
12/04/2021:  עדכני לתאריך 2019מעקב החלטות מועצה לשנת 

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהתאריך ישיבה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים".מרכז ישיבות המועצה"מאשרים את מינויו של איתי צחר לתפקיד 16/12/20181

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.הוא המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה ,19:00החל מהשעה , מאשרים פה אחד כי יום רביעי הראשון בכל חודש16/12/20182

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.רישום לגני הילדים– מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום של חברת המועצה הדר לביא בנושא 02/01/20193

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.תיקון עיוות היסטורי בהנצחת נשים יורדת מסדר היום על ידי מגישה– ההצעה לסדר היום של סיעת מרץ בנושא 02/01/20194

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.המודל החינוכי לתוכנית אב לחינוך– בנושא " כפר סבא מתקדמת"מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר יום של סיעת 02/01/20195

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.בכפוף לאישור משרד הפנים, ל בגין תקופת מילוי מקום בתפקיד מהנדס העיר" משכר מנכ85%מיכאל זלדין בשיעור של ' מאשרים פה אחד תשלום שכר לאינג02/01/20196

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.2019 לאוגוסט 31קרי , ט"עד לסוף שנת הלימודים תשע, מעבר לגיל פרישה, מנהל משק בתיכון הרצוג, מאשרים פה אחד הארכת שירות נוספת לאבי שרעבי02/01/20197

02/01/20198

מאשרים ; לעסוק במקצוע מאמנת כושר בשעות אחר הצהריים ובמהלך חופשות החגים, מזכירה ממוסד חינוך עירוני, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת העירייה

לעבוד בשעות אחר הצהריים כסייעת לגני ילדים בחברה לתרבות הפנאי בכפר , סייעת בגני הילדים העירוניים בשעות הבוקר, פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת העירייה

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.מזכירת משנה בחטיבת ביניים המעוניינת לעבוד כמעצבת גראפית באופן פרטי בשעות הפנאי, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת העירייה; סבא

02/01/20199

למעט אי השתתפות בהצבעה של חבר המועצה ,  שבו מפורטים העמותות והגופים שחורגים מהתבחין המצוין19/12/2018מאשרים פה אחד את פרוטוקול וועדת תמיכות מיום 

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.ד יוסי סדבון"עו

02/01/201910

 מסך 25%בגובה , ר כפר סבא ומועדון הכדורעף הפועל כפר סבא"בית,  לעמותות הפועל כפר סבא כדורגל2019מאשרים ברוב קולות תשלום מקדמות על חשבון תמיכות לשנת 

ל משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנה זו על ידי העמותה "בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ, 2018התמיכה שאושרה בשנת 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכותוחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה

15/01/201911

לרבות  ,1975-ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 15לפי סעיף , בשכר, מאשרים ברוב קולות את מינויו של דני הרוש כסגן ראש הרשות

, ישמש דני הרוש, בחלוף שנתיים ממועד ישיבה זו. ביטחון וספורט, תיק איכות הסביבה למעט טיפול בפינוי אשפה: מאשרים האצלת סמכויות בתחומים הבאים. אישור לרכב ליסינג

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.בכפוף לאישור משרד הפנים.  לחוק14מ לראש הרשות לפי סעיף "כמ, בנוסף

15/01/201912

 1975-ה"תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 14לפי סעיף , ללא שכר, מ לראש הרשות"ד איתן צנעני כסגן ומ"מאשרים פה אחד את מינויו של עו

, המחלקה למורשת ישראל, תיק החינוך הדתי והחרדי, תיק השכונות למעט אחריות על השכונות הירוקות, תיק השירות לתושב: מאשרים האצלת סמכויות בתחומים הבאים. 

בכפוף .  לחוק15מ וישמש כסגן לפי סעיף "ולאחר מכן יחדל לשמש כמ, מ החל מהיום למשך שנתיים"ד איתן צנעני ישמש כסגן מ"עו. צעירים ונוער דתי וחרדי, המועצה הדתית

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.לאישור משרד הפנים

15/01/201913

, 1975-ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 15לפי סעיף , בשכר, הנדין לסגן לראש הרשות-מאשרים ברוב קולות את מינויו של עילאי הרסגור

בכפוף לאישור .  חודשים30המינוי יחול ממועד ישיבה זו למשך . קיימות וחדשנות, תחבורה: מאשרים האצלת סמכויות בנושאים הבאים. לרבות אחזקת רכב ומינוי עוזר אישי

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.משרד הפנים

15/01/201914

לרבות  ,1975-ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 15לפי סעיף , בשכר, מאשרים ברוב קולות את מינויו של אורן כהן לסגן לראש הרשות

המינוי יכנס לתוקף החל מהחודש . קשרי כנסת ממשלה ורגולציה וחינוך ציוני, תיק הספורט, תיק הקליטה והעלייה: מאשרים האצלת סמכויות בנושאים הבאים. אישור לרכב ליסינג

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.בכפוף לאישור משרד הפנים.  ממועד ישיבה זו31-ה

15/01/201915

ממלאת מקום של עילאי , לירית שפיר שמש, חבר ויושב ראש הוועדה, הנדין-עילאי הרסגור: מאשרים פה אחד את מינויים של חברי המועצה הבאים כחברים בוועדת הכספים

ד איתן צנעני ממלא מקום "עו, חבר הוועדה, אמיר קולמן; ממלאת מקום חבר הוועדה, ר אסנת ספורטה"ד, חבר הוועדה וממלא מקום יושב ראש הוועדה, דני הרוש; כחבר הוועדה

, הדר לביא; ממלאת מקום של תהילה כחברת הוועדה, ד קרן גרשון"עו, חברת הוועדה, ח תהילה מימון"רו; חברת הוועדה, ד עדי לוי סקופ"עו; חבר הוועדה, אורן כהן; חבר הוועדה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.ממלא מקום של הדר כחברת הוועדה, פנחס כהנא, חברת הוועדה

15/01/201916

חבר , ד איתן צנעני"עו; ממלא מקום חברת הוועדה, דני הרוש, חברת הוועדה, ר אסנת ספורטה"ד; חבר ויושב ראש הוועדה, אורן כהן: מאשרים פה אחד את מינוי ועדת מכרזים

חברת , ד קרן גרשון"עו; ממלא מקום חבר הוועדה, מאיר מנדלוביץ, ר הוועדה"חבר הוועדה וממלא מקום יו, הנדין-עילאי הרסגור; ממלא מקום חבר הוועדה, אמיר קולמן, הוועדה

ממלא , ד אהוד יובל לוי"עו, חבר הוועדה, ממה שיינפיין; ממלא מקום חברת הוועדה, אמיר סילבר, חברת הוועדה, הדר לביא; ממלא מקום חברת הוועדה, ד יוסי סדבון"עו, הוועדה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מקום חבר הוועדה

15/01/201917

ממלא מקום חברת , דני הרוש, חברת הוועדה, ר אסנת ספורטה"ד; חבר ויושב ראש הוועדה, ראש העיר, רפי סער: מאשרים ברוב קולות את מינוי ועדת משנה לתכנון ובנייה

, ד אהוד יובל לוי"עו; ממלא מקום חבר הוועדה, מאיר מנדלוביץ, חבר הוועדה, הנדין-עילאי הרסגור; ממלא מקום חבר הוועדה, אמיר קולמן, חבר הוועדה, ד איתן צנעני"עו; הוועדה

חבר , ד יוסי סדבון"עו; ממלאת מקום חבר הוועדה, הדר לביא, חבר הוועדה, פנחס כהנא; ממלא חבר הוועדה, אברהם ממה שיינפיין, ר הוועדה"חבר הוועדה וממלא מקום יו

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.ממלאת מקום כחברת הוועדה, ח תהילה מימון"רו, הוועדה

15/01/201918

שני חברי המועצה הנוספים בוועדה . מהנדסת העיר/ לשם בחירת מהנדס, כיושב ראש ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים, רפי סער, מאשרים פה אחד את מינויו של ראש העיר

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ד אהוד יובל לוי ופנחס כהנא כנציג האופוזיציה"הינם עו

15/01/201919

שני חברי המועצה הנוספים . לשם בחירת מנהל או מנהלת אגף החינוך, כ יושב ראש ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים, רפי סער, מאשרים פה אחד את מינויו של ראש העיר

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ד יוסי סדבון"ר אסנת ספורטה ועו"בוועדה יהיו ד

06/02/201920

מאשרים פה אחד את ההצעה כי נושא השקיפות בוועדת תכנון ובנייה יועבר לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה לשם גיבוש המלצה אשר תובא לאישור מועצת העיר בתוך שלושה 

בוצעה06/05/2019ר ועדת תכנון ובנייה"יוהצעות לסדר.חודשים

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.'כפר סבא מתקדמת'של סיעת " מהיר לעיר"מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את הצעה לסדר בנושא 06/02/201921

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.'כפר סבא מתקדמת'מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את הצעה לסדר בנושא תוכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא של סיעת 06/02/201922

06/02/201923

בשאיפה לייצוג נשים בכמות של מחצית מחברי הוועדות והנהלות , אושר פה אחד כי ככלל בוועדות העירייה וכן בהנהלות התאגידים העירוניים יהיה ייצוג של לפחות שליש נשים

וזאת בכפוף למגבלות הרכב , גיבוש הרכב הוועדות והתאגידים מבוצע תוך היוועצות עם יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה וקבלת חוות דעתה בנושא. התאגידים העירוניים

עם השלמת תהליך הרכבת הוועדות והתאגידים יוצג בפני מועצת העיר היחס המגדרי . חקיקה וקיומה של נציגות חיצונית אשר אינה בשליטת העירייה מבחינת המגדר, המועצה

מגדר.בצירוף דברי הסבר וחוות דעתה של היועצת, של חברי הוועדות והדירקטורים

יועצת ראש העיר לקידום מעמד 

חריגה31/12/2019האישה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מאשרים פה אחד את הרכב ועדת איכות הסביבה כפי שהוקרא06/02/201924

06/02/201925

מאבק בסמים , חינוך, נפגעי פעולות טרור, מיגור אלימות, הנחות, ענייני ביקורת, ביטחון, בטיחות בדרכים: הוחלט פה אחד לאשר את הרכב הוועדות הבאות כפי שהוקרא

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.קליטת עלייה ותחבורה, שימור אתרים, ח"מל, קידום מעמד הילד, ואלכוהול

06/02/201926

 30%בשכר בשיעור של , על פי חוזה אישי למשרת אמון, במשרת אמון, הנדין-עילאי הרסגור, מאשרים ברוב קולות את מינויו של יניב בלייכר לתפקיד עוזר אישי לסגן ראש הרשות

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ל" משכר מנכ40%- 

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ל" משכר המנכ40%בשכר של , על פי חוזה אישי למשרות אמון, ל הרשות במשרת אמון"מאשרים פה אחד את העסקתה של יפעת וגשל בתפקיד עוזרת אישית למנכ06/02/201927

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ל" משכר מנכ35% - 25%בשכר של , על פי חוזה אישי למשרות אמון, במשרת אמון, ל הרשות"מאשרים פה אחד את העסקה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת לשכת מנכ06/02/201928



12/04/2021:  עדכני לתאריך 2019מעקב החלטות מועצה לשנת 

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהתאריך ישיבה

06/02/201929

 בהתאם 2018 מסך התמיכה שאושרה בשנת 25%בגובה ,  לעמותת הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כפר סבא2019מאשרים פה אחד תשלום מקדמה על חשבון תמיכה לשנת 

ל משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנה זו על ידי העמותה וחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את "להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכותהמקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.27/11/2018 כפי שהובאו לאישור חברי המועצה והומלצו על ידי חברי וועדת התמיכות בישיבתה מיום 2019מאשרים פה אחד את התבחינים לתמיכות לשנת 06/02/201930

06/02/201931

 80 חלקה 7601גוש  ,1 למבנה ברחוב מצדה 589906114שמספרה " שלוותה, שירותי בריאות כללית"מאשרים פה אחד את המלצת וועדת הקצאות להאריך את ההקצאה ל

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות שנים5למטרת טיפול בילדים ובני נוער במצבי חירום לתקופה של 

06/02/201932

 189 חלקה 6430גוש , 10מבנה וחצר ברחוב יערה , 580121952שמספרה " מעיין החינוך התורני"מאשרים פה אחד את המלצת וועדת ההקצאות להאריך את ההקצאה לעמותת 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות.30/06/2019עד , למטרת בית ספר

06/02/201933

עם המועצה האזורית דרום השרון לצורך קיום שיתוף , מ"באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע, מועצת העיר כפר סבא מחליטה לאשר ברוב קולות התקשרות העירייה

מועצת העיר מסמיכה את החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא להוציא אל הפועל שיתוף פעולה כאמור . פעולה ומתן שירותים שהינם בסמכות העירייה והחברה למועצה האזורית

בוצעהמיידיל החברה הכלכלית"מנכאשרורבהתאם להוראות הדין החלות עליה ובהתאם לסמכויות העירייה

06/02/201934

מתחת לשטח בייעוד  , 88 חלק מחלקה 6440בגוש , ר" מ718בשטח כולל של  (-2)-ו (-1)במפלסים ,  שנים49מועצת העיר מאשרת ברוב קולות החכרת מקרקעין לתקופה של 

' לפי בקשה להיתר מס, שיוקם על ידי בעלי הזכויות במקרקעין ,55לטובת הקמת חניות תת קרקעיות לשימוש יחידות הדיור בבניין מגורים ומסחר ברחוב רוטשילד , פ"שצ

בחוות הדעת השמאית , הכל בכפוף וכמפורט בהסכם החכירה שבין הצדדים, 1987ח "התשמ, (מכרזים)לתקנות העיריות  (ה)(2)3לפי הוראות תקנה , בפטור ממכרז, 20160001

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות.ב"ובחוות הדעת המשפטית המצ

ז אישור "לפי לו

בטיפולתכניות

19/02/2019

מחוץ לישיבה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינוייםכחבר בוועדה המחוזית מחוז המרכז, מר רפי סער, מועצת העיר ממליצה לשר הפנים על מינויו של ראש העיר כפר סבאמן המניין

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.פרסום לציבור בדבר הסדר למניעת ניגוד עניינים- ' כפר סבא בראש'מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום מטעם סיעת 06/03/201935

06/03/201936

סגניו בשכר ומהנדסת , יומני ראש העירייה: "בנוסח הבא', כפר סבא אחת'סגניו ומהנדסת העירייה מטעם סיעת , מאשרים ברוב קולות את ההצעה לסדר פרסום יומני ראש העיר

בוצעהז"לא נקבע לולשכת ראש העירהצעות לסדר".לאחר בחינת הבקשה על פי הוראות חוק חופש המידע, העיר יוצגו לציבור הרחב לצפייה באתר האינטרנט של העירייה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.שקיפות הודעות דוברות עירייה לעיתונות יורדת מסדר היום על ידי המגישה– בנושא ' כפר סבא מתקדמת'ההצעה לסדר היום של סיעת 06/03/201937

בוצעה01/09/2019ר ועדת תחבורה"יוהצעות לסדר.לדיון בוועדת התחבורה' כפר סבא מתקדמת'והסבת רחובות שכונתיים לרחובות בטוחים מטעם סיעת " חזון אפס"הוסכם פה אחד להעביר את ההצעה לסדר בנושא אימוץ 06/03/201938

06/03/201939

ועדת , ולעדה לקידום ילדים בסיכון כולל ליקויי למידה וצרכים מיוחדים, ועדה לדיור ציבורי, ועדה לעניין עסקים קטנים ובינוניים, ועדה לעניין שורדי שואה, ל"הרכב ועדת גיוס לצה

ועדה לקמת מכללה , ועדה לקידום צעירים, מועצת חינוך, ועדת שקיפות, ועדת התרבות, ועדת השמות, ועדת הרווחה, ועדת קשרי חוץ וערים תאומות, ועדת נגישות, הספורט

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.תועבר רשימה מעודכנת לחברי המועצה לאחר הישיבה. אושר פה אחד, מנהלת הגמלאים ותוספת לוועדת החינוך כוועדת חובה, אקדמאית

06/03/201940

ל העירייה "מנכ, ואת חברת המועצה הדר לביא ואת עובדי העירייה הבאים, ר דירקטוריון החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא"מאשרים פה אחד למנות את ראש העיר רפי סער כיו

מינויים של נציגים נוספים יועלה . צעירים וקהילה מירב הלפמן כדירקטורים בחברה לתרבות הפנאי בכפר סבא, ח שגיא רוכל ומנהלת אגף נוער"גזבר העירייה רו, איתי צחר

בוצעהמיידיל החברה לתרבות ופנאי"מנכמינוייםלאישור בישיבת מועצת העיר שמן המניין נוספת

06/03/201941

, ח תהילה מימון ואת עובדי העירייה הבאים"ואת חברת המועצה רו, מ"ר דירקטוריון החברה הכלכלית ופיתוח כפר סבא בע"מאשרים פה אחד למנות את ראש העיר רפי סער כיו

ח גלית שניידר מימרן ומהנדסת העיר אדריכלית עליזה זיידלר גרנות כדירקטורים בחברה "מנהלת אגף ההכנסות רו, ח שגיא רוכל"גזבר העירייה רו, ל העירייה איתי צחר"מנכ

בוצעהמיידיל החברה הכלכלית"מנכמינויים.מינויים של נציגים נוספים יועלה לאישור בישיבת מועצת העיר שמן המניין נוספת. מ"הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

בוצעהמיידימנהל אגף חזות העירמינויים.(הדברת יתושים)מאשרים פה אחד למנות את דני הרוש כנציג העירייה באיגוד ערים אזור השרון לתברואה 06/03/201942

06/03/201943

בכפוף לאישור משרד , ל" משכר מנכ71%-75%בשכר של , על פי חוזה אישי לנושא משרה, ר אורי ארבל גנץ כמנהל אגף החינוך בעירייה"מאשרים פה אחד את מינויו של ד

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.הפנים

06/03/201944

בהיקף של ארבע שעות , כמרצה באוניברסיטת בר אילן, עד סוף שנת הלימודים האקדמאית, מנהל אגף החינוך, ר אורי ארבל גנץ"מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לד

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.בכפוף לאישור שר הפנים, שבועיות

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.בכפוף לאישור משרד הפנים, ל" משכר מנכ95%בשכר של , מאשרים את מינויה של עליזה רבקה זיידלר גרנות כמהנדסת העיר על פי חוזה אישי לנושא משרה06/03/201945

בוצעהמיידימהנדסת העיראשרור.2018מועצת העיר תומכת בקידום מיזמי התחדשות עירונית בתחומי העיר כפר סבא באמצעות המינהלת להתחדשות עירונית שהוקמה בחודש אוגוסט 06/03/201946

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.25/2/2019אושרו פה אחד החלטות ועדת כספים מיום 06/03/201947

06/03/201948

לעמותת הוד והדר שמספרה  ,4ש "רחוב החי ,6432 בגוש 15חלק מחלקה , ר" מ1.040-להקצות מגרש בגודל כ, מועצת העיר מאשרת ברוב קולות את המלצת וועדת הקצאות

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. חודשים11- שנים ו24לתקופה של ,  למטרת המשך שימוש בבית הכנסת שהוקם על המגרש580017531

06/03/201949

 322 חלקה 7621גוש  , 26ויתקין ' במבנה ברח'  לקומה א580543133שמספרה " הבית של רונית"מאשרים פה אחד את המלצת וועדת הקצאות לאשר הארכת הקצאה לעמותת 

עם אפשרות לסיום ההקצאה ,  שנים3ההקצאה הינה לתקופה של . העמותה תישא בעלויות אלו, ככל שיהיה צורך בהנגשה. למטרת פעילות חברתית של בוגרים עם מוגבלויות,

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. יום מראש60בהודעה של 

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.בשעות הפנאי, כעוסק עצמאי, המבקש לעסוק בתחום העיצוב, העובד כפקח עירוני ביחידת הפיקוח והאכיפה, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה06/03/201950

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנושבשעות הפנאי, ס בתל אביב"המבקשת לעסוק בהדרכת חוג שחייה אומנותית במתנ, מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה העובדת בלשכה המשפטית06/03/201951

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.'קרן הישגית' בנושא עדכון סכומים בנספח 2019 לפברואר 26מאשרים פה אחד את ההחלטות בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום 06/03/201952

06/03/201953

 35%-45%בשכר בשיעור של , על פי חוזה אישי למשרות אמון, במשרת אמון, רפי סער, מאשרים פה אחד את מינויה של מעיין גלוזברג לתפקיד עוזרת אישית לראש הרשות

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ל"משכר מנכ

06/03/201954

יעודכנו שיעורי הארנונה שיוטלו מיום  , 1992ג "תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ,  לחוק ההסדרים במשק המדינה10- ו9מאשרים פה אחד כי בהתאם לסעיף 

בוצעהמיידימנהלת אגף הכנסותארנונה.אנו מאשרים את הצו כולל כל החלקים בו ונספחיו, בנוסף. 10/01/2018-  לעומת התעריף שהיה קבוע ל32.0% בשיעור של 31/12/2019 ועד 01/01/2019

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.מוסרת פה אחד" כפר סבא בראש"דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים במהלך שעות הלימודים מטעם סיעת - ההצעה לסדר בנושא 03/04/201955

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.מוסרת פה אחד מסדר היום" כפר סבא בראש"ההצעה לסדר בנושא פרסום מידע בגין תאגידים עירוניים וחברות קשורות מטעם סיעת 03/04/201956

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.ירדה מסדר היום ברוב קולות" כפר סבא מתקדמת"סיעת - ההצעה בנושא חניון מטרופולין 03/04/201957

בוצעה31/12/2019גזבר העירייהתמיכות. בהתאם לחומרים המצורפים שהועברו לוועדה2019מאשרים פה אחד חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 03/04/201958



12/04/2021:  עדכני לתאריך 2019מעקב החלטות מועצה לשנת 

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהתאריך ישיבה

03/04/201959

. לוועדת הרווחה את זאב זאבי ואפרים אריאלי יושב ראש ארגון המתנדבים: מאשרים פה אחד את הרכב ועדות החובה והרשות המצורף לחומרי הישיבה בכפוף לתוספות הבאות

מאשרים פה אחד את ביטול מועצת , בנוסף. לוועדת שקיפות את ארנון הראל. לוועדת קשרי חוץ וערי תיאום אבי רוקנשטיין. לוועדת עסקים קטנים ובינוניים את אבי רוקנשטיין

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.לדון בנושא בוועדת החינוך ולהציג מתווה חלופי במועצה הבאה, החינוך שאושרה בישיבות המועצה הקודמות

03/04/201960

ר אמיר גבע ואת נועם כשר כדירקטורים נציגי "מאשרים למנות את ד. ד עדי לוי סקופ דירקטורית בחברה לתרבות הפנאי כפר סבא"מאשרים פה אחד למנות את חברת המועצה עו

בוצעהמיידיל החברה לתרבות ופנאי"מנכמינויים.8/5/2021יוזכר כי גדעון שני מכהן כדירקטור נציג ציבור עד ליום . ציבור

03/04/201961

מאשרים ברוב . מ"הנדין ואת חבר המועצה אורן כהן כחברים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע- מאשרים פה אחד למנות את סגן ראש העיר עילאי הרסגור

מינוי נציגי הציבור בכפוף לאישור ועדת המינויים . מ"עמירם מילר ואלי שוורץ כדירקטורים נציגי ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע, אבי יבין, קולות למנות את שרי זאבי

בוצעהמיידיל החברה הכלכלית"מנכמינויים.במשרד הפנים

03/04/201962

מאשרים למנות את מהנדסת העיר אדריכלית עליזה זיידלר גרנות כדירקטורית עובדת . מאשרים פה אחד למנות את ראש העיר רפי סער כיושב ראש דירקטוריון תאגיד פלגי שרון

. מאשרים למנות את גיא פלאוט ואת פאני רבינוביץ כדירקטורים נציגי ציבור. ח גלית שניידר מימרן מכהנת כדירקטורית עובדת העירייה"יוזכר כי מנהלת אגף ההכנסות רו. העירייה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מינוי נציגי הציבור בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים ודירקטורים נוספים יועברו בישיבת המועצה הבאה או באלו שאחריה

03/04/201963

 משכר 40%על פי חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של , מאשרים פה אחד את מינויה של חגית נחמיאס בוזגלו לתפקיד מנהלת לשכת ראש הרשות רפי סער במשרת אמון

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.ל"המנכ

03/04/201964

טננבוים נורית . .31/8/2021ברויאר שלומית סייעת משלבת בבית ספר יצחק שדה עד לתאריך :  של עובדי העירייה הבאים70מאשרים פה אחד את הארכת שירותם מעבר לגיל 

נייברג מירה מרלן סייעת משלבת בבית ספר גולדה  .28/2/2021יוסף מדמון מחסנאי באגף ביטחון וחירום עד לתאריך  .31/8/2021מנהלת המרכז להשכלת מבוגרים עד לתאריך 

רייספלד נורית  . 31/8/2021רוזנטל מולכו שירה מורה בתיכון רבין עד לתאריך  . 31/8/2019פליישמן ציפורה מנהלנית בית הספר בר אילן עד לתאריך  .31/12/2021עד לתאריך 

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.31/3/2020.בנאי פרץ דרור ספרן בספריה העירונית עד לתאריך  . 31/8/2021סייעת כיתתית בבית ספר בן גוריון עד לתאריך 

03/04/201965

 לעמותת שמירת אורית מספרה 68 ברחוב תל חי 6433 גוש 14מועצת העיר מאשרת פה אחד את החלטת ההצעות להארכת הקצאת מגרש ומבנה הבנוי עליו כחלק מחלקה 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. חודשים11- שנים ו24 למטרת בית כנסת לעדה האתיופית לתקופה של 0288280-58

03/04/201966

או מתן מנדט לוועדה להגדלת /מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו. א

במסגרת טיפול זה מוסמכת . או על דרך חלוקת הכנסות/בתחום העיר כפר סבא ו'  המסומן בתשריט נספח א160/ע שד"תחום השיפוט של העיר בדרך של העברת תחום שטח תב

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים המקצועיים בעירייה לפעול מול משרד . ב. העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש

'  המסומן בתשריט כמסומן בתשריט א1הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבת תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של הרחבת מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר 

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים המקצועיים . ג. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש

 בתשריט 3בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבה תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של הרחבת מנדט הוועדה ביחס לשטח המסומן במספר 

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים . ד. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש. 'נספח א

א /3או הגדלת מנדט תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של מתן מנדט לוועדה ביחס לשטח מספר /בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו

מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת . ה. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי הנדרש' המסומן בתשריט נספח א

או מתן מנדט להגדלת תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של מתן מנדט לוועדה /העירייה והגורמים בעירייה לפעול מול משרד הפנים והוועדה הגיאוגרפית לצורך הרחבת ו

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.אושרה פה אחד. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש'  כמסומן בתשריט נספח א4ביחס לשטח מספר 

03/04/201967

 510815913פ . ח1979 לחברת אופקים נסיעות ותיירות 7606 בגוש 4/90 כפר סבא חלקה 23ש "מאשרים פה אחד עסקה במקרקעין למכירת יחידה במבנה ברחוב התע

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםמכירה32/2018.בהסתמך על מכרז פומבי 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.ח אושרה פה אחד'' מיליון ש843.4 בסך 2019הצעת התקציב הרגיל לשנת 17/04/201968

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.ח אושר ברוב קולות'' מיליון ש165.5 בסך 2019ים לשנת "תקציב הפיתוח ותבר17/04/201969

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.ח אושרה פה אחד'' מיליון ש310 בסך 2020- ו2019לשנים , תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנתיים17/04/201970

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב. משרות אושר פה אחד2,429בסך  ,2019תקן כוח אדם לשנת 17/04/201971

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.ח אושר פה אחד'' מיליון ש40 מהתקציב בסך %5היתר למשיכות יתר בבנקים עד :17/04/201972

17/04/201973

תונח על שולחנה של ועדת הכספים המלצת הדרג המקצועי , בהמשך להחלטת ועדת הכספים: ח בהתניה הבאה'' מיליון ש67אושרה ברוב קולות נטילת הלוואה לפיתוח בסך 

בוצעה17/06/2019גזבר העירייהתקציב. מיליון שקלים בתוך חודשיים20להמלצות להתייעלות בסך 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.אושר פה אחד', פירעון מוקדם של מלוות ביוב המפורט בנספח ג17/04/201974

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.אושר פה אחד', יעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב17/04/201975

19/04/2019

מחוץ לישיבה 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות"אורן אתלטי השרון" לעמותת 2019ח תמיכות לשנת ''בקשה לאישור תשלום מקדמה עמן המניין

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר""כפר סבא בראש"ניתוח התקציב העירוני בראייה מגדרית מטעם סיעת "מאשרים ברוב קולות להסיר את 15/05/201976

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר"".כפר סבא מתקדמת" צופית מטעם סיעת 1088ל "התייחסות מועצת העיר לתמ"מאשרים ברוב קולות להסיר את 15/05/201977

15/05/201978

לתקנות רישוי עסקים ' ד11דיון והכרעה בהן לפי תקנה ,  לקבל השגות1968ח " לחוק רישוי עסקים תשכ7מאשרים פה אחד את האצלת סמכותו של ראש העיר מכוח סעיף 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.ל העירייה" למר איתי צחר מנכ2000א "הוראות כלליות התשס

15/05/201979

 40%-30%בשכר בשיעור של , על פי חוזה אישי למשרות אמון, ל הרשות המקומית איתי צחר במשרת אמון"רטוף דאר לתפקיד עוזר למנכ'מאשרים פה אחד את מינויו של בן צ

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.1/6/2019החל מיום , ל"משכר מנכ

15/05/201980

מחוץ , מעוניינת לעבוד בהנהלת חשבונות באופן פרטי בשעות הפנאי, מנהלת מרחב חינוכי במחלקת גני ילדים, מאשרים פה אחד את מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת העירייה

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמינויים.לשעות העבודה

15/05/201981

מאשרים למנות את . 3. מאשרים למנות את דורון היימן כחבר בוועדת נגישות. 2. ח"למנות את עליזה גרנות זיידלר ואת אורי ארבל גנץ כחברים בוועדת מל. 1: מאשרים פה אחד

משמר "מאשרים למנות את דודו אשכנזי כחבר בוועדת איכות הסביבה מטעם ארגון . 4. דודו אשכנזי כחבר בוועדה לקידום ילדים בסיכוי כולל ליקויי למידה וצרכים מיוחדים

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מאשרים למנות את לירית שפיר שמש ואת אמיר קולמן כחברי ועדת ביטחון. 5. בכפוף לאישור משרד הפנים" האילנות

בוצעהמיידיל החברה לתרבות ופנאי"מנכמינויים.מאשרים ברוב קולות למנות את עירית לבנון כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי במקום נועם כשר15/05/201982

15/05/201983

ועדת המשנה . זאת בכפוף להחלטת,  לוועדה המחוזית405-0623934'  מס543/מאשרים להגיש את התכנית כס. א: מאשרים ברוב קולות את החלטה להגשת התכנית למחוזית

 לפקודת העיריות במסגרת חילופי 188מועצת העיר מאשרת עשייה במקרקעין לפי סעיף . החלטה לאישור עשייה במקרקעין בפטור ממכרז. ב. 17.7.2018בוועדה המקומית מיום 

 בכפר סבא זאת בפטור ממכרז לפי תקנה 194 חלקה 6427גוש .  לבין מקרקעי העירייה ברחוב גלר185 חלקה 6426 גוש 14אגרון ' שטחים שבין מקרקעי בעלי הזכויות ברח

מהנדסת העירהנדסה.תנאיו ונספחיו, והכל בכפוף להוראות הסכם חילופי השטחים שבין הצדדים, 1987ח "התשמ (מכרזים)לתקנות העיריות ' ז(2)3

ז אישור "לפי לו

בטיפולתכניות

בוצעהמיידיל העירייה"מנכח ביקורת"דו.מאשרים את המלצות המבקר פה אחד15/05/201984



12/04/2021:  עדכני לתאריך 2019מעקב החלטות מועצה לשנת 

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהתאריך ישיבה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"תוכנית נטיעת עצים בעיר מטעם סיעת - מאשרים ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר היום בנושא בנושא05/06/201985

ל החברה לתרבות ופנאי"מנכהצעות לסדר.תרבות והוועדה לקידום ילדים בסיכוי, מאשרים פה אחד את הצעת ההחלטה והעברת תוכנית שתוכן על ידי החברה לתרבות ופנאי לדיון משותף של ועדות חינוך05/06/201986

ז אישור "לפי לו

בטיפולתכניות

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"מסגרות חינוכיות אחרי שעות הלימודים לתלמידי יסודי בתשלום מופחת מטעם סיעת - מאשרים ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר היום בנושא05/06/201987

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"קבלת חדר לפעילות חברי מועצת העיר מטעם סיעת - מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום בנושא05/06/201988

05/06/201989

יפעת , חווה הייטי, זהבה באום, אורית בראון: כל השמות הבאים הם לעניין חברות בוועדה לעניין שורדי השואה. מאשרים פה אחד את ההצעה בנושא עדכון הרכב ועדות העירייה

אופירה : לעניין חברות בוועדה להנצחת נפגעי טרור. ילון'פולה ברצ, תמר פארן גת, תמי בן אור, שמואל כספי, ראובן אביסף, נאווה סולומון, מרינה גורודינצקי, מורן שפיר, עמית

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.מור מזרחי

05/06/201990

 ליולי 2וזאת עד ליום , ר ועדת ערר לענייני ארנונה"ד עמית קפלן כיו"מאשרים את הארכת מינוי של עו. 1: מאשרים פה אחד את ההצעה בנושא עדכון הרכב ועדת ערר ארנונה

ח "ד אמיר דנאי כחבר בוועדת ערר לענייני ארנונה במקום רו"מאשרים את מינויו של עו. 3. ר ועדת ערר לענייני ארנונה"מ יו"ד מיכל פורת כמ"מאשרים את מינויה של עו. 2. 2022

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.אילן ברהום שסיים את תקופת כהונתו בוועדה

בוצעהמיידיגזבר העירייהארנונה.ל ועמותת עמינדב"מאשרים פה אחד את המלצות ועדת ההנחות לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לפי הפרוטוקול המצורף למעט עמותת ש05/06/201991

בוצעהמיידיגזבר העירייהארנונה.ל"מאשרים ברוב קולות את המלצות ועדת ההנחות לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לפי הפרוטוקול המצורף לגבי עמותת ש05/06/201992

בוצעהמיידיגזבר העירייהארנונה.מאשרים ברוב קולות את המלצות ועדת ההנחות לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לפי הפרוטוקול המצורף לגבי עמותת עמינדב05/06/201993

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.2018 4ח כספי רבעוני "מאשרים פה אחד את החלטת ועדת הכספים בנושא דיון בדו05/06/201994

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.2019 תקציב רגיל 1מאשרים פה אחד את החלטת ועדת הכספים בנושא עדכון והעברות תקציב מס 05/06/201995

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.2019רים " תב1מאשרים פה אחד את החלטת ועדת הכספים בנושא עדכון והעברות תקציב מס 05/06/201996

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דיון בנושא סגירת גני ילדים לבקשת שליש מחברי המועצה - מאשרים פה אחד להוריד את הצעה מסדר היום בנושא05/06/201997

26/06/201998

- יעודכנו שיעורי הארנונה שיוטלו מיום ה, 1992ג " לחוק ההסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ9-10מאשרים ברוב קולות את בהתאם לסעיפים 

גזבר העירייהארנונה.מאשרים את צו המיסים על כל תיקוניו, בנוסף. 01.01.2019-  לעומת התעריף שהיה קבוע ל2.58% בשיעור של 31.12.2020-  ועד ה01.01.2020

בכפוף לאישור 

בוצעהמשרד הפנים

26/06/201999

. 3. אושר פה אחד למנות את גזבר העירייה שגיא רוכל לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית .2. אושר פה אחד למנות את גזבר העירייה שגיא רוכל למנהל הארנונה. 1

ל העירייה"מנכמינויים.מאשרים למנות את מנהלת מחלקת פיקוח ואכיפה בעירייה הגברת מיכל שין בן הרוש כפקידת גבייה, אושר פה אחד הרחבת סמכות כגבייה

בכפוף לאישור 

בוצעהמשרד הפנים

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"אושר פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא צעירי כפר סבא מטעם סיעת 07/08/2019100

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"אושר פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא מקצועיות הדירקטורים מטעם סיעת 07/08/2019101

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"א לחודש אוגוסט מטעם סיעת "אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא הארכת פעילות גני יול07/08/2019102

07/08/2019103

מאשרים למנות את ". מרצ"מאשרים למנות את  גיא משה כחבר בוועדת נגישות מטעם סיעת ". דרך חדשה"מטעם סיעת , אושר פה אחד למנות את צבי וינר כחבר בוועדת נגישות

מאשרים למנות את עידו כהן בוועדת ספורט מטעם סיעת . מאשרים למנות את חיים היילבלום כחבר בוועדה לעניין שורדי שואה. לימור גילת כחברה בוועדה לעניין שורדי שואה

, יושב ראש עורך הדין איתן צנעני:  וקביעת הרכב חדש כדלקמן2019 לאפריל 3מאשרים ביטול הרכב ועדת השמות אשר נקבע בישיבת מועצת העיר מיום , בנוסף". תנופה"

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.ממה שיינפיין ואורן כהן, תהילה מימון, הדר לביא, דני הרוש, לירית שפיר שמש כשעילאי הרסגור הנדין ממלא מקום: חברים. כשאמיר קולמן ממלא מקום

07/08/2019104

, לזר ציפורה, זיו יעל, דקל רינה, גוטמן שרה, גבעון בתיה, בנדרסקי יעקב, אנטמן חנה רות,  של עובדי עירייה הבאים אדלר פנינה70אושרה פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל 

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.שמבן נועה ושרעבי אברהם

בוצעהמיידיגזבר העירייההכנסות.2019 ליוני 2אושרה פה אחד מחיקת חובות ארנונה על פי נוהל מחיקת חובות בהמשך לאישור בוועדת כספים מיום 07/08/2019105

07/08/2019106

יומני ראש העיר וסגניו בשכר " ותתוקן כדלקמן 6/18-13/19 פרוטוקול מספר 06/03/2019 שהתקבלה בישיבת מועצה  שהתקיימה ביום 36אושר פה אחד תיקון החלטה מספר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור."יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית כפר סבא בכפוף לסייגים והמגבלות שנקבעו בחוק בפסיקה

07/08/2019107

 353 חלקה 7620גוש , 18 בשוק עלייה שברחוב דוד רמז 17 את חנות מספר 580070997שמספרה " עזר מציון"אושרה פה אחד המלצת ועדת הקצאות את ההקצאה לעמותת 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. יום מראש60למטרת השאלת ציוד רפואי וחלוקת מזון יבש לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות לעירייה לסיים את ההקצאות בהודעה של 

07/08/2019108

 או עד למועד פרסומם של חוקי העזר 2020 לדצמבר 31אושרה פה אחד הארכת סמכות העירייה להמשיך ולגבות את ההיטלים שבנדון על פי תעריפיהם הנוכחיים וזאת עד ליום 

בוצעהמיידיגזבר העירייההכנסות.המוקדם מבין אלו, העדכניים לאחר אישור שר הפנים

07/08/2019109

 375 עד לסכום של 2019שימוש במתקן ספורט לשנת הכספים /השתתפות בדמי שכירות/ להוספת תבחין למתן תמיכה22.7.2019אושרה ברוב קולות המלצת ועדת תמיכות מיום 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.ח"אש

07/08/2019110

עמותת :  למתן תמיכה לעמותות שיש בהן סטייה מהתבחינים לעניין היחס בין הרכוש השוטף ומחזור הפעילות כדלקמן22.7.2019אושרה פה אחד המלצת ועדת תמיכות מיום 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.ן ועמותת נוער מגן דוד"עמותת ער, ש ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל ילדים"עמותת י, גמלאי כפר סבא

07/08/2019111

על העמותה להעביר הסברים באשר לייעוד כספי התמיכה ,  בעניין עמותת אנוש כי בטרם תתקבל ההחלטה בנושא22.7.2019אושרה פה אחד המלצת ועדת תמיכות מיום 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.בשלב זה לא ניתן אישור לתשלום התמיכה. לפעילות המקומית בסניף כפר סבא

07/08/2019112

 מסך היטלי הפיתוח ששילמה לעירייה וזאת בכפוף לעמידה בכללים 90% למתן תמיכה לעמותת משכן אברהם בגובה 22.7.2019אושרה ברוב קולות המלצת ועדת תמיכות מיום 

. תהא רשאית העירייה לבטל את אישור התמיכה ולדרוש השבת כספי התמיכה גם בעתיד, היה ותתקיים חריגה. הבאים תוך מתן התחייבות העמותה כי לא תהיה חריגה מהם

השימוש בחדרי האירוח הינו שימוש נלווה . א:  והתנאים למתן התמיכה הם כמפורט מטה, העמותה תעביר התחייבות חתומה בדבר העמידה בכללים הבאים של מטרת התמיכה

התמורה מהשכרת החדרים . ב.  ידי העמותה ולא תתקיים פעילות עסקית עצמאית בהם-אלו יופעלו על. חגים ומועדי ישראל בלבד, בלבד לבית הכנסת לטובת הלנה בשבתות

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.מובהר כי פעילות זו אינה לצורך השאת רווחים בידי העמותה. ג.   תתקבל בידי העמותה ותשמש למטרותיה בלבד

07/08/2019113

 אלף 800בסך כולל של , אושר ברוב קולות מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש בגין השימוש באצטדיון המושבה

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.2019-2020ח בגין עונת המשחקים "ש

07/08/2019114

ח עבור פרויקט ייצור חשמל בגגות " מיליון ש13מ על פי הסכם הלוואה בסך "אושר פה אחד מתן ערבות של עיריית כפר סבא על התחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.סולריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים

07/08/2019115

ח "דיון בדו. 2019 לשנת 2רים מספר "אישור עדכון והעברות תב. 2019 לשנת 2אישור עדכון והעברות תקציב רגיל מספר . אושרו פה אחד החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.14.7.2019ב פרוטוקול הוועדה מהיום "רצ. 2019 לשנת 1כספי רבעוני 

בוצעהמיידימהנדסת העירהנדסה.אושרו ברוב קולות המלצות ועדת המשנה לתכנון ובנייה בנושא שקיפות דיוני הוועדה כמפורט בפרוטוקול הוועדה07/08/2019116

07/08/2019117

לתקנות  (ח)22איסוף ופינוי פסולת קרטון למחזור בעיר על פי תקנה , מ לצורך מתן שירותי הצבה"מ מפעלי מיחזור בע.מ.אושר פה אחד להתקשר בפטור ממכרז עם חברת ק

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמכרזים.כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת,  ולאחר שנוכחנו בנסיבות העניין וכפי שפורט בדברי ההסבר1987– ח "התשמ, (מכרזים)העיריות 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכח ביקורת"דו.ח" והתייחסות ראש העיר לדו2018ח מבקר העירייה לשנת "מועצת העיר מאשרת פה אחד את סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת לדו07/08/2019118



12/04/2021:  עדכני לתאריך 2019מעקב החלטות מועצה לשנת 

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהתאריך ישיבה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא פניה להסמכת פקיד יערות עירוני מטעם סיעת 04/09/2019119

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא קידום נושאים הקשורים לצמצום פערים מטעם סיעת 04/09/2019120

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.ח במקומו של אורן וולשטיין"מנהל אגף חזות העיר ואיכות הסביבה כחבר ועדת מל, אושר פה אחד למנות את אודי להב04/09/2019121

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.אושרה ברוב קולות החלטה לאישור חלוקת תמיכה בגובה דמי שימוש להשתתפות במתקן ספורט04/09/2019122

02/10/2019123

טיוטת . בנושא ועדת אד הוק לעדכון או תיקוף מדיניות הקצאת שטחים ציבורים בעיר" כפר סבא מתחדשת"מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום של סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.2020מסמך פרוגרמה ותבחינים יובאו למועצת העיר במהלך הרבעון השני של 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.בנושא פתרון מידי לתלמידים בבתי הספר היסודיים לשעות אחרי הלימודים" כפר סבא מתחדשת"מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום של סיעת 02/10/2019124

02/10/2019125

ל העירייה יערוך את "מנכ". מחוסגן"לתכנית " ילדות בכפר"בנושא הצטרפות גני " כפר סבא מתחדשת"מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום של סיעת 

בוצעה31.12.2019ל העירייה"מנכהצעות לסדר.הבדיקות שפורטו לפי המתווה שהוצג לעיל

02/10/2019126

בהוראה מתקנת לילדים בעלי , באופן פרטי, אשר מעוניינת לעסוק, מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף החינוך, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

יובהר כי העובדת איננה רשאית לתת שירותים באופן פרטי כאמור לעיל לתלמידים המצויים תחת אחריותה . כי האישור בתוקף היינו משך שנה בלבד, יובהר בזאת. קשיי למידה

בוצעהמיידימנהל אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.במסגרת עבותה בעירייה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינוייםכנציגה מקצועית בוועדה לקידום ילדים בסיכוי, מנהלת מרחב למידה בחטיבת ביניים שרת, מאשרים פה אחד לאשר את לימור פיומי02/10/2019127

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.מאשרים פה אחד פתיחת שני חשבונות בנק ייעודיים בבנק הדואר עבור גביית קנסות חניה ועבור גביית קנסות פיקוח עירוני02/10/2019128

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"פעמיים מטעם סיעת -אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא עידוד בשימוש בכלים חד06/11/2019129

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא פיתוח התיירות בכפר סבא מטעם סיעת 06/11/2019130

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא מסירת פירוט חודשי של תשלומי גני העירייה לתושבים מטעם סיעת 06/11/2019131

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"אושר פה אחד להסיר את  ההצעה לסדר בנושא פרסום תשובות לפניות לפי חוק חופש המידע מטעם סיעת 06/11/2019132

בוצעהמיידימנהל אגף הכנסותאשרור.אושרה פה אחד המלצת וועדת ההנחות לבקשות פטור מארנונה למוסד מתנדב לציבור כמפורט בפרוטוקול המצורף06/11/2019133

06/11/2019134

ח כספי "דיון בדו. ג. 2019 לשנת 3' רים מס"עדכון והעברות תב. ב. 2019 לשנת 3' עדכון והעברות תקציב רגיל מס. א: אושרו פה אחד החלטות ועדת הכספים כמפורט מטה

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.בכפוף לבדיקת נתון ההכנסות מפיתוח ותיקונו. אישור מחיקת חובות. ד. 2019רבעוני שני לשנת 

06/11/2019135

שנערך על ידי מרכז השליטון המקומי , בכנס ההשתלמות השנתית לסגני ראשי ערים, ד איתן צנעני"עילאי הרסגור הנדין ועו, אושר פה אחד מימון עלות השתתפות סגני ראש העיר

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.ח" ש3,790עלות בסך - ד איתן צנעני "עו. * ח" ש4,290עלות בסך - עילאי הרסגור הנדין : *  כמפורט מטה1-4.12.2019באילת בתאריכים 

06/11/2019136

טיסה פלוס שהות במלואה על ידי המרכז , הנסיעה ממומנת. 2019 לנובמבר 18-21בין התאריכים , ספרד, אושרה פה אחד נסיעתו של ראש העיר לכנס ערים חכמות בברצלונה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.ובהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לפיה אין במימון על ידי מרכז השלטון המקומי משום ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות וסדרי מנהל תקין, לשלטון המקומי

04/12/2019137

אנו מכירים בצרכים הייחודיים של הקהילה ופועלים לשיפור , לשם כך. וחלק ממרקם החיים העירוני, עיריית כפר סבא רואה בקהילה הגאה חלק חשוב מהחברה הכפר סבאית

הנדין -במהלך השנה האחרונה הוקם צוות היגוי בהובלת חברת המועצה פליאה קטנר וסגן ראש העיר עילאי הרסגור. מתמיד בהפיכת כפר סבא לעיר שטוב לחיות בה עבור כולם

בכוונת צוות ההיגוי להרחיב במהלך השנה הקרובה את . עוררנו את המודעות לקהילה וקיימנו אירועים ופעילויות ברוח זו. בהשתתפות נציגי פורום גאווה בכפר סבא, לנושא

ייערך סקר צרכים בכל תחומי החיים שמטרתו זיהוי פערים בצרכי הקהילה הגאה וסגירתם .  1: וליישם את התוכניות הבאות שאנו מציעים לקבל כהחלטת מועצה, הפעילות

לרבות איתור , במהלך השנה הקרובה נשלים ביחד עם צוות ההיגוי של נציגי הקהילה הגאה בעיר את בניית תוכנית העבודה המסודרת.    2.          באמצעות שירותים שונים

כפתרון בטווח הזמן המידי . במטרה לעשות זאת בשיטה הטובה ביותר והמתאימה ביותר לפעילות העתידית ותוך היוועצות וקשב לצרכי הקהילה, כתובת לפעילות הקהילה הגאה

, ב"ס לקהילת הלהט"בנושא עו.  3.          נמשיך לעמוד בקשר עם נציגי האגודות והעמותות השונות ולספק צרכים לפעילותן לפי צרכיהם ולפי היקף הפעילות, וכפי שנהוג עד היום

לרבות את האפשרות , את מתכונת ליווי העבודה הסוציאלית של הקהילה הגאה. צוות ההיגוי בשיתוף אגף שירותים חברתיים קהילתיים יבחנו את הנושא בהיבט המקצועי שלו

.או בכל מתכונת מקצועית אחרת שתהיה מוסכמת, הבהחלט ריאלית ומקצועית למינוי עובדת סוציאלית או עובד סוציאלי לקהילה הגאה
בוצעה31/12/2020ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדרמאשרים ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום04/12/2019138

04/12/2019139

:הוחלט פה אחד לאשר את ההצעה לסדר כדלקמן

-התכנית תוצג למועצת העיר בתוך כחצי שנה על מנת להיות מיושמת ב. עיריית כפר סבא תפעל להכנת תכנית מקיפה לחיזוק הקשר עם תנועות הנוער והגדלת כמות הנרשמים. 1

1/9/2020.

הקצאת סכום כספי שיאפשר לסבסד דמי רישום  הוצאות נלוות למשפחות מעוטות יכולת , תוך המלצה של הגורמים הרלוונטיים, מועצת העיר מעבירה לבחינה של ועדת כספים . 2

חריגה01/06/2020ל העירייה"מנכהצעות לסדר.2020בתחילת שנת 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושאשרור.31.8.2020עד לתאריך , מזכירת משנה בבית הספר בר אילן,  של עובדת העירייה ציפי פליישמן70מאשרים פה אחד הארכת שירותה מעבר לגיל 04/12/2019140

04/12/2019141

שמספרה " ת"נעמ"מאשרים הקצאה לעמותת . ב . הוסרה מסדר היום" אמונה"בקשה להקצאה לעמותת .  א:  אושרה פה אחד המלצות ועדת הקצאות כמפורט מטה

מעון תפוז שברחוב תל חי . * 225חלקה , 6438גוש , 66מעון כרמל שברחוב הכרמל . *   28חלקה , 6427גוש , 6מעון ספיר שברחוב גלר  : *את הנכסים הבאים, 580044261

" ו"ויצ"מאשרים הקצאה לעמותת . ג.   שנים5 לתקופה של 0-3למטרת מעונות יום לגילאי . 83חלקה , 6436גוש , 44מעון הגליל שברחוב העמק . * 116חלקה , 6437גוש , 25

מעיין החינוך "מאשרים הקצאה לעמותת . ד.  שנים5 לתקופה של 0-3 למטרת מעון יום לגילאי 580חלקה , 6433גוש , 9את הנכס שברחוב מבצע יהונתן , 580057321שמספרה 

מרכז גני ילדים 'מאשרים הקצאה לעמותת . ה.  2020 ליולי 30 למטרת בית ספר עד ליום 189חלקה , 6430גוש , 10את הנכסים שברחוב יערה , 580121952שמספרה " התורני

מאשרים הקצאה לעמותת . ו.  2020 ליולי 30 למטרת גן ילדים עד ליום 189חלקה , 6430גוש , 10את מבנה שברחוב יערה , 580217263שמספרה ' י מעיין החינוך התורני"שע

למטרת תיקון כסאות גלגלים על ידי מתנדבים לתקופה של שנתיים עם , 501חלקה , 7621גוש , 10 מטר שברחוב זטלר 200שטח בגודל , 580531390שמספרה " אוהלי קידר"

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. יום30אפשרות לפינוי תוך 

בוצעהמיידיר ועדת שמות"יואשרור. כמצורף לחומרי הישיבה28.11.2019מאשרים פה אחד פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום 04/12/2019142

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות. המצורף להצעת החלטה זו2.12.2019אושר פה אחד פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 04/12/2019143
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 4מספר , עדכון והעברות הברים. ב. 2019 לשנת 4מספר , עדכון והעברות תקציב רגיל. א:   כמפורט למטה1.12.2019מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום 

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.אישור מחיקת חובות. ג. 2019לשנת 


