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טל:
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פקס:
כ"ח תשרי ,תשפ"ב
 4אוקטובר2021 ,
אסמכתא577565 :
לכבוד
חברי מועצת העיר

הנדון :הזמנה לישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש אוקטובר 2021
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ,שמן המניין ,לחודש אוקטובר ,שתתקיים ביום רביעי,
 ,6/10/2021ל' בתשרי תשפ"ב ,בשעה  ,19:00באולם הספורט בבית ספר "אופירה נבון" ,רח'
אליהו התשבי  14כפר סבא .בתום ישיבת המועצה שמן המניין ,תחל ישיבת מועצה שלא מן
המניין ,בנושא דוח כספי לשנת .2019
בהתאם להנחיות משרד הבריאות:
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
דברי פתיחה
על סדר היום
 .1שאילתות
א .בחירת הורים בגנים פרטיים
ב .תוכנית היועצים החינוכיים לכפר סבא
ג .ביטול גני "גשר"
ד .תכנים ייחודיים בחטיבות הביניים
ה .פתיחת בי"ס יסודי חדש במרכז העיר
ו .מסגרות אלטרנטיביות
ז .אירוע אלימות קשה בכפר סבא – תחקור ופעולות חינוכיות
ח .מדיניות הזנת חטיבות הביניים
ט .העדר תחבורה ציבורית לתיכונים ולחטיבות הביניים
י .כח אדם ופעילות החברה הכלכלית
יא .ביצוע המלצות דו"ח מבקר העיריה בנושא צוברי גז
יב .הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר

 .2הצעות לסדר
א.
ב.
ג.
ד.

התקנת דיפרילטורים בבניינים פרטיים
הנצחת נשים במרחב העירוני
מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא
פתיחת שער תבור בפארק עירוני  -מעקב החלטות.

 .3מינויה של גב' מיטל קולין לתפקיד עוזרת אישית למנכ"ל העירייה ,יובל בודניצקי ,במשרת אמן
על פי חוזה אישי למשרת אמון.
 .4אישור תשלום אחזקת רכב לסגן ראש העיר  ,אורן כהן
 .5אישור תשלום אחזקת רכב לראש העיר
 .6אישור המלצות ועדת כספים לתאריך 24.8.21
א.

העברות מס'  7לשנת - 2021תקציב רגיל

ב .העברות מס'  7לשנת - 2021תקציב בלתי רגיל
 .7אישור המלצות ועדת כספים לתאריך 29.9.2021
א.

אישור מחיקת חובות

ב.

שינויים תקציביים שוטף

ג.

עדכון תבר"ים

ד.

הצגת דוח רבעון  2לשנת 2021

 .8אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת .2021
 .9עדכון הרכב ועדות העירייה
 .10מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה.

בברכה,
יובל בודניצקי ,מנכ"ל
עיריית כפר-סבא

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא בחירת הורים בגנים פרטיים
בשנים האחרונות קיימת מגמה בעיר של השארת ילדים בני  3שנה נוספת במערכת הפרטית ,במקום כניסה
למערכת הציבורית העירונית .בחירה זו ,בעלת מחיר כלכלי גבוה ,מצביעה על חוסר אמון במערכת הציבורית
שלנו .להערכתנו העיריה אינה עוקבת אחרי התופעה ,אך ברצוננו לדעת ,למיטב ידיעתכם – כמה הורים כל שנה
מוותרים על רישום לגני עיריה בגיל ?3
(כיוון שרוב ההורים ממלאים טופס ויתור הבדיקה צריכה להיות פשוטה)
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
 .1בשנת תשפ"ב ,מתוך  1285ילדים בני שלוש  42 ,ילדים לא נרשמו לגני עירייה.
 180 .2ילדים בני שלוש נרשמו לגני מוכש"ר (מוסד מוכר שאינו רשמי) הפועלים תחת פיקוח משרד
החינוך.

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא תוכנית היועצים החינוכיים לכפר סבא
מזה כשנה פועלים שני יועצים חינוכיים בכירים בעיר – שי פירון ומיכל הירש נגרי .התשלום עבור שירותיהם עד
כה מסתכם בכ .₪ 500,000-לפני מספר חודשים היועצים הציבו תכנית כלשהי לשיפור מערכת החינוך בעיר,
שכללה לו"ז זימון לדיונים ציבוריים .זימון ראשון יצא ובוטל לפני מספר חודשים ,ומאז לא נעשתה התקדמות.
נבקש להבין ,ולא בפעם הראשונה ,מתי תעלה תוכנית היועצים החינוכיים לדיון במועצה.
העתק :יובל בודניצקי – מנכ"ל
עוזרת מנכ"ל – רחלי רם

בברכה,
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
חברי האופוזיציה השתמשו בסמכותם וביקשו לדחות את ישיבת המועצה בה תוכנן לדון בנושאים אלו
(.)1.9.2021
בשל החשיבות הגדולה של נושא זה ,קיים ראש העיר ישיבה אליה הוזמנה קהילת החינוך וחברי מועצת
העיר ,ישיבה זו הועברה בפייסבוק לייב גם לכלל התושבים ובה נפרסו על ידי ראש העיר ,מנהלת אגף
החינוך והגב' מיכל הירש נגרי ,כל תהליכי החינוך לטווח הקצר והארוך ,התוכניות החדשניות והדגשים
לכל שכבות הגיל וצוותי החינוך בעיר.
בישיבת המועצה הבאה בתאריך  3.11.2021יציג שר החינוך לשעבר ,מר שי פירון את עיקרי התוכנית.

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
ביטול גני "גשר"
לפני כשנתיים ביטלת את גני ה"גשר" בעיר ,גנים ששילבו אוכלוסיות צרכים מיוחדים באוכלוסיה הכללית .בגני
הגשר הייתה גאוותנו ,שילוב האוכלוסיות הוא חוזקה של כפר סבא .האלטרנטיבה היא הפרדת האוכלוסיות
המיוחדות למסגרות סגורות שלהן.
 .1למה ביטלת את גני הגשר?
 .2האם בכוונתך לשנות מדיניות זאת?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
מאז תיקון חוק החינוך המיוחד והתאמתו לצרכי הילד ,התייתרו גני "גשר" והילדים שולבו בגנים
הקרובים למקום מגוריהם שם הם מקבלים את המענה המתאים.
בשנת תשפ"ב משולבים  203ילדים בתמיכת שילוב בגני הילדים בעיר ,מתוכם  109ילדים עם סל שילוב
ו 94 -ילדים עם סל אישי .
ילדי שילוב – זכאים לשירותי חינוך מיוחדים מתוקף ועדה רב מקצועית מתוך סל שילוב והכלה .
זאת לעומת ילד עם סל אישי ,שהוא ילד עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מתוקף ועדת זכאות ואפיון
ובהתאם לשינוי חוק החינוך המיוחד ,הורים בוחרים שילובו בגן רגיל ולא בגן חנ"מ.
הועדה קובעת לכמה שעות כל ילד זכאי ,בטיפולים או באמצעות סייעת אישית.
בעבר לא היה סל אישי ,אלא רק ילדי שילוב ולכן הוקם פרויקט "גני גשר" שנתן מענה בהיבטים של
שינוי עמדות בקרב ילדים והורים בגנים ,לצד שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ,תוך איגום משאבי
טיפול.

14.9.2021

לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
תכנים ייחודיים בחטיבות הביניים
 .1מדוע יש לימודי דוברי אנגלית בחלק מחטיבות הביניים בלבד?
 .2מדוע לא קיימות מגמות מקצועיות ייחודיות (למעט ספורט) בחטיבות הביניים?

בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
פתיחת בי"ס יסודי חדש במרכז העיר
בי"ס "אוסישקין" הוא הגדול בעיר ,עם  5כיתות א' בשכבה כבר מספר שנים וכמות ערעורים גבוהה מאוד כדי
להכנס אליו .הצהרת בעבר שבכוונתך לפתוח בית ספר יסודי נוסף במרכז-דרום העיר.
 .1מה נעשה עד עתה כדי לקדם פתיחת בית ספר כזה?
 .2באיזו שנה הוא צפוי להפתח?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
 .1בימים אלו שוקדים אגפי העירייה הרלוונטיים על התחזית הדמוגרפית לשנים הקרובות ,בסיום
תחזית זו תגובש תוכנית סדורה הקשורה לבינוי/שיפוץ מוסדות חינוך בעיר.
 .2בכל מקרה ,בתוכנית "המגירה" קיימת ,במידת הצורך ,אפשרות לקדם את פתיחתו המחודשת
של בית הספר "ארן".

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
מסגרות אלטרנטיביות
קיים ביקוש רב מאוד בעיר למסגרות חינוך אלטרנטיביות ,אך כמות הילדים שיכולה להתחיל כיתה א' בהם
מוגבלת לכ 60-ילדים בשנה.
 .1מה התכנית לטווח ארוך לפתיחת מסגרות חינוך אלטרנטיביות כאלו?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
 .1לאחר שני עשורים בהם לא נפתחו מסגרות אלטרנטיביות ,לפני כ -שלוש שנים ,נפתחו בנוסף
למסגרת הדמוקרטי  2מסגרות נוספות חדשות :סדברי ומונטסורי בכפר הדמוקרטי.
 .2העירייה תמשיך לפעול להרחבת מסגרות אלו בעתיד בהתאם להתפתחות העירונית.

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
אירוע אלימות קשה בכפר סבא – תחקור ופעולות חינוכיות

בתחילת חודש ספטמבר שמענו כולנו על תקיפתו של נער עם צרכים מיוחדים בשכונה.
את הילד תקפו ילדי השכונה עם מקלות ,קשירה וחניקה .לפי העדויות ,שני ילדים בני  12תקפו קשות את הילד
בשכונה הירוקה הצפונית בכפר סבא.
נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1האם בוצע תחקיר לארוע והאם נמצאו המעורבים בתקיפה?
 .2איזה פעולות חינוכיות נעשות בבתי הספר הרלוונטיים?
 .3אילו פעולות חינוכיות נעשות יעשו /נעשו בבתי ספר בכלל בעיר?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילה
 .1עיריית כפר סבא רואה בחומרה רבה את אירוע האלימות התרחש במהלך ספטמבר .עם היוודע
המקרה הוגשה תלונה למשטרה לצורך קיום חקירה בנושא.
 .2לאחר חזרת התלמידים מחופשת ראש השנה ,התקיימה בכיתות פעילות מיידעת בנושא אלימות
והאחריות שלי כ " -עומד מהצד".
 .3בנוסף ,במסגרת שיעורי "כישורי חיים" נבנתה ע"י הצוות החינוכי תכנית הכוללת את
הנושאים הבאים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

התנהגויות פוגעניות.
שכלול מיומנויות תוך אישיות ובין אישיות.
" לא עומדים מהצד"
"אל תלעגו לי".
"מה אתם הייתם עושים"

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
מדיניות הזנת חטיבות הביניים
שאילתה זו מוגשת לאחר שטרם ניתן מענה לפניה בהתאם לסעיף 140א במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.
בשנה שעברה התעורר שיח לאחר שנודע כי השיבוצים לחטיבה הירוקה שיקפו בצורה שלא תאמה באופן מלא את
מדיניות השיבוצים שנקבעה בוועדת חינוך .אנו מבקשים לבדוק ,את ביצוע מדיניות הזנת חטיבות הביניים מכל
בית ספר יסודי.
בהתאם ,נודה לקבלת טבלה ובה פירוט של מספר התלמידים מכל בית ספר שהזינו את החטיבות השונות.
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
מצ"ב טבלה מפורטת .

חט"ב שרת

תלמידים

חט"ב שז"ר

תלמידים

חט"ב אלון

תלמידים

חט"ב בר-לב

תלמידים

חט"ב אילן רמון

תלמידים

חט"ב חדשה

תלמידים

אוסישקין

28

בן גוריון

21

בן גוריון

34

אופירה נבון

20

בן גוריון

30

דבורה עומר

8

יצחק שדה

22

שמעון פרס

44

שמעון פרס

32

דבורה עומר

47

דבורה עומר

23

סורקיס

21

סורקיס

31

רחל המשוררת

18

יצחק שדה

22

רמז

65

סורקיס

16

שי עגנון

49

ברנר

20

יצחק שדה

14

אוסישקין

34

גורדון

23

שי עגנון

34

לאה גולדברג

41

אופירה נבון

37

אוסישקין

32

ברנר

45

גולדה מאיר

21

רמז

38

שמעון פרס

30

בן גוריון

2

ברנר

24

לאה גולדברג

1

שי עגנון

17

גורדון

21

רחל המשוררת

31

גולדה מאיר

28

גורדון

32

רחל המשוררת

19

לאה גולדברג

10

גולדה מאיר

18

בן גוריון

1

דבורה עומר

2

גולדה מאיר

3

שילה ממ"ד

5

אוסישקין

1

לאה גולדברג

19

תושבים חדשים

3

לאה גולדברג

2

אופירה נבון

1

תושבים חדשים

12

סורקיס

1

שמעון פרס

2

רחל המשוררת

1

דבורה עומר

1

חנ"מ

6

תושבים חדשים

3

יצחק שדה

1

בר-אילן ממ"ד

3

לאה גולדברג

7

חנ"מ

11

דמוקרטי/סאדברי

2

רמז

1

שי עגנון

1

בר-אילן ממ"ד

4

תושבים חדשים

6

תושבים חדשים

9

תושבים חדשים

5

סה"כ

183

חנ"מ

8
215

חנ"מ
210

219

12
225

184

שכונה ירוקה 207 - :תלמידים מהשכונה הירוקה לומדים מחוץ לשכונה המהווים  58%מהתלמידים
 151תלמידי השכונה הירוקה לומדים בשכונה

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
העדר תחבורה ציבורית לתיכונים ולחטיבות הביניים
מאז שינוי הקווים האחרונים מעידים תושבים על פערים במענה של תחבורה ציבורית בהגעה לתיכונים ולחטיבות
הביניים.
 .1אילו פערים מזהה העיריה בנושא?
 .2מה העיריה עושה על מנת לגשר על הפערים?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
 .1התחבורה לבתי הספר מורכבת מקווים שמופעלים באמצעות חברת מטרופולין ואוטובוסים
פרטיים המופעלים במימון עיריית כפר סבא.
 .2חברת מטרופולין מפעילה את הקווים לפי הוראות משרד התחבורה .לצערנו ,משרד התחבורה
לא עדכן את תדירות ולו"ז קווי התחבורה הציבורית לבתיה"ס כפי שביקשנו .בנוסף ,נצפו
בעיות שירות בקווים הקיימים אשר אינם פועלים לפי התכנון.
 .3בנוסף ,קיים פער מרכזי בהעברת המידע להורים ולתלמידים .מבדיקות שערכנו עולה שהורים
ותלמידים רבים אינם מכירים ומודעים לקווי האוטובוס בתחבורה הציבורית ובהסעות
התלמידים שמארגנת העירייה.
העירייה פועלת במספר מישורים על מנת לגשר על הבעיה:
א.

העברת  SMSלהורי התלמידים הכולל קישור לאתר העירוני עם העדכונים הסופיים,
הכוללים :מס׳ קו ,זמנים ,מוצא ,יעד ,מפות ותחנות.

ב.

הואיל וחברת מטרופולין לא מסמנת את קווי התלמידים בתחנות ,העירייה לקחה על
עצמה את סימון הקווים .פיילוט בוצע בתחנות במזרח העיר ויתרחב לכל רחבי כפר
סבא.

ג.

מענה פרטני טלפוני.

ד.

כמו כן ,מתבצעת בחינה של הקווים הקיימים על מנת למצוא פתרון לפערים שקיימים
בשירות ,לדוגמה נסיעות מחטיבת בר לב בשעות הצהריים.

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
כח אדם ופעילות החברה הכלכלית

 .1מה היתה מצבת העובדים בחברה הכלכלית ב?1/1/21
 .2מאז הודיע מנכל החברה הכלכלית על פרישתו ,כמה עובדים סיימו את העסקתם בחברה או עתידים לסיים?
 .3האם עקב המחסור בכח האדם נותרו סככות סולריות אשר לא נפתחו לציבור? אם כן מתי צפויות להיפתח?
 .4אילו פרוייקטים נוספים הושפעו או עלולים להיות מושפעים ממצבת כח האדם בחברה?
בברכה,

אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
.1
.2
.3
.4

 36עובדים.
 11עובדים סיימו את עבודתם ועד סוף השנה צפויים עוד שני עובדים לסיים את עבודתם
בחברה.
אין השפעת צמצום כ"א על פתיחת הסככות ,נפתחו  12סככות מתוך  13סככות .סככת בית
הספר "רמז" עתידה להיפתח במהלך חודש זה.
אין בשינוי מצבת כ"א בחברה בכדי להשפיע על הפרויקטים.

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
ביצוע המלצות דו"ח מבקר העיריה בנושא צוברי גז
בדו"ח השנתי של מבקר העיריה לשנת  , 2015דו"ח מספר  ,39הציג מבקר העירה מצב קשה של חוסר מידע ,רישוי
לקוי וחלקי ,בטיחות של צוברי הגז בעיר ועוד .יש לציין שגם מבקר המדינה פעל בנושא והצביע על כשל וטיפול לא
הולם של רשויות המדינה  ,רשויות מקומיות וספקיות הגז.
המבקר המליץ על שורה של המלצות בין השאר לבצע סקר מקיף על מיקום מתקני הגז השונים ,זאת לאחר
שהתברר שאין מידע כולל ,לרכז הטיפול בנושא גפ"מ במקום אחד ,ליצור בסיס מידע על היתרי בניה בנושא ולא
שצריך לאתר כל היתר ולבדוק נושא צובר הגז .גם מועצת העיר דנה בנושא בשנת .2010
היו כ 17-המלצות בדו"ח.
בגלל חשיבות הנושא ושיקולי בטיחות אנו מבקשים לדעת:
האם המלצות המבקר בוצעו?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
מאחר ומנכ"ל העירייה טרם הספיק ללמוד את הנושא ,בהתאם לפקודות העירייה סעיף  36א' ,
נדחה את ההתייחסות לישיבת המועצה הבאה שתערך בתאריך . 3.11.2021

14.9.2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר
שאילתת המשך להצעה לסדר שנדונה במועצת העיר בתאריך  2.6.2021בנידון.
בהצעה לסדר טענו שאין בעיר מבני שירותים ציבורים ,לא במרכז העיר ,לא בפארק בשכונה  ,לא ביער קפלן ,לא
בחניונים הגדולים  .80הצגנו פתרונות בנושא מרחבי העולם אך אין כל מידע מטעם כפר סבא בנושא.
בישיבת מועצת העיר ב 2-6-2021-התקבלה החלטה שהעירייה תכין מסמך מדיניות בנושא ,שיתייחס לצורך
בפתרונות במרחבים השונים ושהמנכ"ל ירכז הנושא.
השאלה:
מה נעשה בנושא מאז קבלת ההחלטה?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
רחלי רם – עוזרת מנכ"ל

מענה לשאילתה
 .1בתאריך  1.8.21התקיימה פגישה ראשונה אצל מנכ"ל העירייה בנושא האמור.
 .2הנושא הועבר לבחינה ולבדיקת הגורמים הרלוונטיים בעירייה ונקבעה פגישה נוספת לתאריך:
.13.10.21

לכבוד
ראש העיר ,רפי סער

26.7.2021

הצעה לסדר -התקנת דיפרילטורים בבניינים פרטיים

העיתונאי והפרשן הצבאי רוני דניאל הלך לעולמו בגיל .73
דניאל נפטר בביתו ,ככל הנראה בעקבות אירוע לבבי( .ווינט ידיעות-רן בוקר)
כתב הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת הנפש פי"א ופי"ב) :כל מכשול שיש בו סכנת נפשות ,מצות עשה
להסירו ולהישמר ממנו ,ולהיזהר בדבר יפה יפה,
ּושמֹר נַפְ ְשָך ְמאֹד" .ואם לא הסיר ,והניח המכשול המביא לידי סכנה ,ביטל מצות
"השָּׁ מֶ ר לְָך ְ
שנאמרִ :
עשה.
זכינו להתפתחות טכנולוגית והוזלתה .זכינו להתבגרות התושבים בעיר.
מכשיר דפיברילטור היום ידוע כמציל חיים בכל מקום שהוא נמצא וגם עם ההתפתחויות כבר איננו יקר.
חוק הדפיברילטורים – או בשמו הרשמי ,חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים – מפרט מהם
המקומות שעליהם חלה חובת החזקת המכשיר מציל החיים.
כמו כן ,קבע החוק שהגורם שאחראי על הרשימה הנ”ל ,ובהתאם הוא רשאי גם לשנותה ,הוא שר
התעשייה ,המסחר והתעסוקה (מאז השתנה שם המשרד למשרד הכלכלה והתעשייה) ,בתיאום עם ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת .באופן עקרוני ,חובת החזקת דפיברילטור חלה על מקומות
ציבוריים שמגיעים אליהם אנשים רבים.
רשימת המקומות הציבוריים בהם קיימת חובת החזקת דפיברילטור
סעיף  2א’ בחוק הנ”ל קובע כי חובת החזקת דפיברילטור חלה על “מחזיק מקום ציבורי”.
בתוספת לחוק מפורטת רשימת המקומות הציבוריים שהאחראים עליהם מחויבים לרכוש דפיברילטור
מתאים ולהציב אותו במיקום בולט לעין.
בניני מגורים גדולים ובכלל יכולים לרכז בהם כיום מאות אנשים.
הצעת החלטה:
העיר כפר סבא מחויבת לדאוג לאוכלוסייתה בכלל ולציבור המבוגר בפרט.
העיר והועדה לתיכנון מחליטים לחייב התקנת מכשירים אלה בלובי של כל בנין פרטי ולחייב קבלנים
בהתקנה כחלק מכל הדרישות לטופס  .4בבנין חדש ובבניני תמ״א.
בברכה
אהוד יובל לוי
אברהם ממה שיינפיין
סיעת תפוח

לכבוד

03.10.2021

ראש עיריית כפר סבא רפי סער

הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר לחודש אוקטובר  2021הנצחת נשים במרחב העירוני
בישיבת מועצת העיר מחודש מחודש ינואר  2019העלו חברי סיעת מרצ הצעה לסדר בנושא תיקון עיוות
היסטורי בהנצחת נשים בעיר .הימים היו ימי הרכבת הקואליציה ,ולפיכך הסירו חברי סיעת מר״צ את ההצעה
מסדר היום מיד אחרי שהציגו את חשיבותה ,בנימוק שהנושא יקודם במסגרת ועדת שמות ולאחר מכן תביא את
הדברים לאישור מועצת העיר.

למעשה היתה זו פעם שניה שהצעה זו הוגשה על ידי סיעת מרצ ,פעם ראשונה הוגשה לקראת סוף שנת ,2016
זמן קצר לאחר שסיעת מר״צ פרשו מהקואליציה.

מדובר בהצעה חשובה .יש לקבוע כללים לגבי העדפת הנצחת נשים במסגרת ועדת שמות עד להגעה לייצוג
מתאים בשמות רחובות ומבני ציבור.
בישיבת ועדת שמות האחרונה ,שהתקיימה בחודש אוגוסט נדונה תבחינים להנצחת שמות במרחב העירוני .אך
לא נדונה ההצעה לקביעת תבחינים לתיקון הפער הקיים בהנצחת נשים.
לפיכך ,הצעת ההחלטה היא:
ועדת שמות תגבש קריטריונים בתוך  60יום אשר יובאו לאישור מועצת העיר ביחס להעדפת הנצחת נשים
במוסדות ציבור ורחובות בעיר ,ויועלו לאישור ישיבת המועצה הסמוכה לאחר מועד זה.

בברכה,
חברי מועצת העיר
אוסנת ספורטה
צביקה צרפתי
הדר לביא
יעל סער
פנחס כהנא
יוסי סדבון
קרן גרשון

1/10/2021
לכבוד
רפי סער – ראש העיר

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות –
מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא.
כפר סבא היא אחת הערים הותיקות במדינת ישראל ,כאשר כמעט כל השכונות בעיר מכילות מבנים אשר
הוקמו לפני  50שנים ויותר.
במבנים ישנים ,וכן בחדשים נוצרים לעתים רבות ליקויים מבניים ,אשר בחלקם מהווים סכנה .תיקון
ליקויים אלה כרוך בהוצאה כספית אשר לעתים הדיירים נמנעים מלהוציא בשל מגוון שיקולים ,החל
מסיבה פיננסית והיא שידם אינה משגת ,עבור בהיותם משכירים בבניין ואינם חווים את הסכנות בעצמם
וכלה ב"יהיה בסדר".
בעקבות קריסת מגדל המגורים בחולון ,וכשלים מבניים שנתגלו בבניינים נוספים בערים נוספות ,נדרשת
בדיקה של יציבות המבנים בעיר.
לרשות סמכות לבחון כל מבנה ולהוציא צו הכרזה על מבנה מסוכן .פרסום צו זה איננו עניין של מה שבכך,
זהו תהליך סדור אשר נעשה על ידי מהנדס ומשמעותו היא כי המבנה מהווה סכנה למתגוררים בו ו/או
לעוברים והשבים.
עם פרסום צו זה על בעלי הבניין מוטלת האחריות לתיקון הליקויים בהליך מקצועי ובליווי מהנדס.
בכפר סבא ,נכון למועד זה לא מפורסמים המבנים המוכרזים כמבנים מסוכנים וכן לא ברור האם ישנו
הליך יזום סדור לסקירה מבנית של המבנים בעיר.
מוצע:
 .1עיריית כפר סבא תכין רשימת מבנים אשר הוכרזו כמבנים מסוכנים ותפרסמם באתר העירוני.
רשימה זו תכלול את כתובת המבנה ,תאריך ההכרזה על המבנה ,וכן את סטטוס הטיפול.
דוגמא לרשימה עירונית ניתן לראות כאן:
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/רשימת מבנים מסוכנים
פעיליםpdf.
רשימה זו תעודכן מדי חודש.

 .2העירייה תכין מיפוי מבנים אשר עשויים להתגלות כמבנים מסוכנים ותכנית עבודה לסקירתם באופן
שוטף.

בברכה

הדר לביא
פנחס כהנא
יעל סער
צביקה צרפתי
יוסי סדבון
קרן גרשון
העתק :יובל בודניצקי – מנכ"ל
רחלי רם
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

2-10-2021

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – פתיחת
שער תבור בפארק עירוני  -מעקב החלטות.
בישיבת מועצת העיר  10-2-2021העלינו הצעה לסדר בנושא פתיחת שער תבור בפארק
העירוני.
השער נסגר לפני כשנה בסופי שבוע .הכניסה רק דרך קרוסלה ,כך שאי אפשר להכניס
ציוד ,צידניות ,עגלות ילדים ,אפנים ועוד .מטיל על תושבי השכונות המערביות לפארק
סבל רב ומיותר.
הצענו לפתוח השער גם בסופי שבוע.
בתשובת העיריה נאמר שהיו תלונות של תושבים הגרים בצמידות לשער "שרחוב הר
תבור הפך להיות רחוב פגיע מבחינת האוכלוסייה שהגיעה אליו" .הובטח שהנושא ייבחן
ושחברת טרלידור שהכינה הקרוסלה תכין שיפור הקרוסלה כך שתתאפשר כניסת עגלות
ילדים ,כסאות גלגלים ועוד.
הצעת החלטה:
כשנה לאחר סגירת השער  ,לא השתנה דבר ,והציבור סובל ללא הגיון .מועצת העיר
מחליטה לפתוח מידית את שער תבור בפארק העירוני כך שתתאפשר כניסת תושבים עם
עגלות ילדים וציוד נדרש נוסף.
בברכה
חברי מועצת העיר
פנחס כהנא
הדר לביא
יעל סער
קרן גרשון
יוסי סדבון
צביקה צרפתי
העתק :יובל בודניצקי  -מנכ"ל
עוזרת מנכ"ל  -רחלי רם
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העסקת הגב' מיטל קולין בתפקיד עוזרת אישית למנכ"ל הרשות במשרת אמון
ואישור שכרה

הצעת החלטה:
מאשרים את העסקתה של הגב' מיטל קולין ,בתפקיד עוזרת אישית למנכ"ל הרשות מר יובל
בודניצקי במשרת אמון ,על פי חוזה אישי למשרות אמון ,בשכר של  35%משכר המנכ"ל ,החל
מתאריך  .7.10.2021בכפוף לאישור משרד הפנים.
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אישור תשלום אחזקת רכב לסגן ראש העיר בשכר ,אורן כהן

הצעת החלטה:
מאשרים אחזקת רכב לסגן ראש העיר ,אורן כהן ,החל מיום  ,1.11.21בגובה של עד  2500ק"מ
בחודש ,בכפוף להנחיות משרד הפנים.
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אישור תשלום אחזקת רכב לראש העיר
הצעת החלטה :
מאשרים אחזקת רכב לראש העיר החל מיום  ,1.11.21בגובה של עד  3500ק"מ בחודש ,בכפוף
להנחיות משרד הפנים.
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אישור המלצות ועדת כספים לתאריך 24.8.21
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  24/8/2021בצירוף חומרים נלווים.
הצעת החלטה:
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  24.8.21בנושאים
כדלקמן-
 .1העברות מס'  7לשנת - 2021תקציב רגיל
 .2העברות מס'  7לשנת - 2021תקציב בלתי רגיל
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 25אוגוסט 2021
י"ז אלול תשפ"א
סימוכין578519 :
פרוטוקול ועדת כספים מיום24.8.2021 :
הישיבה התקיימה באמצעות הזום
נוכחים:
תהילה מימון

יו"ר ועדת כספים

אורן כהן

חבר ועדת כספים

אמיר קולמן

חבר ועדת כספים

הדר לביא

חברת ועדת כספים

עילאי הרסגור הנדין

חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ

חברת ועדת כספים

חסרים:
צביקה צרפתי

חבר ועדת כספים

דני הרוש

חבר ועדת כספים

משתתפים:
יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה
שרון גמזו – יועצת משפטית
צבי אפרת – סגן גזבר ומנהל מחלקת תקציבי פיתוח
עדי אוליקר יניב – מנהלת מחלקת מוקד עירוני
מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה
על סדר היום:
 .1העברות מס'  7לשנת  – 2021תקציב רגיל
 .2העברות מס'  7לשנת  – 2021תקציב בלתי רגיל
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תהילה מימון :יש קוורום של  5מתוך  .8הדר ,אורן ,עילאי ,אמיר ואני.
היום צביקה בחופשה ,אז צבי אפרת יעביר את הנושאים המקצועיים .אוגוסט מאתגר-
ננסה לקצר ככל שניתן.
נמצאת איתנו גם עדי אוליקר מהמוקד .אעלה את החומרים.
עיקרי הדברים:
 .1שינויים בתקציב השוטף -ישנו צמצום נוסף של הגרעון שהוצג והוא עומד היום
על כ 1.8-מיליון  .₪שינוים עיקריים:
א .גידול בהשתתפות באיגוד ערים של כ 280-אלפ"ש -כנגד הכנסות
שיפוי מהמדינה בגין הקורונה
ב .גידול בפעילות המוקד העירוני בכ 350-אלפ"ש -כנגד הכנסות שיפוי
מהמדינה בגין הקורונה
ג .גידול בהוצאות שמירה בפארק -כ 150-אלפ"ש -כנגד הכנסות שיפוי
מהמדינה בגין הקורונה
ד .גידול בהוצאות ניקיון מוסדות חינוך -הוצאות שהוצגו במסגרת הגרעון
הקודם כוסו על ידי שיפוי מהמדינה בגין הקורונה
 .2שינויים בתקציב פיתוח -שינויים עיקריים:
א .הגדלת פרויקטים תחבורתיים בכ 200-אלפ"ש
ב .שיפוץ מוסדות חינוך -התקבלו כספים ממפעל הפיס וכנגד הוחזרו 3.4
מיליון  ₪לקרנות הרשות
העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברה מס'  7לשנת 2021
צבי אפרת :אנו מבקשים להוסיף תקציב לתמלול ישיבות והקלטה ,היו ישיבות יותר
מהרגיל.
מגדילים ההכנסות מחשמל סולרי ל ,300,000-זה ישמש בשלב זה להוצאות ייצור
והעברות לחברה הכלכלית .זה יבוצע בסעיפים שונים ,לכן יש  2סעיפים.
לגבי גני ילדים ,הגדלת פעילות – הוחלט להפעיל באוגוסט על אותו סעיף של יולי .יש
הכנסה של  1.250מיליון והוצאה מקבילה.
מבקשים להסב הוצאה של לבורנטים בין בתי ספר באותו היקף הוצאה.
על יסודי  -משרד החינוך מממן פעילות קיץ ,ואנו מחלקים לפעולות ושכר ,בסה"כ
מאוזן.
בעבודות ציבוריות –השתתפות ברשות ניקוז ,ימומן ממענק קורונה.
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סע'  – 7אירוע התחסנות ,ממומן ע"י משרד הביטחון .האירוע הוא הוצאות הסברה
ופרסום  ,20,000והאירוע  .60,000הפעילות מאוזנת .גם השכלת מבוגרים הוא
פעילות מאוזנת.
סע'  – 9תקבולי ביטוח מאולם גורדון 22,000 ,ש"ח ישמשו להצטיידות.
משאבי אנוש מבקשים להגדיל סעיף עובדים השתלמות ,ונממן ממענק שיפוי ארנונה.
ביטחון – עמלת סלופארק.
יש הוצאות אירועים 170,000 ,ימומן ממענק שיפוי ארנונה קורונה.
שירות מוקד עירוני ,גם עדי נמצאת איתנו באם תצטרך לתת הסברים .אנו רוצים
לשפר את רמת השירות ,להוסיף מוקדן בשכר בגודל עוד  200,000במוקד העירוני
וגם ע"י עבודות קבלניות .סה"כ הגידול מתוך מענק שיפוי ארנונה קורונה .תוספת
מוקדנים  350,000ש"ח ומיקור חוץ עוד  .180זו התמונה הכללית.
גידול הוצאות בניקיון הפארק ואגף שיפור העיר .שומר הפארק יצא לחופשת מחלה
מאוד ממושכת ונצטרך לקחת שומר ביטחון ,וזה עלותו המשוערת .ניקיון תהילה – יש
שיפוצים ומעלית להנגשה ,ונאכלס שם עוד מתקני עירייה ויש גידול בניקיון .ניקיון מבני
ציבור וחטיבות יש תוספת ,וגם לניקיון יסודי .סה"כ בסעיף זה מיליון ש"ח ,ממענק
שיפוי ארנונה קורונה.
ציינו כמו בכל הגיליונות לאחרונה ,שצמצמנו את הגרעון הצפוי ,אם כי בפועל לא ניתן
עדיין מענה לסכום של  1.870מיליון ,ואותו ננסה לצמצם בישיבות הבאות.
הדר לביא :תודה צבי ,לגבי הניקיון ,אמרתם ההוצאות גדולות מהצפוי בגלל
הקורונה .רואים גידול לאורך השנה .למה רואים כל הזמן גידול במדרגות באמצע
השנה? הסעיף האחרון ,של הניקיון .הרבה צורך בניקיון מבנים .בתחילת השנה
בתקציב הסברתם שיש עלייה בדרישות עקב הקורונה .והנה רואים עוד מדרגת
עלייה .האם יודעים להסביר אותה? עלייה של מי ליון ש"ח אינה קטנה .האם טעינו
בחישוב?
תהילה מימון :כשניתחנו את  12מיליון הגרעון ,אחד הסעיפים היה ניקיון .ידענו
מראש שיש פה מיליון ש"ח של ניקיון שגרמו לגירעון .כעת אנו מצמצמים ,נשאר 1.8
שזה מכרז ה ...זה מה שחוזים שהגיע לוועדה לגירעון.
הדר לביא :אבל את מגדילה את הוצאות הניקיון.
תהילה מימון :הצגנו בטבלה חיצונית ,ואמרנו ש 12-מיליון צריך לתת להם ביטוי.
עכשיו את רואה את הביטוי .יש פה הוצאה מצד אחד והכנסה מצד שני .כרגע אנו
נותנים את הביטוי כדי לצמצם את הגרעון שהצגנו .זה התכנון המקורי כשהצגנו לפני
כמה חודשים את הבעייתיות.
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צבי אפרת :אני מניח שהיו דרישות .בתי הספר עבדו ואני מניח שהיו יותר דרישות
ניקיון ממה שצפינו בתחילה.
הדר לביא :לכן אני שואלת .אם יש בעיה בצפי ,צריך לתקנה .צפינו חודש סגר
שמומש בלי ינואר.
יובל בודניצקי :אני רוצה להתייחס לניקיון בניין תהילה ,מהחודש האחרון .אזכיר
שאנו בחודש האחרון לאור זאת שהצלחנו למצוא שוכר חליפי למשה דיין ,אנו
מחזירים בעצם את הדיירים ממבנה משה דיין לתהילה ,ובעצם פה אנו עכשיו מגדילים
בעצם את השיפוץ ,וגם את עלויות הניקיון .מצד שני יהיה חיסכון שלא נראה כעת ,של
השכירות של משה דיין ,שמאוקטובר מתבטל .חיסכון שנתי של  400,000ש"ח.
עילאי הרסגור הנדין :למה לא רואים אותו עכשיו?
יובל בודניצקי :כי זה עתידי ,אתה לא רואה עכשיו .מדברים כעת על הניקיון כי
מגבירים את הניקיון בתהילה כי מעבירים את הדיירים ממשה דיין .נפסיק את הניקיון
מאוקטובר ,כשהדיירים יעברו.
תהילה מימון :בישיבה הקודמת נשארו  3פערים בטבלה –  350,000שמירה ,ניקיון
מוסדות חינוך  800,000והשלישי  1.87מיליון  .₪כעת משאירים רק את ה,1.87-
והשאר צמצמנו ,מה שאנחנו רואים זה צמצום של כל ה 850,000-בגיליון הזה.
הדר לביא :אז אראה אם אני מבינה נכון .עכשיו קיבלנו את מענק השיפוי לממן
ההוצאות האלה ,אין שינוי אמיתי .תודה.
יש לי שאלה נוספת על המוקד ,עדי שומעת?
עדי אוליקר יניב :כן .שלום.
הדר לביא :המוקד העירוני עובד מצוין ,אני שמחה על כל מהלך של שיפור .אשמח
להבין מהותית איזה שיפור את מתכננת .לא ראיתי פער בתפקוד ,וזו מחמאה
עבורכם.
עדי אוליקר יניב :הפער בתפקוד נבע מאותן התוספות .אנו כבר שנה וחצי במשבר
קורונה ,וחלק ממה שעסקנו בו הוא חקירות אפידמיולוגיות של מוסדות חינוך .מוסד
שהתגלתה בו קורונה ,מעביר אלינו דיווח .המוקד מתחקר ומעביר למשרד הבריאות.
בהמשך חלק מזה נלקח מהמשל"ט של החינוך ,אבל חלק ממשיכים לדווח לנו .זה
מעסיק נציג במשמרת שלמה 3 ,דיווחי קורונה.
בין היתר ,תראו את כמות השיחות במוקד עכשיו ,היא משמעותית .אנו מוקד מידע
וגם טיפול .אני מקבלת ביום בממוצע  ,1,000ועכשיו יש  1,200-1,300ביום .לא
יכולנו לתת שירות טוב ללא תגבור הצוותים ,אז תגברנו צוותים .בנוסף ,הייתה עובדת
שהיה קושי לסיים העסקה ,ולא יכלה לתת שירות במשך חצי שנה עד שהצלחנו לסיים
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את העסקתה .בנוגע לשיפור השירות ,אנו מעסיקים נציג חדש ,מיקור חוץ ,שיענה
ברשתות החברתיות ,שהפכו למדיה שירותית מרכזית ,ואנו לא מספיק שם .אז אנו
מביאים נציג שייתן שירות שם.
הדר לביא :מצוין .בהצלחה.
עדי לוי סקופ :מצטרפת לתשבחות על המוקד .אני מתקשרת כל יום.
עילאי הרסגור הנדין :לכן צריך להגדיל תקציב ,בגלל שאת מתקשרת כל הזמן.
עדי לוי סקופ :כנראה.
תהילה מימון ,יו"ר :תודה רבה ,עדי .מישהו מתנגד? העברות התקציב עברו פה
אחת.
נעבור לפיתוח.
החלטה :אושר פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"רים העברה מס'  7לשנת 2021
צבי אפרת :העברה ראשונה מוסדות חינוך ,שיפוצים  .2021קיבלנו ממשרד החינוך
 70,000לכצנלסון .המשרד מעביר סכום זה לא משנה כמה זה עולה .בגלל החצר של
ביה"ס נבצע בנייה קלה ,וזה יעלה  220,000ש"ח .את ההפרש – מקרנות הרשות.
לגבי המגרש ,נוצר צורך לשלם היטל חיבור ,מבקשים להחזיר הכסף לתב"ר מגרשי
כדורגל.
פרויקטים תחבורתיים – מבקשים להגדיל תקציב ל 600,000-ב ,200,000-לאור
המטלות הרבות של מינהל הנדסה .זה גידול שנראה גדול ,אבל יש כמה דברים שאנו
רוצים לבצע ,כולל יציאה משכונת עלייה לבגין ,פנייה ימינה בלבד ,כולל מסלול
להשתלבות וכל מה שצריך .חניות נשק וסע ליד ביה"ס .לכן מבקשים להגדיל ב-
 200,000ש"ח.
ההעברה הבאה דווקא מזרימה כסף לקרנות .יש שינוי מקורות שאנו עושים במפעל
הפיס ,בתב"ר  2020ביצענו שדרוג משמעותי של שז"ר 3.4 .מיליון נקבל ממפעל
הפיס ,וזה יחליף את מקור הקרנות שמימן זאת עד היום .זו משמעות ההעברה.
קיבלנו לאגף הרווחה חליפת מיגון ממשרד הרווחה .נבצע מתכונת של מצ'ינג – 75
 .25זה יכלול מעגל סגור של לחצני מצוקה .ועוד פריטים שאגף הביטחון עשה עם
האגף בהתאם להוראות מנכ"ל של חוזר משרד הרווחה.
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יש תב"ר  46012שנסגר בטרם הופעל ואי אפשר היה להחזירו מסיבה טכנית .לכן
נפתח במספר .46019זו פעולה טכנית.
תהילה מימון :מישהו מתנגד? העברות הפיתוח עברו פה אחד.
החלטה :אושר פה אחד.
יש דברים נוספים שאנו רוצים לדווח? לא .אז אם יש שאלות נוספות ,זה הזמן ,ואם
לא ,ניפרד .תודה רבה לכולם ,וערב טוב.

בברכה,
תהילה מימון
יו"ר ועדת כספים
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צבי אפרת
מ"מ גזבר עיריית כפר-סבא

אישור המלצות ועדת כספים לתאריך 29.9.2021
הצעת החלטה:
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  29.9.2021בנושאים
כדלקמן-
 .1אישור מחיקת חובות
 .2שינויים תקציביים שוטף
 .3עדכון תבר"ים
 .4הצגת דוח רבעון  2לשנת 2021
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העברות מסעיף לסעיף מס'  8לשנת 2021

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם מחלקה

1

חזות העיר

נקיון

2

ביטחון,
בטיחות
ושירותי
חירום

ביטחון מוס"ח
ובטחון שוטף

3

מנהל כספי

רכש

4

חינוך

גני ילדים

5

תרבות

היכל תרבות

מספר חשבון

שם חשבון

 1712200750עבודות קבלניות טיאוט

תקציב לפני
שינוי
15,630

סכום שינוי
תקציב
440

הכנסות
תקציב אחרי
שינוי

תקציב לפני
שינוי

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הערה

16,070

 1994000981רזרבה לפעולות

2,387

-440

1,947

 1817199210נאמני קורונה

-

710

710
נאמני קורונה לכיתות ירוקות
-

 1229999970הכנסות ממשרד הבטחון
 1092000541בולים

700

200

900

 1994000981רזרבה לפעולות

1,947

-200

1,747

 1092000998נגדי עזר משרד

-2,730

-200

-2,930

 1613000492עזר משרד

200

100

300

 1826100492מעטפות משלוח דאר וטלפון

200

100

300

 1812500752שירותי סייעות מחליפות יולא 28

28

56

 1812200752שרותי סייעות מחליפות

65

14

79

 1812300520השתלמויות

90

-42

48

 1326110410הכנסות מהופעות בהיכל
 1826110750רכישת הצגות בהיכל

עדכון הוצ' דואר בהתאם לתחזית ביצוע סוף
שנה

מיון פנימי לבקשת האגף

1,050
1,000

350

1,350

עמוד  1מתוך 2

710

710

350

1,400

התאמה לביצוע בעקבות פתיחת היכל
להצגות בסופ"ש וחזרה לשגרה של פעילות
האמרגנים

העברות מסעיף לסעיף מס'  8לשנת 2021

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם מחלקה

6

תרבות

מנהל תרבות

7

הכנסות

הכנסות

מספר חשבון

שם חשבון

 1821000750תמלוגים

תקציב לפני
שינוי
210

סכום שינוי
תקציב
154

הכנסות
תקציב אחרי
שינוי
364

 1994000981רזרבה לפעולות

1,747

-154

1,593

 1623000110משכורת ושכר משולבי

2,835

30

2,865

3,800

-30

3,770

 1623000750סיוע אכיפה והדרכה

הוצאות

901,837

1,060

902,897

הכנסות

901,837

1,060

902,897

-

-

-

בפועל טרם ניתן מענה ל 430-אלף .₪

עמוד  2מתוך 2

תקציב לפני
שינוי

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הערה

זכויות שידור טלויזיה תל"י והופעות
באיצטדיון

קליטת מנהל אכיפת הגביה במקום נותן
שירות כהיערכות לקראת שינוי חוק חברות
הגביה

העברות מסעיף לסעיף תברים 2021
העברה 8

עיריית כפר סבא

19/09/2021

הכנסות )באלפי (₪
פרק
היחידה סעיף
56020 525
56020 540
חינוך
56020 580
56020 750
חינוך

חזות
העיר

שם הסעיף
הקמת חטיבת ביניים  -השתתפות משרד החינוך
הקמת חטיבת ביניים  -קרנות הרשות
הקמת חטיבת ביניים  -השתתפות קרן מקרקעין
הקמת חטיבת ביניים  -עלויות

525
540
950

56030
56030
56030

הקמת בי"ס שלישי ב80) 80-ג'( -השתתפות משרד החינוך
הקמת בי"ס שלישי ב80) 80-ג'( -מקרנות הרשות
הקמת בי"ס שלישי ב80) 80-ג'( -תכנון ויועצים

540
750

12003
12003

טיפול בעצים ושורשים  -קרנות הרשות
טיפול בעצים ושורשים  -עלויות

מתוכו
2021
תקציב קיים
9,791
500
33,772
5,437

עדכון
9,266
-9,266

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן
19,057
24,506
5,437
49,000
1,725

49,000
2,200
600

500
2,200
600

-2,200
1,125

2,800
3,615

2,800
1,500

-1,075
400

1,725
4,015

3,615

1,500

400

4,015
-

תקציב קיים

49,000
49,000

מתוכו
2021

500
500

עדכון

תקציב
מעודכן

-

49,000
49,000

2,800

2,800

-1,075

1,725

2,800

2,800

-1,075

1,725

3,615
3,615

1,500
1,500

400
400

4,015
4,015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,740

6,415

4,300

6,415

4,300

-675

עמוד  1מתוך 1

-675

5,740

שינוי מקורות :בעקבות דיון
במשרד החינוך שוחרר המענק
לשלב א' בגין הקמת החטיבה.
טרם נתקבלה הרשאה ממשרד
החינוך .הוחלט להשלים תכנון
במימון הקרנות עד לקבלת
הרשאה .הסכום הדרוש לשנת
2021
התעורר צורך להגדיל את
התב"ר ,על מנת להיות ערוכים
לפגעי מזג אויר קיצוניים

אישור המשך חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  2021עפ"י הטבלה הרצ"ב

הצעת החלטה:
מאשרים המשך חלוקת תמיכות לשנת  2021לעמותות ולגופים נתמכים כמפורט בטבלה הרצ"ב
בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום  23.2.21ואשר השלימו את כל המסמכים הנדרשים.
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עדכון הרכב ועדות עירייה

הצעת החלטה:
 .1מאשרים למנות את ישראל הרצל ,מטעם סיעת הליכוד ,כחבר בוועדת קשרי חוץ
וערים תאומות  ,במקומו של רוני אייזיק  ,מטעם סיעת הליכוד.
 .2מאשרים למנות את סווטלנה ישראלובה -גילמור ,כחברה בוועדת לקליטת עליה
כנציגת ציבור.
 .3מאשרים להסיר את עו"ד דניאל אוטמזגין ,כחבר-נציג ציבור ,מוועדת קליטת
עליה.
 .4מאשרים למנות את חברת המועצה קרן חגואל -גרשון כדירקטורית בחברה
הכלכלית לפיתוח כפר -סבא בע"מ ,במקומו של חבר המועצה צביקה צרפתי.
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מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה
הצעת החלטה:
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה ,אב בית במרכז קהילתי באגף התרבות ,אשר
מעוניין לעבוד כמטפל בקשיש בחברה לשירותי סיעוד ורפואה  ,מחוץ לשעות העבודה .יובהר
בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה .
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