

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

 10הקצאת מבנים ברחוב יערה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר. למעיין החינוך התורני10דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא הקצאת מבנים ברחוב יערה 289נושא על סדר היום.למעיין החינוך התורני

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

הטמנת קווי חשמל במתחמי 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדרדוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא הטמנת קווי חשמל במתחמי התחדשות עירונית290נושא על סדר היום.התחדשות עירונית

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

העברת פעילות אספקה המים 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא העברת פעילות אספקה המים לתאגיד פלגי השרון291נושא על סדר היום.לתאגיד פלגי השרון

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא נציגי ציבור בחברה הכלכלית292נושא על סדר היוםנציגי ציבור בחברה הכלכליתחברי מועצה

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.מפעל המים– דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא מימון הייצוג המשפטי 293נושא על סדר היום.מפעל המים– מימון הייצוג המשפטי חברי מועצה

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא שיפוץ אצטדיון לויטה294נושא על סדר היום.שיפוץ אצטדיון לויטהחברי מועצה

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

מיזם קירוי מגרשים והצבת פנלים 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא מיזם קירוי מגרשים והצבת פנלים סולאריים295נושא על סדר היום.סולאריים

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא פתיחת שער תבור בפארק העירוני296נושא על סדר היום.פתיחת שער תבור בפארק העירוניחברי מועצה

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של הפארק297נושא על סדר היום.של הפארק

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא קולנוע חן298נושא על סדר היום.קולנוע חןחברי מועצה

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

אישור – בקשה לביטול החלטה 

קריטריונים ותבחינים להקצאת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.אישור קריטריונים ותבחינים להקצאת קרקעות– דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא בקשה לביטול החלטה 299נושא על סדר היום.קרקעות

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 
הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל 

300הצעה לסדרבפארק מטעם חמישה חברי מועצה

מטעם " הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל בפארק"מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.חמישה חברי מועצה

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

– מסמך מדיניות התחדשות עירונית 

שיתוף ציבור ודיון בשינוי המסמך 

301הצעה לסדר.מטעם חמישה חברי מועצה

שיתוף ציבור ודיון – מסמך מדיניות התחדשות עירונית "מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.מטעם חמישה חברי מועצה" בשינוי המסמך

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

תכנית אבטחה במוסדות חינוך 

302הצעה לסדרמטעם שישה חברי מועצה

מטעם שישה חברי " תכנית אבטחה במוסדות חינוך"מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.מועצה

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

303נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות עירייה

למנות את . 2. למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדה לבטיחות בדרכים. 1: מאשרים פה אחד

למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון . 3. מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדה למיגור אלימות

. 5. ח"למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדת מל. 4. כחברה בוועדה למאבק בסמים ואלכוהול

למנות את שולה שפייזמן כחברה . 6. למנות את מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון כחברה בוועדה לקידום מעמד הילד

למנות את שולה שפייזמן כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה . 7. בוועדה למיגור אלימות במקומו של ראובן אביסף

ר ענבר סייבל כחברה בוועדת "ר מועצת תלמידים עירונית הנכנסת יו"למנות את יו. 8. במקומו של ראובן אביסף

ר מועצת התלמידים העירונית הנכנסת "למנות את יו. 9.ר מועצת התלמידים היוצאת מאי דקל"החינוך במקומה של יו

למנות את . 10. ר מועצת התלמידים היוצאת מאי דקל"במקומה של יו, ענבל סייבל כחברה בוועדה לקיום מעמד הילד

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.ערן יוז כחבר בוועדה לעסקים קטנים ובינוניים מטעם סיעת תנופה

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

אישור המלצות ועדת כספים מיום 

העברות מסעיף . א. 24.02.2021

. ב. 2021רים " תב2לסעיף מספר 

 2העברות מסעיף לסעיף מספר 

העברות . ג. 2021תקציב רגיל 

 תקציב רגיל 7מסעיף לסעיף מספר 

תיקון ההחלטה לפתיחת . ד. 2020

מאשרים : פ"חשבון בנק להיטלי שצ

פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת 

. ה. פ בבנק מרכנתיל"היטל שצ

ח הכספי המבוקר לשנת "הצגת הדו

304נושא על סדר היום.2019

. 2021רים " תב2העברות מסעיף לסעיף מספר . א.  24.02.2021מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים מיום 

. ד. 2020 תקציב רגיל 7העברות מסעיף לסעיף מספר . ג. 2021 תקציב רגיל 2העברות מסעיף לסעיף מספר . ב

פ בבנק "מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ: פ"תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי שצ

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.2019ח הכספי המבוקר לשנת "הצגת הדו. ה. מרכנתיל



12/04/2021: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

אישור חלוקת תמיכות לעמותות 

305נושא על סדר היום.2021ולגופים נתמכים לשנת 

בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום , 2021מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות. וטבלת פירוט תמיכות מוצעת23.2.2021ב בזאת פרוטוקול הוועדה מיום "מצ. 23.2.2021

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

מינויו של דניאל אוטמזגין לתפקיד 

במשרת , עוזר אישי לראש הרשות

306נושא על סדר היוםואישור שכרו, אמון

על , במשרת אמון, רפי סער, ד דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות"מאשרים פה אחד את מינויו של עו

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת אגף משאבי אנושמינויים.בכפוף לאישור משרד הפנים, ל" משכר מנכ45%-35%פי חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של 

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

אישור מינוי נציגי ציבור בדירקטוריון 

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

307נושא על סדר היום.מ"בע

מיכל : מ"מאשרים פה אחד למנות את המועמדים הבאים כנציגי ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח העיר כפר סבא בע

בטיפולז אישורים"לפי לול החברה הכלכלית"מנכמינויים.ב קורות חיים של המועמדת והמועמד"מצ. רובינשטיין ובועז אברהם

03/02/2021
מן המניין לחודש 

מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת 2021מרץ 

308נושא על סדר היום.עירייה

קצינת , מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה (ח תהילה מימון לא השתתפה בהצבעה"רו)מאשרים פה אחד 

ובאופן , מטעם משרד החינוך, אשר מעוניינת לעבוד כמורה בבית ספר בן גוריון בכפר סבא, ביקור סדיר באגף החינוך

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושאשרור.יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה. בעיצוב ובלימוד עיצוב תכשיטים בשעות הפנאי, פרטי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

ביטול ישיבת מועצה לחודש אפריל 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.21.4.2021 שתוכננה להתקיים ביום 2021מאשרים פה אחד לבטל את ישיבת מועצת העיר לחודש אפריל 309נושא על סדר היום.2021

16/03/2021
החלטה מחוץ 

לישיבת מועצה

אישור המלצות ועדת כספים מיום 

10.3.2021

החלטה מחוץ לישיבת 

310מועצה

ומאשרים , ל וטלפונית" שנתקבלה בדוא10.3.2021מועצת העיר מאשרת פה אחד את המלצת ועדת הכספים מיום 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב בהתאם לפרוטוקול ולנספח המצורפים2021 לתקציב הבלתי רגיל 3' את העברה מסעיף לסעיף מס


