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אסמכתא581447 :
לכבוד
חברי מועצת העיר

הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש נובמבר 2021
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר שמן המניין  ,שתתקיים ביום רביעי,3.11.2021 ,
כ"ח חשון תשפ"ב ,בשעה  ,19:00באולם הספורט בבית ספר "אופירה נבון" ,רח' עובדיה
הנביא  ,2כפר סבא.
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.
•
דברי פתיחה.
נושאים לסדר היום
 .1דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושאים הבאים :
א .התפטרות גזבר העיריה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב העיריה.
ב .נטישת שדרת הניהול העירונית.
 .2שאילתות
א .המלצות דו"ח מבקר העירייה בנושא צוברי גז.
ב .קיבולת המט"שים הקיימים  /המתוכננים.
ג .שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי.
ד .מענה טלפוני ביחידות העירייה.
ה .ניקיון העיר.
ו .פרויקט תקומה.
ז .שקיפות שלטונית.
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ח .כריתת עצים מאסיבית בפרויקט פינוי בינוי ששת הימים.
ט .סגירת שער הפארק ברחוב התבור לכניסת עגלות וכסאות גלגלים.
י .הסעות לבית הספר הדמוקרטי.
יא .כריתת עצים ברחוב ויצמן עקב עבודות הנת"צ.
יב .פיקוח איכות מזון במזנונים.
יג .עיכובים בעבודות הנת"צ ברחוב ויצמן.
יד .הצללה בגן הארכיאולוגי.
טו .קידום תוכנית המתאר הכוללנית.
 .2הצעות לסדר
א .עידוד התיירות בכפר סבא.
ב .נטיעות בשנת שמיטה.
ג .הצגת עמדת הועדה המקומית לתכניות ארציות בפני לשכת התכנון
המחוזית.
ד .נטיעות ברחובות העיר בשנת השמיטה.
 .3הצגת תוכנית היועצים החינוכיים הרב שי פירון והגב' מיכל הירש נגרי.
 .4אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי)
התשפ"ב .2021 -
 .5אישור המלצות ועדת כספים מתאריך .26.10.21
א .העברות מספר  9לשנת  - 2021תקציב שוטף.
ב .העברות מספר  9לשנת  - 2021תקציב פיתוח.
 .6אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת .2021
 .7אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 23.08.2021
 .8אישור פרוטוקולים מועדת הקצאות ( )77-81מתאריכים ,11.8.21 ,4.8.21 ,4.4.21 :
.11.10.21 ,1.9.21
 .9אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה ואישור שכרו.
 .10עדכון זכויות החתימה ברשות.
 .11אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ – רצ"ב קורות
חיים של המועמדת הגב' שירלי זלצר.
 .12מתן היתר לעבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה.
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24/10/2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

הנדון :דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין
בהתאם לסעיף 9א' לתוספת השנייה בפקודת העיריות

הח"מ מבקשים לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין לדיון בסוגיות הבוערות הנוגעות :נטישת
השדרה הניהולית את העיריה והערכות לגיבוש תקציב לשנת .2022

להלן סדר היום וכן הצעת החלטה ביחס לכל סעיף בו.

 .1התפטרות גזבר העיריה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב העיריה
פקודת העיריות לעניין תקציב העיריה קובעת כי ראש העיריה יגיש את הצעת התקציב לאישור
מועצת העיר לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים.
( .206א) הגזבר יכין הצעת תקציב לעיריה ,על פי הנחיות ראש העיריה ,וראש העיריה יגישנה
לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת
ההצעה; ראש העיריה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה; לא
תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה ,אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה
התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה
בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.
כידוע ,עד כה טרם הונחה טיוטת תקציב בפני ועדת כספים ,לא כל שכן בפני מועצת העיר.
התפטרותו של גזבר העיריה מציבה סימן שאלה על היכולת לקיים דיון מעמיק בנושא התקציב
בטרם הבאתו לאישור.
הצעת החלטה:
ראש העיריה יחד עם גזבר העיריה ישלחו בתוך  10ימים לוח זמנים לדיונים בוועדת כספים
ומועצת העיר לאישור תקציב העיריה.

 .2נטישת שדרת הניהול העירונית
בשנתיים וחצי האחרונות התפטרו מעל  30מנהלים בכירים בעירייה ומערכת החינוך העירונית,
ביניהם מנכ״ל עירייה ,מנכ״ל חברה כלכלית 2 ,מנהלי אגף חינוך 2 ,גזברים 3 ,דוברים 2 ,מנהלי
אגף משאבי אנוש ,מנהלת אגף תכנון אסטרטגי ,מנכ״ל החברה לתרבות הפנאי ,מנהל אגף
בטחון ,מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד ,מנהל מחלקה לחינוך על יסודי ,וכעשרה מנהלי בתי ספר.
נטישה המונית של חברי ההנהלה הבכירה בעירייה היא עדות לכאוס מנהיגותי במיוחד כאשר
מדובר במנהלים בכירים שמונו לא מכבר לתפקידי הנהלה בכירים על ידי ראש העיר הנוכחי.
על מועצת העיר להבטיח המשך מתן השירותים ברמה הכי גבוה ורציפה לתושבי העיר והמשימה
נעשית קשה לאור התחלופה הרבה.
הצעת החלטה:
עיריית כפר סבא תציג למועצת העיר בישיבתה הבאה שמן המניין את עץ מבנה הארגוני
המעודכן של העיריה ובצירוף לו את פירוט המשרות הנדרשות לאיוש.

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

העתק:
יובל בודינסקי  -מנכ״ל העיריה ומרכז ישיבות המועצה

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
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מענה לשאילתא בנושא דו"ח מבקר העירייה בנושא צוברי גז
עם קבלת דו"ח המבקר בידי העירייה ,נעשתה פניה למשרד הכלכלה לצורך קבלת רשימת
צוברי הגז הקיימים בעיר ,ובמקביל נעשתה פנייה לחברות הגז לקבלת רשימת הצוברים
בעיר והסדרת היתרי בניה כנדרש.
חברות שלא היו להן היתרים כחוק – נפתחו מולן הליכים משפטיים.
יש לציין כי עד שנת  1994התקנת צובר לא היתה מחויבת בהיתר בניה.
כמו כן ,במערכת ה GIS -קיימת שכבה פנימית של צוברי הגז על פי המידע הקיים.
מידע בדבר חשיבות קיום היתרי הבנייה וחוקי הבטיחות עבור צוברי הגז פורסם באמצעי
התקשורת השונים בעיר לטובת קידום הנושא .פרסום נוסף ייצא במהלך .2022
נושא צוברי הגז מוסדר ומנוהל בעירייה בהתאם לתקנות לרבות היתרי בניה כמצוין בחוק.
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24-10-2021
לכבוד ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא קיבולות המט"שים הקיימים  /מתוכננים מהווים חסם תכנוני ואם כן מה נעשה כדי
להיות מוכנים עם תשתית הולמת.
משרד הפנים מינהל התכנון הכינו תכנית אסטרטגית לשנת  2040בנושא תשתיות הנדסיות ותחבורה
מטרופולינית.
שאילתה זו מתייחסת לנושא הטיפול בביוב.
בעבודתם מצוין שברב ישובי המטרופולין קיבולות המט"שים הקיימים והמתוכננים מהווים חסם תכנוני .יש
צורך לשדרג מתקנים ולהתאימם לתחזית האוכלוסיה אחרת לא ניתן יהיה לבצע תכניות הבניה .העבודה
מצאה שיש פערים ניכרים בין תחזיות האוכלוסיה בין רשות המים והתכניות האסטרטגיות לדיור.
בתכנית אסטרטגית זו כפר סבא מוגדרת כישוב שלא יהיה לו מענה במט"ש אליו הוא מחובר.
על פי העבודה הנתונים לגבי כפר סבא הם:
הספיקה הנדרשת מק"י (מטר קוב ליום) –  61,500מק"י
הספיקה המתוכננת  36,000מק"י
הספיקה הקיימת  30,000מק"י
זאת לשנת .2040
יש כמובן לציין שאנו מקדמים תכניות משמעותיות במסגרת התחדשות עירונית וכן מקודמת תכנית תמ"ל
 .1088תכניות שכוללות אלפי משפחות ואזורי תעשיה ותעסוקה.
השאלה:
במידה והנתונים נכונים ,מה נעשה כדי להיות מוכנים עם מערכות לטיפול בשפכים? האם מתוכננת הרחבת
המתקן הקיים? האם יש לכך שטח? מה עלות פרויקט זה? מתי יש להתחיל בהרחבת המתקן או פעילות כדי
להיות במצב בו הטיפול בביוב לא יהווה מחסום להתפתחות העיר.
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאיתא קיבולת המט"שים הקיימים  /מתוכננים
בתוכניות המתאר המאושרות ספיקת היעד של הערים כפר סבא והוד השרון בהם מטפל
מכון הטיהור הנה  54אלף קוב ליום.
נערך מסמך תכנון עקרוני להרחבת קיבולת המט"ש באופן הדרגתי עם העליה בהזרמה
בפועל – שלב ראשון ל 42 -אלף קוב ושלב שני לספיקה המלאה .הרחבה זו מתוכננת בשטח
הקיים של המכון ,ללא צורך בשטחים נוספים.
הביצוע ייערך בשלבים כאשר שלב א' מוערך בכ 90 -מיליון ש"ח.
הביצוע יחל כאשר נגיע לספיקה הקרובה לסף הקיבולת הקיימת להערכתנו עוד כשלוש
שנים.
מהלכים אלו נעשים בשיתוף עם עיריית הוד השרון וכחלק מתכנון ארוך טווח.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי .שאילתת המשך פעם שניה.
לפני שנתיים תושב הפנה תשומת ליבנו שיש עמודי תאורה במתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת
העיריה .הפניתי הפניה למנכ"ל העיריה ( .)29-8-2019המנכ"ל העביר זאת למבקר העיריה שבדק הנושא
עם מנהל מחלקת החשמל בעירייה וכן עצמאית .מידית נמצאו  9אתרים כאלו ולדברי המבקר ,מר דוד ציון
תורג'מן ,יש עוד אתרים של מתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה .יש אתרים המחוברים כך 25
שנה וההערכה היא שהשימוש הוא בשווי  ₪ 80,000עד  ₪ 100,000לתקופה לאתר .המבקר הציע דרך
לטיפול.
בתאריך  22-12-2019הפניתי שאילתה בנושא.
תשובת העיריה הייתה הכרה בעובדות ובמציאות מסובכת זו לאורך שנים .הובטח "שהנושא ייבחן לעומק על
כלל המשמעויות הנגזרות ממנו והחלטה תתקבל בהמשך".
בתאריך  ,11-06-2020פניתי שנית בשאילתה בנושא.
תשובת העיריה הייתה שלא נעשה דבר ממשי עקב מצב החירום בו שרויה העיריה ויטופל בתעדוף מתאים.
עברו שנתיים ,עם דו"ח מפורט של מבקר העיריה ,פירוט המקומות שנעשה שימוש כזה בחשמל על חשבון
העירה ,הערכת עלויות ,והצעות לפתרון.
השאלה:
מה נעשה מאז נשאלה השאילתה כדי להפסיק שימוש ברשת העיריה לצרכים פרטיים וכיצד נערכים למנוע
זאת בעתיד.
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי
הנושא מוכר ונמצא על שולחן העירייה כ 25 -שנה.
כפי שנאמר כבר בעבר קיימים מספר מתחמים בודדים המוזנים מרשת החשמל העירונית.
המתחמים המדוברים (הרצפלד ,כצנלסון ,סמטת אביבים ,אברהם קרן ועוד) הם בעלי
תכנון ייחודי שחזותם והשימוש בהם הוא כשל שטחים ציבוריים ובחלקם קיימת זיקת
הנאה לציבור בין רחובות ,כגון חניה פרטית לרשות הציבור.
שינוי המצב הקיים הינו בעל משמעויות מורכבות כאמור ,לכן הנושא ייבחן במסגרת
העבודה השוטפת ע"י מנכ"ל העירייה.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא מענה טלפוני ביחידות העיריה.
מענה לפניות טלפוניות של תושבי העיר ,זה שירות בסיסי שהעירייה חייבת לספק.
מעיון באתר העיריה וכן מתלונות תושבים מתברר שלכל מחלקה או אגף בעירייה יש שעות מענה אחרות.
כמו כן מתברר ששעות המענה מצומצמות מאד ומקשות על הציבור .יש יחידות שאין מענה בכל השבוע
אחרי הצהריים .דוגמאות:
אגף  :1א',ב',ג' ,ד'  11:00עד 13:00
אגף  :2א',ב',ד'
ג'

 13:00עד 15:00
 10:00עד 12:00

מחלקה  :3ג'
ד'

 16:00עד 12:30
 09:00עד 11:00

אגף  :4א-ה  09:00עד 16:00
גם אם מבינים שיש דרכי פניה אחרות כמו תכתובת אינטרנטית ,לדעתנו חוסר האחידות ומיעוט השעות
מקשים על הציבור שזקוק להבהרות ומענה לצרכים .אין ספק שיש אוכלוסיות בעיר שנפגעות בצורה
משמעותית ממיעוט השעות לקבלת מענה קולי ,שלא לדבר שכשמתקשרים בשעות קשה להשיג מענה.
השאלה:
מדוע לא יוגדלו שעות המענה הטלפוני עד לכדי מענה טלפוני בכל שעות העבודה או אפשרות להשאיר
הודעה .מה נעשה בנושא זה כדי להקל על הציבור.
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא מענה טלפוני ביחידות העירייה
עיריית כפר סבא פועלת כל העת לשיפור השירות לתושב .לאחר חזרה לשגרת עבודה
ולאחר עבודת מטה מקיפה שבוצעה באמצעות יחידת השירות העירונית ,הוחלט על
תגבור ואיחוד המענה הטלפוני ושעות קבלת הקהל ביחידות העירייה .זאת על מנת
להקל על התושבים ולתת מענה ושירות טוב יותר.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא ניקיון העיר
בסוף חודש יולי  2021בחרה ועדת המכרזים העירונית  3קבלני ניקיון חדשים שהיו אמורים להתחיל לעבוד
ברחבי העיר .זאת לאחר תקופה של מספר חודשים עם קבלן זמני שהתחיל לעבוד ללא בחירה במכרז ,עקב
פשיטת רגל של קבלן הניקיון הקודם.
כשלושה חודשים עברו מאז ,להבנתנו קבלני הניקיון לא התחילו את עבודתם.
 .1מדוע לא התחילו קבלני הניקיון את עבודתם בעיר?
 .2מתי תושבי כפר סבא יכולים לצפות לשיפור בניקיון העיר?
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא ניקיון העיר
תפיסת הניקיון שהיתה רווחת בעיר כפר סבא התבססה על קבלן אחד שניקה את כל העיר.
הקבלן שעבד בעיר פשט את הרגל והיה צורך להכניס קבלן אחר בנעליו.
העירייה יצאה למכרז שכולל שלושה קבלני ניקיון ,אשר כל אחד מהם יקבל חלק מהעיר.
רק בתאריך  17/08/21השלימו הקבלנים הזוכים את הנדרש מהם בהתאם לתנאי המכרז
לרבות חתימה על החוזים.
על מנת לא להיקלע לסיטואציה בה לא יינתן שירות הולם לתושבים הוחלט כי רק לאחר
אישור ורכישת כל הכלים המכניים לרבות היערכות עם עובדי הניקיון ,יאושר לקבלנים
להתחיל את הביצוע בפועל.
אנו צופים כי הקבלנים ייכנסו לעבודה בתחילת .2022
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא פרויקט תקומה
בחודש פברואר  2019אושרה התכנית המפורטת הכוללת איחוד וחלוקה לשכונת תקומה.
ביום  23.6.2020הוציאה הועדה המקומית שומה ליזם התכנית לתשלום היטל השבחה.
בחודש נובמבר  2020התבקשה ועדת הערר לפנות למועצת שמאי המקרקעין למינוי שמאי מייעץ.
כיום ,כשנה לאחר מועד זה ,טרם התקבלה השומה וטרם ניתן היתר בנייה.
השאלה:
 .1מתי החל לפעול השמאי המייעץ ומתי צפוי להתקבל היתר הבנייה?
 .2כיצד עיריית כפר סבא פעלה לשיפור תנאי הדיירים בשכונה ב 3-השנים האחרונות?

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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא פרויקט תקומה
עיריית כפר סבא פועלת נמרצות על מנת לקדם את פרויקט תקומה.
ב 08/2020 -התקבלה החלטת ועדה למתן היתר בתנאים שכוללים היטל השבחה כדין.
ב 12/2020-מונתה שמאית ע"י יו"ר מועצת שמאי המקרקעין כשמאית מייעצת לעניין
היטל ההשבחה .התקיימו דיונים בנושא וכעת ממתינים להכרעתה בדבר גובה היטל
ההשבחה.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא שקיפות שלטונית
 .1מדוע לא עודכן קובץ החלטות מועצת העיר מאז יום ?16.3.2021
 .2מדוע לא עודכן יומן ראש העיר מאז חודש ינואר ?2021
 .3מדוע לא עודכן מעקב הנוכחות של חברי מועצת העיר בישיבות מאז נובמבר ?2020

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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא שקיפות שלטונית
הקבצים מתעדכנים באופן שוטף מעת לעת.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה לגבי כריתת עצים מאסיבית בפרויקט פינוי בינוי ששת הימים.
מנספח לתכנית שפורסמה עולה כי העירייה מתכננת לכרות כ 60%-המעצים הקיימים במתחם גורדון-ששת
הימים-הפרדס.
 .1האם העירייה תשתול עצים אחרים באותו המתחם כנגד העצים שייכרתו?
 .2כיצד כריתת עצים רבים כל כך עולה בקנה אחד עם חזון העיר הירוקה?
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא כריתת עצים מאסיבית בפרויקט פינוי בינוי ששת הימים
 .1על מנת לאפשר התחדשות עירונית במתחמים קיימים יש לעיתים לבצע
העתקה של עצים.
הנ"ל מבוצע בהתאם לסקר ייעודי שמגדיר את סוגי העצים "וערכיותם" .עיר
ירוקה הינה גם עיר מקיימת אשר מאפשרת התחדשות עירונית .עצירת
אפשרות זו אינה חלק מהחזון.
העיר הירוקה תמשיך להתקיים בד בבד עם התחדשות מבנית ושתילה של
עצים וצמחיה חדשה.
 .2היזם שייבחר לבניית המתחם יחוייב בשתילת עצים חדשים בתחום השטח
הפרטי בהתאם לתכנית הפיתוח המפורטת שתאושר ובהתאם לנוהל פיצוי
נופי שחל על התכנית .ככל שיידרש בתחום המרחב הציבורי לשתול עצים
נוספים הרשות המקומית תעשה כן.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילה בנושא סגירת שער הפארק ברחוב התבור לכניסת עגלות וכסאות גלגלים.
לאור התלונות של תושבים רבים על כי העירייה מפלה תושבים נכים ומשפחות עם ילדים קטנים ,בכך
שמונעת את כניסתם לפארק בימי שבת מרח' התבור ,נבקש לדעת:
 .1כמה תושבים (שונים) התלוננו בשנה האחרונה על ההפרעה לחייהם בשל כניסת מבקרים לפארק מרח'
הר תבור?
 .2האם נבחנו תלונות תושבי רחוב התבור אל מול תלונות התושבים המבקשים להיכנס לפארק מכיוון זה
ואינם יכולים לעשות זאת ,הן מבחינת כמות התלונות והן מבחינת מהותן?
אם כן ,מי הגורם שבחן את הסוגיה וקיבל את ההחלטה לסגור את השער?
 .3מה תגובת העירייה להשערות שמופצות ברשתות החברתיות ,לפיהן סגירת השער נעשתה
לכאורה כהענות של ראש העיר לדרישת "קבלן קולות" (כדברי אחת הטענות)?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון – חבר מועצת העיר
קרן גרשון – חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי – חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא סגירת שער הפארק ברחוב התבור לכניסת עגלות וכסאות גלגלים
מדובר בשאילתא חוזרת שנשאלה בישיבת המועצה הקודמת.
בשנה האחרונה התקבלו במוקד עשרות תלונות מתושבים שונים בגין עבירות תנועה
ורעש ברחוב התבור.
לכן ,כפי שנמסר כבר בישיבה הקודמת ,נבחן פתרון לכניסת הולכי רגל ומתן מענה
לכניסת אנשים עם עגלות לרבות אנשים בעלי מוגבלויות.
במידה והפתרון לא ייתן מענה הולם לציבור ,תיבחנה אופציות אחרות.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא הסעות לבית הספר הדמוקרטי
בשבועות האחרונים הפגינו הורי בית הספר הדמוקרטי על כך שאין תחבורה ציבורית ראויה לבית הספר.
כבר בקיץ בוטלו קווי תחבורה ציבורית אשר שימושו את תלמידי הדמוקרטי וביטול מסוף קפלן הותיר את
תלמידי בית הספר ללא יכולת הגעה לקרית החינוך.
אילו פתרונות מספקת העיריה למצוקת ההורים ?
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא הסעות לבית הספר הדמוקרטי

הפער השנה בהסעות לקריית החינוך לעומת המצב בשנים הקודמות נובע מביטול
קו  5ומאי תגבור קו  10על ידי משרד התחבורה במסגרת הפעימה הראשונה
בתוכנית התחבורה הציבורית החדשה ,למרות סיכום על כך שנסיעות קו  10יתנו
מענה למחסור בקו  5בצפון העיר .כמו כן ,תדירות הנסיעות ומועדי יציאת
האוטובוסים בימי שישי מנעו שירות אפקטיבי ביום זה .בנסיעות ממרכז העיר נוצר
פער גדול אף יותר.
כפתרון זמני לנסיעות ממרכז העיר ,הוסכם בשיתוף חברת מטרופולין על הארכת קו
 2עד לבתי הספר .מענה זה אמנם אפשר לתלמידים להגיע ממרכז העיר ,אך חייב
אותם בנסיעה ארוכה במיוחד .הקשבנו לקולות שעלו מהשטח וישבנו עם משרד
התחבורה לגבי סיכום פתרון מתאים יותר ולטווח ארוך.
הפתרון שהוסכם עליו הוא הכנסת קו אוטובוס ישיר חדש לשכונת קפלן ולקריית
החינוך :קו  ,15שיאפשר לתלמידים להגיע הן ממרכז העיר והן ממערבה .קו זה צפוי
להתחיל את פעילותו במהלך חודש נובמבר .עד אז ,על מנת לתת מענה לתקופת
הביניים ,העירייה מפעילה שאטלים מתחנת הורדה של קו  29לדמוקרטי ומציעה
בתמורה לשאטל הקיים הפעלת  2קווי בוקר ו 2-קווי צהריים מיוחדים ישירות
לבתי הספר בהתאם להחלטת ההורים על אזורי האיסוף והפיזור.

כמו כן ,לבקשת הנהגת ההורים מתקיימים דיונים במטרה להסדיר שירות הסעות
פרטי קבוע בתשלום ההורים שאינו תלוי בתחבורה הציבורית.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא כריתת עצים ברחוב ויצמן עקב עבודות הנת״צ
כמה עצים צפויים להיכרת לאורך רחוב ויצמן ע״פ תוכנית הביצוע של מהיר לעיר ?
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון – חבר מועצת העיר
יעל סער – חברת מועצת העיר
קרן גרשון – חברת מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא כריתת עצים ברחוב ויצמן עקב עבודות הנת"צ
הפרויקט מעודד תחבורה ציבורית כחלק מהחזון של עיר מקיימת ומתחדשת.
בתכנון המקורי האחרון מצויין כי יכרתו  /יועתקו למקומות אחרים כ 120 -עצים ו60 -
עצי דקל סיגרוס.
כמו כן ,לאור הלקחים משלב הביצוע ה 1 -בכוונת העירייה לפעול לעדכון התכנון של
השלבים הבאים ,עדכון שבהכרח יקטין משמעותית את כמות העצים המיועדים להעתקה
 /כריתה.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא פיקוח איכות מזון במזנונים
בתחילת חודש אוקטובר צילמו מספר ילדים באחת מחטיבות הביניים בעיר ,מאפה שנמכר במזנון והכיל
עובש.
 .1האם עיריית כפר סבא מקיימת פיקוח על איכות המזון המוגש במזנונים במהלך תקופת המכרז?
 .2כמה ביקורות נעשו בשנת ?2021 – 2020
 .3כיצד ממצאי הביקורת באים בחשבון בהליך המכרז כשמאשרים התקשרות עם ספק קיים?

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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא פיקוח איכות מזון במזנונים
עיריית כפר סבא מקיימת פיקוח על איכות המזון המוגש בקפיטריה.
במהלך  2019/2020נערכו  23ביקורי פיקוח בקפיטריות (עד תחילת הקורונה)
במהלך שנת  2021נערכו  11ביקורי פיקוח בקפיטריות
בכל ביקורת נבדקים  :ניקיון  ,תברואה ,תשתית ומבחינה תזונתית מה מוכרים במזנון –
לפי דרישות משרד הבריאות והחינוך ,כולל מחירים.
חוות דעת וביקורות שליליות נלקחות בחשבון בעת הגשת חוות הדעת של מחלקת נכסים
על המלצת הזוכה במכרז ,כהערכת ספקים.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא עיכובים בעבודות הנת״צ ברחוב ויצמן
לפני מספר חודשים הודעתם בישיבת מועצת העיר כי העיריה עובדת לסיים את תכנון העבודות של מהיר
לעיר וכי תפרסם בקרוב לוחות זמנים מפורטים של הפרויקט.
 .1מתי צפויות להסתיים העבודות במקטע הנוכחי בין משה דיין  /נורדאו לרחוב העמק ?
 .2מתי יפורסם לו״ז מפורט של המשך העבודות ?
 .3האם בכוונתך להמשיך את העבודות של פרוייקט מהיר לעיר במסגרת בתצורה של נתיב תחבורה
ציבורית שמאלי ,גם מערבית לתל חי ולאורך רחוב ויצמן ?

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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא עיכובים בעבודות הנת"צ ברחוב ויצמן
 .1העבודות מתקיימות בהתאם ללו"ז שניתן לקבלן ע"י חברת נתיבי איילון ואמורות
להסתיים בסוף שנת .2022
 .2טרם ניתן צו התחלת עבודה לקטעים הבאים ולכן טרם קיים לו"ז לביצוע מקטעים
אלו.
 .3אין שינוי בעמדת העירייה בקשר להמשך הפרויקט.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
הצללה בגן הארכיאולוגי
הגן הארכיאולוגי נפתח למבקרים .לגן מגיעים ילדים רבים במסגרות החינוך השונות.
מדוע לא הוקם צל משמעותי בגן?
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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא הצללה בגן הארכיאולוגי
עיריית כפר סבא שידרגה לאחרונה את הגן הארכיאולוגי.
בגן קיימים אזורי צל המותאמים לנקודות הסיור בגן והפעילות מתוכננת ומתואמת עם
הצוות המדריך.
הצבת סככות ופרגולות נוספות תעשה בהתאם לתוכנית הכוללת של הגן ובהתאם לתוכנית
העבודה.
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24-10-2021
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
קידום תכנית המתאר הכוללנית
בישיבת מועצת העיר מיום  05-05-2021העלינו שאילתה בנושא תכנית המתאר הכוללנית .בשאילתה
בקשנו לדעת מתי תפורסם התכנית הכוללנית לפי סעיף  106ב' לחוק התכנון והבניה .הסברנו שכעת
התכנית מופקדת וככזו יש לה מעמד סטטוטורי כלשהוא .כל התכניות הגדולות החדשות שסותרות תכנית
המתאר המאושרת מקודמות על בסיס ההפקדה של התכנית הכוללנית .הועדה המחוזית לאחר ששמעה
הערערים בקשה לעשות שינויים מהותיים בתכנית ולכן זה צריך לחזור לציבור במסגרת הליך  106ב'.
בתשובות במועצת העיר בעבר נאמר שזה הליך מורכב .כמו כן נאמר על ידי הצוות שמדובר בעבודה רבה
ודקדקנית ולצוות יש מגבלת כ"א.
נשמח לדעת:
 .1היכן אנו עומדים היום מבחינת הכנת שינויים ומתי יוצג לציבור לאחר תאום עם הועדה המחוזית?
 .2האם יש כונה לתגבר תקציבית ובכ"א את אגף ההנדסה לאור המשימות הכבדות המוטלות עליו
בהתחדשות העירונית בכוללנית ובקידום תכניות?

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
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא קידום תכנית המתאר הכוללנית
עם בחירותו של ראש העיר ואחרי מאמצים רבים נמשכה תוכנית המתאר ובוצעו
בה שינויים ועדכונים כפי שהובטח.
מאחר והתוכנית מורכבת מאוד זהו הישג גדול.
 .1השינויים בשלבים מתקדמים של הכנה ונוכח השינויים בתכניות מתאר ארציות
כגון תמ"א  1נדרשנו בין היתר לעדכן את נספח הניקוז ,כ"כ נדרשו בהחלטת
המחוזית תיקונים ושינויים רבים .העדכונים יפורסמו לציבור כחוק בעת ההפקדה
לפי  106ב .ההחלטה לגבי השינויים הנדרשים נתקבלה לפני כשנה ומפורסמת
תדיר באתר.
 .2כ "א באגף התכנון של מינהל ההנדסה אשר עוסק בבדיקה ובקידום תכנית זו
תוגבר לאחרונה ע"י מנהל מח' תכנון.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

 18אוקטובר2021 ,
י"ב חשון ,תשפ"ב

הצעה לסדר

לכפר סבא פוטנציאל תיירות ,שאיננו מנוצל דיו.
בעיר פזורים אתרים רבים ,גנים ,פארקים ,מוזיאון ,מבנים בשימור ,מבנים
ישנים ,בתי אמנים ועוד.
ההיסטוריה של העיר שזורה בהיסטוריה של המדינה.
בשנים האחרונות התרחבה תיירות הערים ברחבי המדינה ,ולנו יש בהחלט מה
להציע בתחום החשוב הזה.
עידוד המבקרים יכול לתת לעיר יתרונות תדמיתיים ,כלכליים וכו'.
בתקופה זו שאנו נערכים לחגיגות  120שנה לעיר .יש חשיבות לנושא חשוב זה
שיפתח צוהר לכפר סבא
גם בפני התושבים וגם מחוצה לה.
על כן ,מוצע:
 .1מועצת העיר תמנה ועדה יעודית שתבחן ,תמפה ותמליץ על האפשרויות
השונות לעידוד התיירות בכפר סבא.
 .2חברי הוועדה יהיו אורן כהן ( יו"ר הוועדה) חברי מועצת העיר עו"ד עדי לוי
סקופ ,ממה שיינפיין פנחס כהנא ,וכן שרון פז ,ירדנה ויזנברג ,רעיה
סבירסקי וכמובן מנכ"ל העירייה יובל בודניצקי.
העתק :יובל בודניצקי – מנכ"ל
מיטל קולין  -ע .מנכ"ל
בברכה,

אורן כהן
סגן ראש עיריית
כפר סבא
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שלום רב,
לפי סעיף  27לתוספת השנייה לפקודת העיריות ,אנו מגישים את ההצעה הבאה לסדר היום של
ישיבת מועצת העיר:
נטיעות בשנת השמיטה
שנת תשפ"ב מוגדרת מבחינה הלכתית כ"שנת שמיטה" .בשנה זו נוהגים שומרי המצוות שלא
לנטוע עצי מאכל או לשתול יבולים לצרכי מאכל .בעוד שבעולם החקלאי ישנם שלל פתרונות
הלכתיים להתמודדות עם הסוגייה ולהבטחת המשך הזנת האוכלוסייה ופרנסת החקלאים ,עיריות
ברחבי הארץ הלכו והחמירו בנושא עד כדי סירוב לנטוע עצי נוי .אך כיום המגמה מתהפכת .יותר
ויותר עיריות מודיעות שימשיכו את הנטיעות ,במיוחד על רקע המשבר האקלימי שאנו חווים.
כיום ,יותר מתמיד ,ישנה הכרה עולמית בחשיבות נטיעתם של עצים .הפסקה יזומה של שנה
בנטיעות אינה עולה בקנה אחד עם הגדרתה של כפר סבא כעיר ירוקה ומקיימת .עיריית כפר סבא
אינה אמ ורה להתנהל לפי חוקי ההלכה ,אלא לפי טובתם של תושבות ותושבי העיר ,אך גם מבחינה
הלכתית אין בהפסקת הנטיעות כל היגיון.

הצעת החלטה

 .1נטיעות העצים ועבודות הפיתוח והתחזוקה של הגינון העירוני יעשו בשנת תשפ"ב באופן
התואם את צרכי הגינון ושמירת היער העירוני של כפר סבא.
 .2מספר העצים שינטעו בשנת תשפ"ב על ידי העירייה לא יפחת ממספר העצים שניטעו
בשנת תשפ"א

עילאי הרסגור-הנדין ,חבר מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
פליאה קטנר ,חברת מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
מאיר מנדלוביץ ,חבר מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
לירית שפיר שמש ,חברת מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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לכבוד
ראש העיר

31-10-2021

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – הצגת
עמדת הועדה המקומית לתכניות ארציות בפני לשכת התכנון
המחוזית בלי שחברי הועדה יודעים כלל על קיום התכנית
שמשפיעה על העיר ובלי לשמוע עמדת הועדה המקומית
בישראל יש היררכיה תכנונית .תכניות מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות .על פי חוק
התכנון והבניה  ,סעיף  ,52לפני אישור הממשלה לתכנית מתאר ארצית ,המחוקק מורה
לשמוע חוות דעת לתכניות מהועדות המחוזיות .החוק מורה שמשנערכה תכנית מתאר
ארצית  ,תמסור המועצה הארצית לתכנון ובניה העתק ממנה לוועדות המחוזיות  ,וכל ועדה
מחוזית רשאית להגיש למועצה הארצית את הערותיה לתכנית תוך תקופה שתקבע המועצה
הארצית .הועדה המחוזית חייבת להודיע לוועדות המקומיות שלדעתה יש להן ענין בתכנית,
על קבלת התכנית והוראותיה ותאפשר להן לעיין בחומר .המשמעות החוקית הברורה היא
שהחוק קבע שהועדה המקומית היא הגוף התכנוני אליו מעבירים התכניות ולא הרשות
המקומית.
גם אנחנו בעיר—מהנדסת העיר ויו"ר הועדה המקומית שהוא ראש העיר מקבלים תכניות
ארציות שיכולות להשפיע על העיר -סביבתית ,כלכלית וחברתית .
לצערי הצוות המקצועי מגבש דעה לתכניות כאלו ומציג עמדתו ללשכת התכנון המחוזית,
זאת ללא הפצת התכניות לחברי הועדה המקומית ,ללא בקשה להציג הערות וללא דיון
בתכניות .לדעתי זאת בניגוד לחוק ולגופו של ענין חייבת ועדה מקומית להכיר התכנית
ולהביע דעה .זו למעשה דריסת הקול הציבורי המשתקף בדעתם של נבחרי הציבור .כידוע
חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה הם חברי מועצת העיר.
למשל  ,זה לא סביר בעיני שלפני שבוע הצוות המקצועי ויו"ר הועדה המקומית לתכנון
ובניה – ראש העיר ,היו בדיון על תמ"ל  1088צופית – כאשר חברי הועדה המקומית ,
וועדת המשנה לתכנון ובניה לא קבלו החומר שהוצג בדיון ולא בטוח שדברי הצוות וראש
העיר בנושא משקפים דעת הועדה המקומית וודאי לא התושבים .זה מקרה של התייחסות
לתכנית ותמ"לית .התכנית בכללותה לא מופיעה בתכנית הכוללנית ,ועל חלק זה יש השגות
רבות של תושבים רבים שעוד יציגו עמדתם בנושא כשהכוללנית תגיע שוב להערות
הציבור זאת על פי החלטת הועדה המחוזית שעדיין לא מומשה..
כך זה היה לגבי הדיפו – שהצוות המקצועי הלך לדיון והביע דעתו ללא הפצת החומר
לוועדה המקומית וללא שמיעת עמדת החברים .כך זה היה לגבי תכנית למסוף מטענים
לאגרגטים ואשפה באזור קיבוץ אייל ,וכך זה היה לגבי תכנית תמ"א  8/1שינוי לפרק
המים בתכנית מתאר ארצית מספר  ,1בין השאר כל נושא תכסית הקרקע ושימור מים
במרחב העירוני .לדיון זה על פי הזימון שנמצא אצלי הוזמנו יו"ר הועדות המקומיות (ראש
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העיר רפי סער) ומהנדסי הועדות המקומיות (עליזה זיידלר גרנות) .היו תכניות נוספות
שלגביהן נתבקשה עמדת הועדה המקומית.
פנינו ליו"ר הועדה המקומית ,לצוות המקצועי וליועץ המשפטי בקריאה להחליט על המובן
מאלי ,שתכניות כאלו יועברו לחברי ועדת התכנון בעיר שיוכלו להציג עמדתם לקראת
גיבוש חוות דעת ללשכת התכנון המחוזית .לא קבלנו מענה.
יש לציין שלשכות התכנון פונות בדרך כלל בנושאים בעלי השפעה על התכנון המקומי.

הצעת החלטה:
במקרים שיו"ר הועדה המקומית ומהנדסת הועדה מקבלים להתייחסות תכניות מתאר
ארציות אשר יש להם השפעה על העיר ,התכניות יועברו לחברי הועדה המקומית לתכנון
ובניה/ועדת המשנה לתכנון ובניה להתייחסות ועמדת מהנדסת העיר תתייחס להערות
ויקוים דיון בוועדה לפני הצגת העמדה.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,יעל סער.
העתק :יובל בודניצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין  -עוזרת מנכ"ל
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לכבוד
31/10/2021
ראש העיר

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – נטיעות
ברחובות העיר בשנת השמיטה.
אנו נמצאים בשנת שמיטה.
מכבדים מאד את בעקרונות החברתיים והסביבתיים העומדים בבסיס שנת השמיטה.
שנת השמיטה מתייחסת הן לשמיטת הארץ – איסור על עבודת האדמה והנאה מתוצרתה
והן שמיטת כספים.
כל השנים ,ניסו למצוא פתרון הלכתי שיאפשר לחקלאות להתקיים ונמצא פתרון של היתר
מכירה שעל פיו נמכרות הקרקעות לגוי ובכך נפטר הצורך מקיום מצוות שמיטה .גם
לנושא שמיטת הכספים נמצא פתרון הלכתי.
מבינים היטב נושא שמיטת הקרקע ,מהסיבות הסביבתיות והחקלאיות למרות שכמובן יש
קיום פתרונות של דישון וכו' אבל יש בסיס ערכי למצווה זו.
לנטיעת עצים ברחובות העיר אין כל קשר להגיון העומד בבסיס שמיטת הקרקע .מדובר
בגומות קטנות ,עם תשתית של חומרי בניה בבסיס המדרכות .אין כאן שאלה של טיוב
קרקע.
חייבים להמשיך לטעת ברחובות העיר .בקשנו להאיץ נטיעות לקראת שנת השמיטה
ואפילו לא קבלנו מענה לפניה .הבאנו נושאי הנטיעה למועצת העיר ובין השאר ראש העיר
הודיע שבכל גומה קיימת שיש בה תשתית מים ,תינטע מיד .ויש סקר בנושא בעירייה .זה
לא נעשה.
אנחנו נמצאים בזמן חירום סביבתי ,עם רצון ליצור תנאים להליכה ברחובות העיר
ולרכיבה על אפנים ,מעבר ליתרונות של הורדת טמפרטורות ,קליטת פחמן ,פליטת חמצן,
הורדת מפלס הרעש ,קליטת אבק ועוד.
רוצים להזכיר שבשנת שמיטה אין גם לכרות עצים ,אלא אם יש בעיה בטיחותית שלא
סובלת דיחוי .בקשות לכריתה שהוגשו לאחרונה הסיבה לכריתה כתוב בטיחות...
יש פתרונות הלכתיים יצירתיים למרכיבי שנת השמיטה ורק לנושא נטיעת העצים
ברחובות לא נמצא פתרון או לא דנו בסוגיה זו.
יש כמובן רשויות שנוטעות בשנת השמיטה.
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הצעת החלטה:
בשנת השמיטה העיריה תמשיך לטעת עצים בוגרים ברחובות העיר ,באותם מקומות שיש
תשתית מוכנה לנטיעה.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,יעל סער.
העתק :יובל בודניצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין עוזרת מנכ"ל
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אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון),
התשפ"ב2021-

הצעת החלטה:
מאשרים את התיקון לחוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי)(תיקון),התשפ"ב,2021-
בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה ,ואשר על פיה תעריף ההיטל הקבוע בתחשיב
המצ"ב ,הינו .₪ 1.09
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דברי הסבר-חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התשפ"ב – 2021
1

ביום  05.08.2020אישרה מועצת העיר את חוק העזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי)
(תיקון) ,התש"פ ,2020-שבמסגרתו התבקש להאריך את תוקף הגבייה עד ליום כ"ז בטבת התשפ"ב
( 31בדצמבר  ,)2021וזאת בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)5
התש"ף( 2020-ס"ח  2806כ"ה בסיוון התש"ף ,)17.06.2020 ,וזאת על מנת שהעירייה תמשיך לפעול
על פי תפיסת הביטחון והאבטחה שגובשה בשנים האחרונות.

2

לאחר אישור תיקון לחוק העזר על ידי מועצת העירייה ,אישר משרד הפנים את התחשיב לחוק העזר
היטל שמירה ,אשר מטרתו קביעת תעריף היטל שמירה עבור עיריית כפר סבא ,אשר יביא לכיסוי
עלויות השמירה בעיר ,ואשר יש בו להביא לשינוי תעריף היטל השמירה מסכום של  ,₪ 1.13נכון
ליום  ,09.07.2015תוך שהוצמד למדד ב 1 -לנובמבר מדי שנה ,לסכום של  ₪ 1.09נכון ליום
 ,19.08.21בהתאם לתקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי ברשות המקומית) ,תשע"ג.2013-

3

להלן טבלת השוואת תעריפים בין החוק החל ובין החוק המוצע:
חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי)
שיעור ההיטל בש"ח
בחוק העזר טרם התיקון

שיעור ההיטל בש"ח
בחוק העזר לאחר התיקון

היטל שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי

לכל מ"ר משטחו הבנוי של הנכס

4

1.13

1.09

מובהר בזאת כי סמכויות העירייה להסדיר ענייני שמירה אבטחה וסדר ציבורי בתחומה מעוגנות
בסעיף  )33( 249לפק' העריות (נוסח חדש)  .כמו כן ,ובהתאם להנחיות משרד הפנים ,סעיף  6לחוק
העזר חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) תשע"ה , 2015מוחלף כך שמובהר
שהכספים שהתקבלו מהיטל או אגרה שנקבעו בחוק העזר ,יופקדו בקרן יעודית  -בחשבון נפרד,
המיועד אך ורק למטרה זו.

דברי הסבר חוק עזר

חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התשפ"ב – 2021
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות( 1להלן – הפקודה) ,מתקינה מועצת עיריית
כפר סבא ,תיקון לחוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ה – :22015

במקום האמור בסעיף  6יבוא:
"קרן יעודית
ניהול הכספים שהתקבלו מהיטל או אגרה שנקבעו בחוק עזר ,בהתאם לסעיף
 )33(249בתיקון לפקודת העיריות( ,הוראת שעה) (תיקון מס'  )3התשע''ו2015 -
יופקדו בחשבון נפרד ,המיועד אך ורק למטרה זו".

.6

לאחר סעיף  7יבוא סעיף :8
"מגבלת גבייה
החל מיום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר  )2021הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה
תהיה טעונה את אישור מליאת המועצה ושר הפנים או מי מטעמו".

.8

תיקון התוספת הראשונה

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:
"תוספת ראשונה
(סעיף )3

הסכום בשקלים חדשים
לכל מ"ר משטחו הבנוי של הנכס

תאריך

 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,8עמ' 197
 2ק"ת-חש"ם , 829כ"ב בתמוז התשע"ה ,עמ' 363

₪ 1.09

רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

תוכן עניינים

מטרת התחשיב.........................................................................................

3

עיריית כפר -סבא – רקע כללי.....................................................................

3

סקירה על תפיסת הביטחון מערך האבטחה בעיר..........................................

4

נתוני התחשיב..........................................................................................

4

תקנות העיריות :סכום מרבי אגרה או היטל בעד שירותי שמירה......................

11

הנחות כלליות וממצאים..............................................................................

12

2
אורבניקס-תכנון ,כלכלה וסביבה ז'בוטינסקי  ,1בנין דימול ,רמת-גן ,מיקוד52520:

 .1מטרת התחשיב
מטרת התחשיב הינה קביעת תעריף היטל שמירה עבור עיריית כפר סבא ,אשר יביא לכיסוי עלויות
השמירה בעיר .תחשיב ההיטל נעשה בשיטה על פיה נקבע תעריף אחיד לעיר וזאת בהתאם
ל שטחים הניתנים לחיוב וכן בהתאם למרכיבי השמירה ,אבטחה והסדר הציבורי שרשות מקומית
רשאית להסדיר בנושא ,כפי שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס'  3/2013שפורסם
בחודש יוני .2013

 .2עיריית כפר-סבא – רקע כללי
כפר סבא היא עיר במחוז מרכז ,היא הוכרזה כעיר בשנת  ,1962שטח השיפוט של העיר ,עומד
כיום על כ 14 -קמ"ר .הרוב המכריע של השטח מכוסה במבני מגורים ,תעשייה ומסחר .כפר -סבא
היא מרכז מנהל ,מסחר ,חינוך ושירותי רפואה של אזור דרום השרון.
העיר שוכנת באזור השרון ,מזרחית לכביש  4ומערבית לכביש  ,6גובלת בערים רעננה ,הוד השרון,
יישובי דרום השרון ובקרבת הישובים טירה ,צור יגאל כוכב יאיר ,גדר ההפרדה וקלקיליה העיר
מהווה חלק מאשכול רשויות השרון המורכב מרשויות מהמגזר היהודי והערבי
העיר כפר סבא מאופיינת בצביונה כעיר ירוקה בגלל מספרם הרב של השטחים הירוקים והעצים
בשטח העיר ,כ  1300דונם .בשנת  1976הכין אדריכל העיר יוסף קולדוני תכנית מתאר שמאפיינת
חלקים נרחבים של העיר עד היום .בתוכנית זו נעשה מאמץ להפריד בין הולכי הרגל לכלי רכב
באמצעות רשת של גנים ,חלוקת העיר לרבעים ,הטלת מגבלה על מספר דירות לדונם ומעבר
לבנייה מדורגת .במסגרת התוכנית נבנה המרכז העירוני שכולל את היכל התרבות ומרכז העסקים
בסמיכות לציר ויצמן .מרכז החינוך והספורט לאורך רחוב בן יהודה שכולל את מרכז האתלטיקה,
אצטדיון ,פארק עירוני וספורטק .תקופת בניית השכונות האחרונה התאפיינה בהקמת השכונות
המערביות –  60ו " 80השכונות הירוקות" .חלק מוסדות החינוך בעיר כגון חטיבות הביניים
והתיכונים מרוכזים בתאי שטח נתונים ברחוב אז"ר וברחוב גלר .בסמיכות אליהם ממוקמים
מוסדות ציבור ופנאי נוספים.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לדצמבר  ,2018מתגוררים בכפר סבא
כ 100.8 -אלף תושבים ,האוכלוסייה גדלה בקצב שנתי של כ –  .0.7%העיר מדורגת  8מתוך ,10
בדירוג החברתי-כלכלי.
.
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 .3סקירה על תפיסת הביטחון ומערך האבטחה בעיר
עיריית כפר סבא פועלת עפ"י הנחיות הגורמים המנחים ,משטרת ישראל  ,משרדי הממשלה ופיקוד
העורף ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם גופי החילוץ וההצלה.
תפיסה הביטחון והאבטחה נגזרת מניתוח כלל האיומים השונים ,נקודות התורפה וסיכונים שונים
המאפיינים את העיר במאמץ למיצוי טוב יותר של כלל המשאבים העומדים לרשות העיריה על מנת
לממש את אחריותה לביטחון תושבי העיר כפר סבא והבאים בשעריה.
עיריית כפר סבא מפעילה מערך משולב של אבטחה סטטית ואבטחה ניידת הנותן מענה הן
למוסדות חינוך והן למרחב הציבורי .יחידת שיטור עירוני הפועלת עפ"י תפיסת ההפעלה של
המשרד לביטחון פנים ,יחידת פיקוח כללי ומוקד שפועל במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
המוקד מרכז ומפעיל את הכוחות בשטח ,מפעיל מערכות שליטה ובקרה ,איכון כלי רכב ומערך של
מצלמות וסנסורים נוספים ברחבי העיר .המוקד מתורגל למעבר מהיר משגרה לחירום ולעבודה
עפ"י סדר פעולות מוגדר לכל תרחיש.
מערך הביטחון והאכיפה בעיר פועל בהתאם לסמכויות המוגדרות ע"י משטרת ישראל וחוקי העזר
העירוניים בשיתוף פעולה בין יחידות הביטחון והאכיפה ובינן ליחידות העירייה תוך ניצול היתרון
היחסי של כל יחידה .מערך הביטחון נותן מענה כל ימות השבוע  24 ,שעות ביממה הן במשימות
שגרה והן במבצעים מיוחדים .הכוחות ערוכים למתן מענה לאירועים פליליים ,סדר ציבורי ,הטרדות,
אירועי אבטחה ואירועי חירום שונים .כל בעלי התפקידים לובשי מדים ומתניידים בכלי רכב ייעודיים,
משולטים ומצוידים בציוד מבצעי  ,כולל ציוד עזרה ראשונה מציל חיים.
העירייה מפעילה מערכת מדידה ובקרה על זמני תקן ואיכות ביצוע לכלל היחידות תוך מתן דגש על
מענה מהיר ואפקטיבי עפ"י נהלים ותרגולות פעולה.
תפיסת ההפעלה של מערך הביטחון העירוני מדגישה את הפעילות הפרואקטיבית ,שיתופיות
ומעורבות בכל אירוע ביטחוני או חריג בעיר משלביו הראשונים ולאורך כל האירוע על מנת להבטיח
את המענה המיטבי לתושבי העיר.
העירייה אחראית על האבטחה האזרחית באירועים תחת כיפת השמיים ופועלת עפ"י הנחיות
משטרת ישראל בנושא.
יחידת השיטור העירוני פועלת בעיר כפר סבא החל מחודש מאי  2015ומונה  14פקחים ו 14 -
שוטרים .מנהל יחידת האכיפה העירונית בשיטור העירוני הנו בדרגת מנהל מחלקה באגף הביטחון
ומכהן בתפקיד מיום הקמת היחידה .היחידה פועלת בצורה רגלית ורכובה ,עפ"י שעון פעילות
ושמירה על גמישות תפקודית לאור ניתוח נתוני מודיעין ושטח.
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הנושאים המוסדרים על ידי הרשות הינם כדלקמן:


שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת
פעילות חבלנית עוינת.



סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי.
לרבות אבטחת אירועים המוניים.



מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית
טבלה מס'  :1פירוט תכנית השמירה בעיר לפי משמרות
ניידת – 1
משטרה

ניידת – 2
משטרה

ניידת
3

ניידת
4

ניידת
5

גזרת –
מרכז העיר

גזרת -
שכונות
מזרחיות
ואזורי
תעשייה

גזרת-
מערב העיר
 שכונותירוקות

גזרת –
מערב העיר -
בית חולים
מאיר ,שיכון
ותיקים ,דגניה
ושיכון העובד

סיוע כלל
עירוני

משרת

שעות משמרת

מס'
שעות

שוטר

פקח
מסייע

שוטר

פקח
מסייע

שוטר

פקח
מסייע

שוטר

פקח
מסייע

בוקר

07:00-15:00

8

1

1

1

1

1

1

1

1

צהריים

15:00-23:00

8

1

1

1

1

1

1

1

1

ערב

23:00-7:00

8

1

1

1

1

1

1

1

1

סה"כ

24

3

3

3

3

3

3

3

3

פקח
מסייע -
גיבוי לכלל
המשמרות

* שוטר וניידת משטרה – לא במימון ההיטל (סה"כ  2ניידות משטרה)
** פקח מסייע וניידת סיור – במימון ההיטל (סה"כ  3ניידות סיור).
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2
2

סה"כ

שוטר

פקח
מסייע

4

4

4

4

4

6

12

14

 .4נתוני התחשיב
 4.1מקור הנתונים לתחשיב
נתוני העלויות ,השטחים והנחות העבודה לתחשיב נמסרו ע"י גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל,
מנהל אגף הביטחון ,בטיחות ושירותי חירום מר שי זייד ,מנהל אגף הכנסות וארנונה
רו"ח צחי בן אדרת ,מנהלת מחלקת תקציבים גב' פירי לוי ,מנהל מחלקת שכר מר שי שטרן,
מנהל מחלקת היטלים מר דניאל פומרנץ וממחלקת גבייה גב' אורטל אפל בדש.
הכוללות מרכיבי שמירה נדרשים שמטרתם לתת מענה לשמירת הסדר הציבורי ברשות,
זאת בהתאם לתכנית האבטחה של הרשות.
 4.2מרכיבי השמירה ועלותם –
העלויות בתחשיב נמסרו ע"י העירייה ,ומביאים בחשבון עלויות מרכיבי השמירה בפועל
נכון לשנת  2020ובכוונת העירייה ליישם בעתיד.


מרכיב אבטחה נייחת:
שמירת שלום הציבור והסדר הציבורי
מערך האבטחה בעיר מתוגבר במאבטחים אשר מוצבים ב"נקודות החמות" הבאות בהתאם
לשינויי פעילות הנובעים מחופשות ,מועדים ותאריכי יעד – פארק עירוני ,ספורטק ,פארק ,80
פארק כפר סבא ,מדרחוב ירושלים ,כיכר העיר ,חצר השוק וגנים ציבוריים .ההערכות נועדה
לצמצם תופעות של ונדליזם ,אלימות ,רעש ועבירות איכות חיים באזורים המועדים.
לצורך כך יועסקו  12מאבטחים בהיקף משמרת של  8שעות ביממה במשך כ  180 -ימים
בשנה במהלך ימי חול בקיץ ומוצאי שבת ,חופשות וחגים
על פי מידע שנמסר מהעירייה עלות סך תשלום לחברה חיצונית עבור שירותי אבטחה נייחת
ברחבי העיר כ –  1.21מיליוני ש"ח בשנה ,בהתאם לפירוט שלהלן:
טבלה מס'  :2אומדן חישוב עלויות שכר מאבטחים – שמירה נייחת בעיר
עלות שכר מאבטחים  -שמירה נייחת
סעיף

ימי חול בקיץ
ומוצאי שבת
שישי ערב וחגים
המוכרים בלוח השנה
של כל העדות והעמים
סה"כ

כמות ימים
בשנה

סה"כ מאבטחים
בממוצע ברחבי
העיר

סה"כ שעות
במשמרת

סה"כ שכר שעתי
בתוספת מע"מ

סה"כ עלות שכר
מעביד בש"ח

100

12

8

64.33

617,568

80

12

8

78.30

601,344

180
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1,218,912

 מרכיב שיטור עירוני:


מרכיב שכר פקחים מסייעים
בהתאם לתכנית העבודה של העירייה במסגרת השיטור העירוני יועסקו  14פקחים מסייעים.
עלות שכר חודשי בממוצע לפקח מסייע כ –  14.9אלף ש"ח ,שהם כ 210 -אלף ש"ח בשנה.
סך עלות שכר שנתית ל –  14הפקחים המסייעים כ 2.518 -מיליון  ₪בשנה ,זאת בהתאם
לאומדן חישוב שכר שנתי כפי שהתקבל ממחלקת שכר בעירייה.
נציין כי אין מימון חיצוני לעלות הפקחים.



מרכיב עלויות הצטיידות והכשרות
לצורך הפעלת מערך השיטור העירוני נדרש חידוש משק של ציוד אישי המשמש את הפקחים:
מדים ,נשק ,אפודים ,ציוד מיגון ,פנסים אישיים ,ציוד אופרטיבי וכו' .ציוד יחידתי :פנסים
מהבהבים ,מערכות כריזה ,תאורה ,זיווד ניידות ,תאורת היצף ,סימון ובידוד זירה ,מערכות
ניהול אירוע וחלויות פיקוד  ,ציוד עזרה ראשונה והחייאה .בנוסף נדרשים הפקחים המסייעים
לעבור קורס מסמיך עם כניסתם לתפקיד ושמירה על כשירויות בתחומים הבאים :ירי ,קרב מגע,
סמכויות ,נהיגה ,התמודדות עם אלימות ,אימונים טקטיים .סך עלות שנתית בגין הצטיידות
והכשרות שלעיל כ  250 -אלף ש"ח בשנה בממוצע.



מרכיב אחזקת רכבי השיטור העירוני -
עלות אחזקת רכבי השיטור העירוני ,המשמשים לצורכי מערך השמירה בעיר ,הם כלהלן:
כיום עומד לרשות מערך השמירה בעיר  2קטנועים ו –  2ניידות סיור ,בכוונת העירייה לחכור
ניידת סיור אחת נוספת לצרכי מערך האבטחה של השיטור העירוני.
 oעלות אחזקת הקטנועים הינה כ –  37אלף ש"ח הכוללים בין היתר אגרות ,תיקונים,
ביטוח ודלק.
 oסך עלות מרכיב אחזקת וליסינג עבור  3רכבי הסיור הכוללים בין היתר עלויות אגרות,
תיקונים ,ביטוח ודלק עומדים על כ  415 -אלף ש"ח בשנה ,שהם כ 138 -אלף ₪
בממוצע לעלות רכב סיור בשנה.
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 מרכיב הפעלת מוקד ביטחון
בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים ,ניתן להכיר בחלק היחסי מהוצאותיו של המוקד
באלמנטים המיוחסים לצורך פעילות מרכיבי השמירה ,אבטחה והסדר הציבורי שברשות
מקומית.
אגף הביטחון מפעיל מוקד ביטחון הפועל  24שעות ביממה ומאויש ע"י שני מוקדנים ייעודיים
המתמחים בהפעלת המערכות הטכנולוגיות :מצלמות ,מערכות איכון ,אזעקות ,לחצני מצוקה
ואמצעים נוספים  .בנוסף מפעיל המוקד את יחידות הקשר תוך שימוש בדרכי תקשורת שונות:
טלפון ,מכשירי קשר ואפליקציות .המוקד נמצא בקשר רציף עם כוחות הביטחון.
לתחשיב הובא בחשבון עלות מרכיב שכר  2מוקדני לילה.
מרכיב שכר מוקדני לילה –
מוקד פועל  24שעות ביממה ,לצורך התחשיב הובא בחשבון עלות מעביד שנתית של 2
מוקדנים במשמרת לילה אחת בלבד של  8שעות בסך של כ –  499אלף ש"ח בשנה,
זאת בהתאם לאומדן חישוב שכר שנתי כפי שהתקבל ממחלקת שכר בעירייה.
 מרכיב הוני בגין מצלמות אבטחה
בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים ,סעיף  ,2.4ניתן להכיר בהוצאות בגין החזר הון
ככל שהינו נדרש לפעולות רכישת ציוד הנדרש במישרין לצורך פעולת הרשות המקומית בנושאי
שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ,כגון ההוצאות עבור רכישת מצלמות.
בעיר קיים מערך של מצלמות אבטחה במותקנות ברחבי המרחב הציבורי.
בהתאם לתב"רים שהתקבלו ע"י העירייה עלות המצלמות שנרכשו במהלך השנתיים האחרונות
עומד על כ –  1.87מיליוני ש"ח .לתחשיב הובא בחשבון מרכיב הוני של כ –  15%מסך עלות
המצלמות בסך של כ 275 -אלפי ש"ח לשנה.

 מרכיב אחזקת מצלמות האבטחה
בהתאם למידע שנמסר מהעירייה עלות אחזקת מצלמות האבטחה ברחבי העיר עומדת על
כ –  120אלף ש"ח בשנה בממוצע.
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אורבניקס-תכנון ,כלכלה וסביבה ז'בוטינסקי  ,1בנין דימול ,רמת-גן ,מיקוד52520:

 ריכוז מרכיבי והעלויות לתחשיב
להלן טבלת ריכוז עלויות מערך השמירה לתחשיב זאת בהתאם לתכנית העבודה של העירייה -
נציין כי כל העלויות כוללות מע"מ ועל עלויות ישירות אלה התווספו  3%תקורה
טבלה מס'  :3ריכוז מרכיבי ועלויות מערך השמירה ,כפר סבא

כמות

עלות שנתית
בש"ח

אבטחה נייחת  -בגנים ציבוריים ברחבי בעיר ולשמירת שלום
הציבור והסדר הציבורי

12

1,218,912

תשלומי שכר פקחים מסייעים  +הוצ' הצטיידות והכשרות

14

2,768,470

הוצ' אחזקת קטנועים מערך השיטור העירוני

2

37,000

הוצ' אחזקה וליסינג של רכבי הסיור מערך השיטור העירוני

3

415,000

עלות שכר מוקדנים (משמרת לילה)

2

499,252

סעיף

הוצאות אחזקה מצלמות האבטחה

121,386

הוצאות פחת מצלמות האבטחה

275,587

תקורה – ( 3%לא כולל מרכיב הפחת)

151,801
5,487,407

סה"כ
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 4.3שטחים לחיוב
בטבלה מס'  4שלהלן ניתן לראות את ריכוז השטחים הבנויים לחיוב ,כפי שנמסר לנו ע"י
העירייה ,בהתאם לדו"ח ארנונה לשימושי מגורים ותעסוקה לשנת 2020


שימוש לתעסוקה לסוגיו ואחרים כולל את הסיווגים הבאים שלהלן:
משרדים ,שירותים ומסחר ,בנקים וחברות ביטוח ,תעשיה ,מלאכה ,מבנה חקלאי,
בתי מלון ואכסניות ונכסים אחרים



לא כולל הסיווגים :חניונים ,אדמה חקלאית ,קרקע תפוסה

טבלה מס'  :4שטח בנוי לחיוב – כפר סבא
שימוש

סה"כ מ"ר
בנוי לחיוב

מבני מגורים

4,746,459

תעסוקה לסוגיו ואחרים

1,028,891

סה"כ

5,775,350
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 .5תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר
ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ג – :2013
בחודש מרץ  2016פורסמו עדכון תעריפים במסגרת תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או
היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) ,תשע"ג –  .2013עפ"י עדכון
תקנות אלו התעריף המרבי של היטל השמירה בעיריות יעמוד על כ –  1.92ש"ח למ"ר בנוי לשנה.
כמו כן ,עפ"י תקנות אלה ,ניתן להביא בחשבון מקדמים לקביעת התעריף המרבי כמפורט:
טבלה מס'  :5תעריפי היטל שמירה מרביים לעיריות ,למ"ר בנוי לשנה
סעיף
*
1
2
3
4
5
6
7

תוספת
סכומים בש"ח

מרכיב
תעריף בסיס
רשות שיש לה קו חוף
רשות באזור קו התפר
רשות שאחוז התלמידים באוכלוסייתה גבוה מ – 25%
רשות שבמעמד חברתי כלכלי 4 -6
רשות שבמעמד חברתי כלכלי 7 -10
רשות מקומית שהיא עיר מטרופולין
רשות עד  20,000תושבים ביישוב

1.92
0.15
0.23
0.15
0.30
0.46
0.07
1.35

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

 5.1תעריפי ההיטל המרביים עבור העיר כפר סבא
ע"פ נתוני הלמ"ס ( )2018עיריית כפר סבא מדורגת  8מתוך  ,10בדירוג החברתי-כלכלי
ומספר התלמידים באוכלוסייתה עומד על  17.2אלף נפש מתוך סך אוכלוסייה של  100.8אלף
נפש .כלומר אחוז התלמידים באוכלוסיית המועצה עומד על  .17%על כן הסכום המרבי הבסיסי
שהעירייה רשאית להטיל בחוק ,כמפורט בטבלה הבאה:
טבלה מס'  :6תעריפי היטל השמירה המרביים לכפר סבא ,למ"ר בנוי לשנה
מרכיב

תעריף בסיס

תעריף המרבי
למ"ר בנוי לשנה
לעיריית כפר סבא
₪
1.92

רשות שבמעמד חברתי כלכלי 7 – 10

0.46

₪

סה"כ

2.38

₪
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אורבניקס-תכנון ,כלכלה וסביבה ז'בוטינסקי  ,1בנין דימול ,רמת-גן ,מיקוד52520:

 .6הנחות כלליות וממצאים
 6.1הנחות כלליות


בהתאם לסעיף  3לחוזר מנכ"ל  ,3/2013התחשיב קובע תעריף לכל מ"ר בנוי עבור
כלל השימושים.



הובא בחשבון בתחשיב ,שיעור גבייה בשיעור של כ –  ,95.35%בדומה לממוצע שיעור
גביית הארנונה השנתיים ולאחר שקלול שיעור של כ 8.35% -ההנחות בארנונה הניתנים
מטעמים סוציואקונומיים זאת בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים לשנים
 2018ו –  ,2019שיעור הגבייה המשוקלל כולל מרכיב ההנחות הינו כ – 87.38%



בהתאם להנחיית משרד הפנים ,התחשיב התבסס על נתוני שטחים קיימים בלבד.

 6.2ממצאים
להלן תעריף היטל השמירה המתקבל לכל מ"ר בנוי לחיוב ,עבור תחשיב חוק העזר לעיריית
כפר סבא.
טבלה מס' 7א :שיעורי גבייה – עיריית כפר סבא
שנה

אחוז גבייה

2018
2019
ממוצע

95.77%
94.92%
95.35%

הנחות מטעמים
סוציואקונומיים
8.34%
8.37%
8.35%

אחוז גבייה בשקלול
מרכיב הנחות
87.76%
86.98%
87.38%

טבלה מס' 7ב :תעריף היטל השמירה – עיריית כפר סבא
חישוב התעריף השנתי
סך עלויות בש"ח לשנה

5,487,407

סך מ"ר בנוי לחיוב בכפר סבא

5,775,350

אחוז גבייה בשקלול מרכיב הנחות

היטל שנתי ש"ח למ"ר

87.38%

1.09
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טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
19/08/2021
לכבוד
גב' מיכל פינקלשטיין – מרכזת חוקי עזר
משרד הפנים

הנדון :המלצה לאישור תחשיב היטל שמירה בעיריית כפר סבא

 .1בדקנו את התחשיב שהועבר לאישורנו.
 .2אנו מאשרים את תחשיב ותעריף היטל השמירה בהתאם לתוכנית השמירה שאושרה על ידי
מר חזי רז מתאריך .09/08/2020
 .3סכום ההיטל שאושר  1.09ש''ח למ''ר לשנה ,אישור זה בתוקף לחמש שנים ממועד אישור
תוכנית השמירה  -עד לתאריך .10/08/2025
 .4סכום ההיטל ירד בהתאם לתוכנית השמירה העדכנית מ ₪ 1.13 -ש''ח למ''ר לשנה ל – 1.09
ש''ח למ''ר לשנה.
 .5אומדן ההכנסות החזוי הינו כ 5.5 -מיליון  ₪בשנה.
 .6אישור לגביית תעריף השמירה מותנה באישור הוראת השעה של וועדת הפנים ואיכות
הסביבה של הכנסת ובאישור משרד הפנים ופרסום החוק ברשומות ע"י משרד המשפטים.
 .7מצורף בנספח א' – ריכוז נתוני התחשיב.
 .8מצורף בנספח ב'  -אישור תכנית השמירה על ידי משרד הפנים.
 .9מצורף בנספח ג' -אישור גזבר.

בכבוד רב
רו"ח אמיר שרעבי
העתקים:
מר יוסי בנישתי ד''ר  -מנהל אגף למקרקעין ומיסוי מקומי
מר תומר ענבר – יועץ כלכלי

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ | רח' ההסתדרות  106חולון | טלפון  | 03-7575-794 :פקסAmir@Taoeco.co.il | 072-260-6354 :

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
נספח א' – ריכוז נתוני התחשיב

סוג נישום לחיוב

שטח לחיוב (במ"ר)

מבני מגורים
מסחר ,שירותים ,משרדים ,בנקים וחברות ביטוח,
בתי מלון ואכסניות ,מבנה חקלאי
תעשייה ומלאכה
נכסים אחרים
סה"כ

4,746,459

רכיב הוצאה
פקחים מסיעיים
שומרים
ניידת סיור  -ליסינג
קטנועים
מוקדן לילה  2-מוקדנים
עלות מצלמות אבטחה -
מרכיב אחזקה
תקורה – 3%
עלות מצלמות אבטחה -
מרכיב הוני

635,114
349,296
44,482
5,775,350

מספר יחידות  /ק"מ לפי
תכנית שמירה שאושרה
ע"י המינהל לשירותי
חירום
14
12
3
2
2

אומדן
עלות
שנתית
ליחידה
197,748
101,576
138,333
18,500
249,626

2,768,470
1,218,912
415,000
37,000
499,252

1

121,386

121,386

3%

151,801

151,801

15%

275,587

275,587

סה"כ

סה"כ אומדן הוצאה
כספית (בש"ח)

5,487,407

 87.38%אחוז גבייה מהשוטף כולל התייחסות לאומדן הנחות של 8.35%

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ | רח' ההסתדרות  106חולון | טלפון  | 03-7575-794 :פקסAmir@Taoeco.co.il | 072-260-6354 :

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
נספח ב' -אישור תכנית השמירה על ידי משרד הפנים

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ | רח' ההסתדרות  106חולון | טלפון  | 03-7575-794 :פקסAmir@Taoeco.co.il | 072-260-6354 :

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
נספח ג' -אישור גזבר

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ | רח' ההסתדרות  106חולון | טלפון  | 03-7575-794 :פקסAmir@Taoeco.co.il | 072-260-6354 :

אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 26.10.21
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  26.10.21בצירוף חומרים נלווים.
הצעת החלטה:
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 26.10.21
בנושאים כדלקמן-
 .1העברות מס'  9לשנת - 2021תקציב רגיל
 .2העברות מס'  9לשנת - 2021תקציב בלתי רגיל

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

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.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

27.10.2021

רש י מת המעותות הנוספות שהגישו בקשה לתמיכה בשנת

2021

והגישו את כל המסמכים

אנ י  ,אירית •הל  ,יוצעת מטעם עי ריית כפר סאב  ,מצהירה כי כל הטפסים שהוגשו על ידי
העמותות בשרימה שלהלן  ,דבנקו על ידי וצמאתי כי הומצאו כל המסמכים הדנשרים על
פי החוק ועל פי הבתחינים .

שם העמותה

מספר

שיוך

העמותה

נושא

580114007

דת

תמיכה

תמיכה

לאישור

שנת 2020

2021
li!I
מרמ  i7הילתי דתי

6300

li!I

6,500

סביון כפר סב א העמותה למען
הiוש י ש

580069342

רווחה

150 000

300 000

על החתום/:

אb'i~.

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 23.8.21

הצעת החלטה
מאשרים פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום 23.8.21
מצ"ב :
 .1פרוטוקול ועדת שמות מיום .23.8.21
 .2קריטריונים ועדת שמות.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

תאריך29.9.21 :

ושא:
ערך ביום:
והל ע"י:
שמות חברי
הוועדה

משתתפים
בועדה:

שמות
משתתפים
שלא וכחו
תפוצה:

פרוטוקול חברי ועדת שמות
23.8.21
אסמכתא 580674 :
רשם ע"י  :שמשון ממליה
אמיר קולמן
אמיר קולמן – יו"ר הועדה
אורן כהן – חבר
ד י הרוש – חבר
ממה שיי פיין – חבר
לירית שפר שמש – חברה
שמשון ממליה – מזכיר הועדה
תהילה מימון  -חברה
הדר לביא  -חברה
__________________________________________
אמיר קולמן – יו"ר הועדה
אורן כהן – חבר
ד י הרוש – חבר
ממה שיי פיין – חבר
לירית שפר שמש – חברה
שמשון ממליה – מזכיר הועדה
תהילה מימון – חברה
הדר לביא  -חברה
משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

 .2על סדר היום:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

אישור קריטריו ים
בקשה לקריאת סמטה ע"ש צביה ויל סקי.
בקשה לקריאת רחוב ע"ש מרסל י יו.
בקשה לה צחת ה וטר אברהם ישראל הי"ד.
בקשה לקריאת רח' ע"ש טובה דחרוג' לבית קטיעי.
בקשה לקריאת טיילת ע"ש שלום שבזי.
בקשה לקריאת גן ילדי תימן.
תיקון החלטה סמטת ה וטעים.
בקשה לקריאת בית המת דב ע"ש הדסה שי פיין ז"ל.
בקשה לקריאת גן אורט ע"ש ברזילי.
בקשה לקריאת גי ה ציבורית ע"ש אידה פריבר.
שי וי שם מקטע רח' א גל וקריאתו ע"ש שאול איי ברג.
בקשה לקריאת כיכר עבור עמותת "אלומה".
בקשה למתן שם לפארק העירו י.

 .3להלן ה ושאים שסוכמו :
א .אישור קריטריו ים לוועדת שמות
והל אישור קריטריו ים אושר ע"י מחברי הועדה
ב .סמטה על שם צביה ויל סקי
הבקשה דחית
בשלט סמטת ה וטעים יתווסף משפט "לכבודם של א שי החי וך לדורותיהם".

-

ג .רחוב ע"ש מרסל י יו
הבקשה דחית -לא עו ה לקריטריו ים.
ד .ה צחת ה וטר אברהם ישראלי הי"ד
הבקשה דחית -לא עומד בקריטריו ים – הוכר כחלל צה"ל
ה .רחוב ע"ש טובה דחרוג
הבקשה דחית -לא עומדת בקריטריו ים.
ו .טיילת על שם המשורר שלום שבזי
הבקשה דחית -קיים רח' שבזי בשיכון עליה.
ז .קריאת גן ילדי תימן
אושר לקרוא גן ילדי תימן ברח' טירת צבי מאחורי בית הכ סת.
ח .סמטת ה וטעים
אושרה ע"י חברי הועדה בין רח' אהרו וביץ' עד לגן ילדים לכיוון צפון.
ט" .בית המת דב" -משפחת הדסה שיי פיין
אושר  -חבר הועדה ממה שי פיין לא השתתף בהצבעה.
י .גן אורט ע"ש ברזילי
לא אושר -לא עו ה לקריטריו ים.
יא .גי ה ציבורית -משפחת אידה פריבר
מתוכ ן רח' ע"ש ברוך ואידה פריבר בשכו ה הירוקה ) .(80
ה ושא יועלה לישיבת ועדת שמות לאחר בדיקה.
יב .קריאת מקטע מרח' א ג'ל ע"ש שאול אייז ברג
מאושר.
יג .כיכר ע"ש "עמותת אלומה"
מאושר -מוצע כיכר במפגש הרחובות ורדאו -רופין.
הקמה באחזקת הכיכר ע"י העמותה.
יד .שם לפארק העירו י
 .1לא מאושר לקרוא ע"ש יצחק בון
 .2מאושר לקרוא ע"ש יצחק ולד -ששימש כראש עיר במשך ש ים ארוכות.

אמיר קולמן ,חבר מועצת העיר
יו"ר ועדת שמות

העתקים:
 רפי סער – ראש העיר.
 יובל בוד יצקי – מ כ"ל העירייה
 דוד תורגמן – מבקר העירייה

כללים לקריאת מקום ציבורי על שם של אישיות
ועדת השמות רשאית להמליץ למועצת העיר על קריאתם של מקומות ציבוריים על
שם של אישיות.
קריאתם של מקומות ציבוריים על שם של אישיות תתאפשר ככל שמדובר באישיות
שהיא אחת מאלה:
א .ברמה הלאומית:
* יקירי האומה.
* ראשי היישוב ומ היגיו.
* ראשי הת ועה הציו ית.
* שיאים ,ראשי ממשלה ,שרים ,רמטכ"לים.
* דמויות חי וכיות ודמויות מן ההיסטוריה היהודית.
* מ היגים דתיים ורוח יים.
* חסידי אומות העולם.
* סופרים ,משוררים ,א שי תרבות ורוח .יועדפו אישים אשר זכו בפרס ובל
* שמות ואירועים הקשורים במאבק היישוב לעצמאות וביטחון.
* אומ ים.
ב .ברמה המקומית – יקירי כפר סבא:
* מייסדי כפר סבא ו/או יקירי העיר שטבעו את חותמם בעשייתם הציבורית
רבת הש ים לטובת העיר.
* ראשי העיר כפר סבא לדורותיה.
* אישי ציבור שמילאו תפקידים ציבוריים בולטים בהת דבות בכפר סבא
בחיי החברה בתחומים שו ים.
* אישים שתרמו או פעלו למען העיר בתחומים הראויים לציון מיוחד.

כללים ביחס לשי וי שם של מקום ציבורי
 .1בטרם שי וי או ביטול שם רחוב או חלק ממ ו ,תבקש הועדה חוות דעת מן
הגורמים המקצועיים בעירייה.
 .2ועדת שמות לא תמליץ על שי וי שם של מקום ציבורי ,אלא אם כן התקיימו
כל אלה:
א .יבוצע פרסום אודות שי וי שם המקום הציבורי בעיתון ,במשרדי העירייה
ובמקום הציבורי ה וגע בדבר ,חודש לפחות לפ י הדיון במועצת העיר על
שי וי השם ,כמפורט בסעיף 235א לפקודת העיריות ] וסח חדש[
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ב .הועדה תאפשר ל ציגות המקום הציבורי או ל ציגות הדיירים המתגוררים
בסמוך לאותו מקום ציבורי – לפי הע יין ,להשמיע את טע ותיהם בפ יה.
ג .במקרה של שי וי שם של מקום ציבורי על שם אישיות ,או היה השם
המוצע למקום ציבורי שם של אישיות ,תזמן הועדה את ב י משפחתו של
אותה אישיות ,ש יתן היה לאתרם במאמץ סביר ,להופיע בפ יה ולהשמיע
את טע ותיהם.
ד .בכפוף להוראות פסקה ג' לעיל ,במקרה בו שם המקום הציבורי אותו
מתכוו ים לש ות הוא שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל
משמעות דתית לאומית או ממלכתית וב י משפחתו של האישיות הת גדו
לשי וי השם ,או לא אותרו – תאשר הממשלה או ועדת שרים שהיא
הסמיכה לכך ,את שי וי השם.
וועדת השמות תיחשב כגורם ממליץ בלבד.
החלטה לשי וי השם תתקבל ברוב של ש י שלישים מחברי מועצת העיר.
היה והושמעו טע ות לפ י ועדת השמות ,תביאן הועדה לפ י המועצה ,יחד עם
המלצותיה.
במקרה של שי וי שם רחוב קיים – תפורסם ההודעה גם על ידי משלוח הודעה
באמצעות דואר רשום לדיירי הרחוב ,ובמסגרתה יי תן לדיירים פרק זמן של
 30יום למשלוח הת גדויותיהם אל הועדה .כמו כן תאפשר הועדה לדיירי
הרחוב להופיע בפ יה ולהשמיע את טע ותיהם.

בקשות למתן תרומה מות ית בה צחה
ועדת השמות תהא רשאית לדון בבקשות לקריאת מקומות ציבוריים על שם של
אישיות תמורת מתן תרומה של המבקש לעירייה .ככלל ,ית ת חשיבות רבה להיע ות
לבקשות אלו ,בכפוף להתקיימות התבחי ים הבאים כדלקמן:
א .בקשות לקריאת מקומות ציבוריים )ראה ספח __( ,שתוגש ה על ידי תושבי
העיר כפר סבא בתמורה למתן תרומה ,שע יי ן קריאת מקום ציבורי על שם
תושב/ת העיר או מי שהיה תושב העיר או במקרים מיוחדים על שם קרוב
משפחתה של התורם ,תידו ה על ידי הוועדה בכפוף לקבלת אישור יועמ"ש
העירייה לפיו אין מ יעה למתן התרומה ע"י התורם ,בהתאם לאמור בס"ק )ח(
להלן.
ב .הועדה תהיה מוסמכת לשקול בקשות כאמור שתתקבל ה ממי שאי ם תושבי
העיר ,וזאת על פי שיקול דעת הוועדה.
ג .קריאת שם של מקום ציבורי על פי הוראות סעיף זה ,תתקיים אך ורק ביחס
לגי ות ציבוריות/מב י ציבור/מב י חי וך ,בשלמות או בחלקים מהם ,או
במעברים רגליים קט ים.
ד .כל בקשה תיבחן ביחס לגובה התרומה כדלקמן –
מוצע להבחין ב 3-רמות של תרומות:
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 .1תרומות עד לסך  - ₪ 100,000יש להציע לתורמים הפוט ציאליים
קריאת שם ע"י הצבת שלט מתאים ,על פי שיקול דעת הועדה.
למשל :ציוד למעבדה או לחדר מחשבים ,ריהוט וציוד לחדר בבי"ס או
במועדון וער ,ספרים לספריה ,ציוד ספורט וכדומה.
 .2תרומות בסכום שבין  100אלף ועד ל 500 -אלף  ₪תוקדש ה
לביצוע פרויקט קטן וה צחת הדמות המבוקשת .למשל ,הקמת מגרש
ספורט ,גן ציבורי קטן ,מב ה קטן או חלק של מב ה כגון אגף במעון יום,
אגף בבית וער ,שיפוץ מב ה קיים וכדומה .קריאת שם תהיה באמצעות
הצבת שילוט ,פסל וכדומה.
 .3תרומות בסכום העולה על  500אלף שקלים – תאפשר קריאתו של מב ה
ציבורי על שם התורם או מי שיפורט בבקשתו ,בכפוף לכך שהתורם יממן
לפחות  70%מעלות הפרויקט ,לרבות עלויות ישירות ועקיפות.
האמור בסעיף זה לעיל ,כפוף לכך כי הפרויקט תואם את תוכ ית העבודה
הש תית ותקציב העירייה ,ו יתן אישור גזבר העירייה לקיומו של סעיף
תקציבי מתאים.
ה .כל תרומה תתקבל בכפוף ובהתאם להוראות והל לאישור גיוס וקבלה של
תרומות על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מ כ"ל משרד הפ ים מס.
 4/2016מתאריך  8במאי ) 2016להלן" :ה והל"( .בקשות שתוגש ה על ידי גורם
המ וי בסעיף  6ל והל ,לא תידו ה כלל על ידי הוועדה.
ו .ועדת השמות תדון בבקשות כאמור לעיל רק לאחר קבלת אישור ועדת
התרומות לתרומה המבוקשת.
ז.בקשות כאמור שקיבלו את אישור ועדת השמות תובא ה לאישור מועצת העיר.
ח .בקשה למתן תרומה המות ית בה צחה לא תידון במקרים הבאים-:
 .1תרומה של אדם הקשור עם הרשות המקומית בחוזה או שהגיש הצעה
במכרז או מאדם המ הל מו"מ עם הרשות המקומית לקראת חוזה.
 .2תרומה מאדם המ הל הליכים משפטיים כ גד הרשות.
 .3תרומה מאדם או גורם לא מזוהה.
לא ייקרא מקום ציבורי על שם אישיות במקרים כדלקמן:
א .חללי צה"ל ו פגעי פעולות איבה ב י העיר כפר סבא יו צחו באתר "יד לב ים",
המיועד לה צחות אלו ,אלא אם כן הבקשה עומדת הם כללים באחת הקטגוריות
הקודמות.
ב .אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 .4כללים וספים:
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א .לא ייקרא שמה של אישיות יותר מאשר באתר אחד בעיר.
ב .עלויות ההקמה שתידרש ה בגין ה צחה תושת ה על המבקשים ,כולל הוצאת כל
האישורים ה דרשים אל מול הגורמים הרלב טיים.
ג .מרכז הוועדה ידווח על השמות ש קבעו לכל מחלקות העירייה.
מידען הועדה המקומית יעדכן את מערכת המידע הגאוגרפי בשמות ובסמלים
ש קבעו ,שו ו או בוטלו.
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ספח __

לכבוד
עיריית כפר סבא

תאריך______ :

א.ג,. .
ה דון :בקשה לקריאת מקום ציבורי
 .1מהות הבקשה

קריאת שם/שכו ה/רחוב/ככר/אחר.___________________________ :
על שם __________________________________.
 .2פרטי המבקש
שם המבקש _________________ -
כתובת -

_________________

דוא"ל -

_________________

טלפון -

_________________

טלפון ייד ______________ -

הקשר של המבקש לאישיות מושא הבקשה ____________________ -
 .3פרטים על האישיות על שמה מבוקשת קריאת השם
שם פרטי ומשפחה _____________________
תאריך לידה ____________
תאריך פטירה ___________
ש ת עליה לארץ __________
מועד התיישבות ותקופת פעילותו בעיר __________________________
 .4ה ימוקים לבקשה
פעילות ציבורית ,הת דבותית או אחרת בכפר סבא והשפעתה על חיי החברה
בכפר סבא ) א לציין מועדים(
_____________________________________________________
_____________________________________________________
תפקידים שמילא/ה תוך ציון מועדים ותקופות
_____________________________________________________
_____________________________________________________
פעילות ארצית ,לאומית או אחרת בארץ ובחו"ל
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
ימוקים וספים לבקשה
_____________________________________________________
_____________________________________________________
.5

האם קיימת ה צחה אחרת של האישיות בכפר סבא
_____________________________________________________
האם קרובי משפחה של האישיות הו צחו במקום ציבורי אחר בעיר?
_____________________________________________________

.6

מצורפים לבקשה זו האישורים המפורטים להלן
_____________________________________________________
_____________________________________________________
מכתבי המלצה מטעם א שי ציבור שאי ם קשורים למשפחה המו צחת
_____________________________________________________
_____________________________________________________
פרסומים אודות האישיות
____________________________________________________
_____________________________________________________
אישור ב י משפחת האישיות
_____________________________________________________

_________________
חתימת המבקש
הערות
טופס זה ועד לסייע בהגשת הבקשה לקריאת מקום ציבורי על שם אישיות.
א לצרף תיעוד מפורט ככל ש יתן.
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אישור פרוטוקולים מועדת הקצאות ()77-81
הצעת החלטה :
מאשרים את פרוטוקולי ועדת הקצאות מספר  77-81מתאריכים ,11.8.21 ,4.8.21 ,4.4.21
.11.10.21 ,1.9.21

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

אישור מינוי מ"מ גזבר העירייה ועדכון שכרו
הצעת החלטה :
מאשרים את מינויו של מר צחי בן אדרת כממלא מקום גזבר עיריית כפר -סבא החל מיום
 3.11.2021למשך תקופה של  3חודשים ,או עד למינוי גזבר עירייה קבוע לפי המוקדם
מבין שני המועדים .וכן את שכרו של ממלא המקום בתקופת מילוי המקום בשיעור של
 80%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
בתקופה זו למר צחי בן אדרת יהיו את כל הסמכויות הנתונות על פי דין לגזבר רשות
מקומית .

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

עדכון זכויות החתימה ברשות
הצעת החלטה :
מאשרים את עדכון זכויות החתימה בשם עיריית כפר על מסמכים והתחייבויות כספיות
כדלקמן:
חתימתם של ראש העיר מר רפי סער ומ"מ גזבר העירייה ,מר צחי בן אדרת (ובהיעדרו,
חתימתם של צבי אפרת או אורית גנדל דנאי) ,בצירוף חותמת העירייה ,מחייבים את
העירייה על מסמכים והתחייבויות כספיות.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
הצעת החלטה:
מאשרים את מינוייה של גב' שירלי זלצר כדירקטורית מקרב עובדות העירייה בחברה
הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ,בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

מתן היתר לעבודה נוספת לשלושה עובדי עירייה
הצעת החלטה:
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה :
אב בית ברשות הספורט ,אשר מעוניין לעבוד כשליח בתחום המזון,
מחוץ לשעות העבודה .יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה .
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,רכזת לחוק נוער באגף לשירותים
חברתיים ,אשר מעוניינת לעבוד כמדריכה לעובדות סוציאליות לחוק נוער באופן פרטי,
מחוץ לשעות העבודה .יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,עובדת המרכז לשלום המשפחה באגף
לשירותים חברתיים ,אשר מעוניינת לעבוד בטיפול פסיכותרפי באופן פרטי,
מחוץ לשעות העבודה .יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה .
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