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לכבוד
חברי מועצת העיר

הנדון :הזמנה למועצת עיר שמן המניין חודש ינואר 2022

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר שמן המניין  ,שתתקיים ביום רביעי,5.1.2022 ,
ג' שבט תשפ"ב ,בשעה  ,18:00באולם 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
 .1שאילתות
א .פתיחת ספריות עירוניות – מעקב
ב .חנית משאיות ואוטובוסים בחניון הפארק ברחוב אזר פינת הגליל
ג .הדרת תושבים בכניסה לפארק
ד .אי פתיחת גני ילדים
ה .בית הספר הצומח  80ג'
ו .המשך פרויקט הנת"צ
ז .אי ביצוע בורות חלחול מים בפרויקטים של קירוי מגרשי ספורט
ח .ביצוע קליטת נגר עילי בנת"צ
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ט .פרויקט טוחני אשפה -פיילוט שכונת הדרים
י .שימוש אסור במשאבי הרשות לצורך פרסום עצמי של ראש העירייה
יא .שימוש בכספי הרשות להפקת סרטוני תעמולה פסולים -השבת כספים
יב .פרסומים אסורים לפי חוק הבחירות -חוברות עירוניות
יג .מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת תכנון ובניה
יד .תפקיד מחזיק תיק ועדת תכנון ובניה
 .2הצעות לסדר
א .שילוב נשים בדרג הציבורי על ידי קביעת שעת ישיבת מועצת העיר לשעה
.19:00
ב .עו"ס בתי-ספר.
ג .התייחסות מועצת העיר לתמ"ל  1088צופית.
ד .חילופי גברי בוועדת המשנה לתכנון ובניה.
 .3אישור ביטול חוק העזר לכפר סבא  -תקנות עיריית כפר -סבא (ישיבות המועצה,
זימונן והנוהל בהן ) תשל"א .1971
 .4תיקון חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התשפ"ב –
.2021
 .5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .29.12.2021
 .6אישור המלצות ועדת כספים מתאריך .23.12.2021
העברות מספר  11לשנת  - 2021תקציב שוטף.
 .7הקדמת מענקי פיס ( 2022-2023תוכנית חומש)
 .8דיון בדו"ח כספי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ לשנת .2020
 .9עדכון דרגת הרשות בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 .10עדכון הרכב ועדות העירייה.
 .11מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה.

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

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

26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא פתיחת ספריות עירוניות  -מעקב
במענה לשאילתה מחודש דצמבר נאמר כי ״עם שינוי ההנחיות בתקופה האחרונה ,נפתחו
מחדש הספריות ופורסמו מכרזים לאיוש המשרות החסרות ,ועד סוף חודש דצמבר יפתחו
הסניפים לקהל הרחב.
 .1אילו ספריות פתוחות נכון למועד זה ?
 .2אילו ספריות עדיין נותרו סגורות ?
 .3האם המשחקייה בספריה העירונית נפתחה אף היא ואם לא מדוע ?
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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא פתיחת ספריות עירוניות
הספריות בגלר ,אלי כהן ,רחל המשוררת ושי עגנון פתוחים לקהל הרחב.
כמו כן ,סניף ש"י עגנון עבר שיפוץ גדול הכולל החלפת הרצפה וכל מדפי הספרים.
המשחקייה בספריית הילדים סגורה לקהל ,לפי הנחיות משרד הבריאות.
ככלל ,הספריות כפופות לתו הירוק ,הכניסה לספרייה ללא תו ירוק (תו סגול) היא
להשאלת ספרים בלבד!
המשחקייה היא חלק מהספרייה .חשוב להדגיש בפני הטוענים ,שאין מדובר בג'ימבורי.
אופי הפעילות במשחקייה לא יאפשר ליותר משני ילדים ומלווה לשהות בה .לכן,
המשחקייה עדיין סגורה.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא חנית משאיות ואוטובוסים בחניון הפארק ברחוב אזר פינת הגליל
חניון הפארק משרת את תושבי העיר הבאים לפארק העירוני .יש לו כמובן משתמשים נוספים
הבאים לאירועי הספורט באולם הספורט בבית ספר "בר -לב" ולבאים לפיס אשכולות.
ביחוד בסופי שבוע ובערבי הקיץ ,רבים באים מכל קצווי העיר לפארק גם עם רכבים ( .כפר
סבא החופשית על פי העיתונות יש קווי תחבורה ציבורית בשבת ואולי כדאי אחד מהקווים
להפנות לפארק.)...
אנו עדים לתופעה שבסופי שבוע יש לפעמים שחצי ממקומות החניה תפוסים על ידי
אוטובוסים ומשאיות.
השאלה:
 .1מה עושה העיריה כדי שמקומות החניה יישמרו לרכבים פרטיים ?
 .2מה הפתרון לחניה לבעלי הרכבים הכבדים ?
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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא חנית משאיות ואוטובוסים בחניון הפארק ברחוב אזר פינת הגליל
מבדיקה שערכנו נמצא כי החניון אינו עמוס כלל בימי חול ובסופי שבוע.
במידה ויתקבלו תלונות מוצדקות בנושא ,העירייה תפעל בעניין.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא הדרת תושבים בכניסה לפארק
ועדת הנגישות קראה לעיריית כפר-סבא להפסיק לאלתר את הדרת התושבים על כסאות
גלגלים והורים לילדים עם עגלות ולפתוח את שער הפארק מרחוב הר-תבור.
 .1מדוע העירייה לא מפסיקה את הדרתם לאלתר ?
 .2מדוע עמדת חברי ועדת הנגישות זוכה להתעלמות העירייה מהמלצתם ?
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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא הדרת תושבים בכניסה לפארק
העירייה מכבדת את כל תושביה באשר הם.
לאחר עבודת מטה סדורה מול כל הגורמים הרלוונטיים ,בהובלתה של יו"ר ועדת הנגישות
הגב' לירית שפיר שמש ,שער הכניסה לפארק מכיוון רחוב הר תבור נפתח לשימוש הציבור
הרחב באשר הוא באופן נגיש ,עצמאי ,מכבד ושוויוני במשך כל ימות השבוע.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא אי פתיחת גני ילדים:
לאחרונה קיבלו הורים לתלמידי הגנים הודעות על אי פתיחת גני הילדים בשל היעדרות של
גננות ו/או סייעות.

 .1כמה פעמים קרה הדבר?
 .2האם העירייה מעסיקה סייעות כונניות במשרות קבועות? אם כן ,כמה?
 .3מה עיריית כפר-סבא עושה על-מנת למזער את מספר המקרים בהם לא יפתחו גנים
בשל העדר כח אדם?

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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא אי פתיחת גני ילדים
מתחילת השנה קרו מקרים בודדים של אי פתיחת גן עקב היעדרות של גננות או סייעות.
בעירייה מועסקות  8סייעות באופן קבוע המשמשות ככונניות.
עיריית כפר סבא בכלל ואגף החינוך בפרט עושים מאמצים ניכרים לגיוס סייעות בין אם
בקמפיינים פרסומים ,עידוד עבודה בתשלום שעות נוספות ,חיזוק תחושת השייכות של
הצוותים בגני הילדים בדרכים שונות :תעודות הוקרה ,שיחות אישיות ,בניית מערך
הדרכה לצוותי הגנים וכו'.
כמו כן ,קיים מנגנון של תימרוץ כספי לסייעות מתמידות.
בשנת  2022יושקע על ידי העירייה במערך החינוך של גני הילדים בעיר ,סכום של כ35.5 -
מיליון  ,₪זאת בנוסף ל 97-מיליון  ₪המושקעים באמצעות תקצוב משרד החינוך.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בעניין בית הספר הצומח  80ג׳
בעיר ששמה את החינוך בראש סדר העדיפויות ,עומדים ללמוד תלמידי  6או  7כיתות א׳-ב׳
במתחם מאולתר ,עם מבנים יבילים ,מחוץ לשכונת מגוריהם.
.1
.2
.3
.4
בברכה,

מדוע לא נערכה עיריית כפר סבא בזמן למתן מענה קבע לצורך בהקמת בית ספר
חדש בשכונה הירוקה ? 80
היכן ילמדו תלמידי בית הספר הצומח בשנת הלימודים הבאה ?
מהם ההסדרים שיעשו במתחם הזמני ?
מתי צפוי פתרון של מבנה קבע לתלמידים אלו ?

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
העתקים
יובל בודינצקי מנכ"ל
מיטל קולין עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בית הספר הצומח  80ג'
עיריית כפר סבא נערכה בזמן והגישה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים
בזמן ,אך כפי שכבר נאמר בישיבה הקודמת טרם נתקבלה הרשאה ממשרד
החינוך.
עוד צוין ונאמר בישיבה הקודמת ,כי הגורם המוסמך לאשר ולתקצב בינוי מוסדות
חינוך הינו כידוע משרד החינוך ולכן פתרון של מבנה קבע צפוי להתקבל לאחר
קבלת תשובת הוועדה.
על פי משרד החינוך ,במהלך חודש ינואר תתקיים וועדה נוספת ובהתאם לתשובות
הוועדה תתקבלנה החלטות בעירייה.
במידה ולא תתקבל הרשאה תקציבית ממשרד החינוך קיימת תכנית חלופית
זמנית בה נרחיב את המתחם הקיים בכיתות נוספות.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא המשך פרוייקט הנת״צ
למרות שנושא זה עלה כבר במספר ישיבות מועצה ,עד כה לא פורסם צפי מעודכן לגבי מועד
סיום עבודות הנת״צ במקטע הראשון.
ברור לכל כי הפרוייקט הנת״צ מתנהל שלא על פי לוחות הזמנים ,בעיכוב ניכר והמשכו שנוי
במחלוקת.
.1
.2
.3
.4

מתי יסתיימו העבודות על המקטע המזרחי ,עד תל חי ?
השילוט במקום מדבר על סיום עבודות בצומת נורדאו ביום  .13.1.22האם זהו המועד
הנכון ?
האם יש התקדמות בתכנון המקטעים הבאים ? מתי יוצגו התוכניות למקטע הבא ?
האם יש כוונה להמשיך בתוכנית נת״צ שמאלי בהמשך רחוב ויצמן למרות הבעיות
התכנוניות ובטיחותיות הרבות שהוצגו הנובעות מתוכנית זו ?

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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא המשך פרוייקט הנת"צ
העבודות על המקטע המזרחי ,עד תל חי אמורות להסתיים עד סוף חודש מרץ.
בצומת נורדאו ,יש דחייה לאמצע חודש פברואר לאור שינויי תכנון בצומת.
הודעה מסודרת בעניין תצא לציבור בשבוע הקרוב.
השבוע הועברו ע"י נתיבי איילון תוכניות לחלק המערבי ,לאחר בדיקה ואישור התוכניות
ע"י העירייה הן יועברו לנת"א לאישור ולאחר מכן נת"א יעבירו לו"ז לביצוע .אנו כמובן
נפרסם את הפרטים לכשיהיו בידינו.
כרגע אין שינוי בתכנון הנת"צ.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא אי ביצוע בורות חלחול מים בפרויקטים של קירוי מגרשי ספורט
במכרז החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ,בנושא תכנון ,אספקה והתקנת מתקני קירוי
במגרש ספורט והחלפת גגות אסבסט כהכנה למערכת סולארית ,התחייבו המבצעים
שהמרזבים יורקו לתוך בורות חלחול .תכניות ארציות מחייבות תפיסת ,איגום מי נגר עילי
והשארת שטחים ללא כיסוי בכל תכנית.

 .1מדוע לא בוצעו בורות החלחול למרות שזה מופיע במכרז?
 .2מה עושה העיריה כדי שנגר עילי זה יוחדר לאקוויפר?
 .3האם גם היתר הבניה קבע ביצוע בורות חלחול?

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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא אי ביצוע בורות חלחול מים בפרויקטים של קירוי מגרשי ספורט
במכרז  2018לא הופיעו בורות חלחול כפרט לביצוע במסגרת המכרז.
רק במכרז  2020הוכנס פרט זה באופציה לביצוע .בהיתרים לא צויינו בורות החלחול.
בחלק מהמגרשים קיימים בורות חלחול וחלקם האחר מצוי בסמוך לשטחים פתוחים
והנגר מופנה אליהם ,ומשם מחלחל לאקוויפר.
חשוב לציין כי בור חלחול מיועד להחדרת המים באופן איטי ולכן לא תמיד פותר את
בעיית ניקוז המגרשים.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא ביצוע קליטת נגר עילי בנ.ת.צ.
בישיבת מועצת העיר מחודש דצמבר העלינו נושא אי ביצוע הביו פילטרים לאורך נתיב
התחבורה הציבורית .בדברי התשובה נאמר שנתיבי אילון לא תקצבה במסגרת הפרויקט
מערכות לניצול מי נגר.
במענה להצעה לסדר בנושא בינואר  2020ענתה העיריה שהביו פילטרים בעבודת תכנון עם
ד"ר ירון זינגר ושהנושא תוקצב ב 5.3-מיליון שקלים ושמתוכננים  3מתקני ביו פילטר והראשון
נמצא בתכנון מפורט .המענה בישיבה האחרונה סותר התשובה בהצעה לסדר.
מדובר על פי הערכות ותחילת תכנון הביו פילטרים לאורך הנ.ת.צ בכ 1.5 -מיליון מ"ק מי נגר
שזורמים לים .העיריה ראתה חשיבות בביצוע הביו פילטרים לאורך הנ.ת.צ ,ומשום מה
הפרויקט לא בביצוע.
השאלה:
 .1מי החליט על ביטול תקצוב ביו פילטרים?
 .2מה עושה העיריה כדי לבצע שימור מי הנגר לאורך 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
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא ביצוע קליטת נגר עילי בנ.ת.צ
ביצוע ה"ביו פילטר" כמו גם ,ביצוע סעיפים אחרים שלא נכללו במסגרת הפרויקט היו
אמורים להתבצע על חשבון "התמריצים" ו/או הבצ"מ של הפרוייקט לאחר אישור נת"א.
כפי שכבר צוין במענה לשאילתה דומה מתאריך  21/11/21שנענתה במועצת העיר בתאריך
:1/12/21
לאור עדכוני התכנון והשינויים הרבים שנבעו מחוסר התאמה למצב בפועל בשטח ,לא
נשארה יתרה תקציבית בסעיפי התמריצים ו/או הבצ"מ ולכן לא ניתן היה לכלול את ביצוע
פרויקט הביו פילטר במסגרת עבודות "מהיר לעיר" כמו גם עבודות אחרות שהעירייה
רצתה לבצע במסגרת הפרויקט.
מאחר וכאמור ,לטענת נת"א  ,העירייה מיצתה את כל המסגרת התקציבית של הפרויקט
(על כך הויכוח בין נת"א לעירייה)-לא ניתן לבצע עבודות נוספות .
במסגרת אישור התוכניות להמשך הפרויקט ,העירייה תוודא כי מתכנני הפרויקט מטעם
נת"א ייתנו פתרונות לשימוש מי נגר כגון שימוש בריצוף מחלחל וכדומה.
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לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
פרוייקט טוחני אשפה  -פיילוט שכונת הדרים
בהמשך לישיבת ועדת איכות הסביבה נודע לנו כי פרויקט התקנת טוחני אשפה ביתיים ,אותו
מקדם מחזיק תיק הקיימות עילאי הרסגור ,ושאמור לצאת לפיילוט בשכונת הדרים נמצא
לאחרונה כ-לא כלכלי .לאחר בחינת גזבר העיריה וכי חוות דעת משפטית מקיפה על ידי יועץ
מומחה ששכרה עיריית כפר סבא הצביעה על פגמים רבים בסמכותה של העיריה לקדמו.
למרות זאת ,ביקש יו״ר הוועדה למצוא חוות דעת משפטית אחרת אשר תכשיר את הפרויקט
כדי שיהיה אפשר לצאת בכל זאת לפיילוט.
 .1האם נעשתה בחינה כלכלית מחודשת של עלות  /תועלת עבור הפרויקט ? מה עמדת
גזבר העיריה ביחס לכדאיות הכלכלית ?
 .2האם עיריית כפר סבא מאמצת את חוות הדעת המשפטית שהוצגה על ידי עו״ד ארז
מילנר ,הגורסת כי לעירייה אין סמכות מנהלית לבצע התקשרות מעין זו ,ואם כן כיצד
בכוונתה להמשיך ולקדם את הפרויקט ?
 .3למרות הקשיים המשפטיים והמקצועיים שהוצגו בפני הוועדה הצעת תקציב 2022
כוללת תקצוב של  600אלף שקלים עבור פיילוט טוחני אשפה .האם העיריה נחושה
לקדם פרויקט זה חרף הקשיים המשפטיים והכלכליים שהתגלו ?
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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא פרויקט טוחני אשפה – פיילוט שכונת הדרים
עיריית כפר סבא נחושה להוביל מהלכים אשר יתרמו לאיכות הסביבה ויצמצמו את
הוצאותיה התפעוליות ,לרבות צמצום פסולת אורגנית.
כפי שהוצג ארוכות בוועדת איכות הסביבה שהתקיימה בחודש דצמבר  ,2020וועדה בה
השתתף גם אחד ממגישי השאילתא ,היו הערות לפרויקט שניתנה להן התייחסות בישיבת
הוועדה ,שגם שודרה בפייסבוק וניתן לצפות בהקלטתה בשקיפות מלאה .בוועדה נאמר כי
עיריית כפר סבא עורכת בדיקה נוספת לפרויקט זאת בשל הזמן הרב שעבר מאז אושר (כ-
 4שנים).
בישיבת ועדת איכות הסביבה סוכם כאמור כי הפרויקט יימשך בכפוף להשלמת הבדיקות
ולכן שוריין התקציב כאמור.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בעניין שימוש אסור במשאבי הרשות לצורך פרסום עצמי של ראש העירייה
ועדת הבחירות קבעה לאחרונה כי עשית שימוש אסור במשאבי העיריה לצורכי תעמולת
בחירות .שופטת הוועדה הורתה לך ולעיריית כפר סבא להסיר את כל הסרטונים בהם אתה
מככב ,להסיר שיתופים שנעשו על ידי דוברות העיריה לדף הפייסבוק שלך וכן להסיר את שמך
מכל פרסום ושילוט אינפורמטיבי.
 .1האם אתה ראש העיר הסרת את כל הפרסומים ,כפי שנדרשת לעשות ,לאלתר ?
 .2האם עיריית כפר סבא הסירה את כל השיתופים שנעשו לדף הפייסבוק שלך ?
 .3האם עיריית כפר סבא הסירה את שמך ותמונתך מכל פרסום אינפורמטיבי כנדרש ?
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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בעניין שימוש אסור במשאבי הרשות לצורך פרסום עצמי של ראש
העירייה
כל הפרסומים והשיתופים שנדרשו ע"י ועדת הבחירות להסיר הוסרו.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בעניין שימוש בכספי הרשות להפקת סרטוני תעמולה פסולים  -השבת כספים
ועדת הבחירות קבעה לאחרונה כי  2סרטונים שהופקו על ידי עיריית כפר סבא ,סרטון ברכה
לתחילת שנת הלימודים ולקראת חג הפסח ,בהשתתפות ראש העיר היו אסורים לפרסום
ומימונם נעשה שלא כדין על ידי הרשות המקומית לטובת בניגוד לחוק הבחירות דרכי
תעמולה.
 .1מה היה עלות ההפקה ,וההפצה של סרטון פתיחת שנת הלימודים ?
 .2מה היה עלות ההפקה ,וההפצה של סרטון פסח ?
 .3האם לאור קביעת ועדת הבחירות כי מדובר בשימוש אסור במשאבי הרשות הנך
מתכוון להשיב את הכספים אשר הושקעו בהפקת תעמולה זו לקופת העיריה ?
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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל

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

מענה לשאילתא בעניין שימוש בכספי הרשות להפקת סרטוני תעמולה פסולים – השבת
כספים
עלות הפקת והפצת סרטון פתיחת שנת לימודים הינה .₪ 3,660
עלות הפקת והפקת סרטון פסח הינה .₪ 21,013
ראש העיר פעל בהתאם להחלטה בה לא נאמר כי עליו לשאת בתשלום הפקת הסרטונים.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בעניין פרסומים אסורים לפי חוק הבחירות  -חוברות עירוניות
עיריית כפר סבא נוהגת להפיק חוברות בעלות של מאות אלפי שקלים בשנה אשר עוסקות
בפעילות אגפי העיריה השונים ,ובעיקר בתחום התרבות .פעם אחר פעם נראה שחוברות אלו
מנוצלות לטובת כריכת שמו של ראש העיר לפרסומים אלו .לאחרונה הורתה יושבת ראש
ועדת הבחירות על הסרת שמו ותמונתו של ראש העיר מכל פרסום אינפורמטיבי.
להל״ן דוגמאות לחוברות בהן פרסום זה עדיין לא הוסר:
http://www.digitalcatalog123.com/books/gwtb/#p=2
https://www.kfar-saba.muni.il/uploads/n/1638794056.4461.pdf
https://www.kfar-saba.muni.il/uploads/n/1613052993.2882.pdf
https://www.kfar-saba.muni.il/uploads/n/1636368492.3047.pdf
 .1האם בכוונת עיריית כפר סבא לפעול בהתאם להנחיית ועדת הבחירות ,ולהסיר את
שמם ותמונתם של נבחרי הציבור בפרסומים אלו ?
 .2האם בכוונת עיריית כפר סבא להימנע מפרסום עתידי ,הכורך את שמו ,תמונתו ודברי
ברכה של ראש העיר אל תוך פרסום אינפורמטיבי אשר נועד לתאר את פעולות
העיריה ואגף התרבות בפרט ?
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
העתקים יובל בודינצקי מנכ"ל
מיטל קולין עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בעניין פרסומים אסורים לפי חוק הבחירות – חוברות עירוניות
עיריית כפר סבא פועלת ותפעל בהתאם להחלטות ועדת הבחירות ולהוראות הדין.
מרביתם המכרעת של הפרסומים המוזכרים בשאילתה הועלו לאתר העירוני זמן רב
בטרם ניתנה החלטת ועדת הבחירות ומכל מקום ,המדובר בדברי ברכה מותרים .פרסום
שאיננו תואם את הוראות הדין הוסר מהאתר.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת תכנון ובניה
מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת תכנון ובניה הוא בסמכות מליאת ועדת התכנון  -היא
מועצת העיר ,בלבד.
מאז נפסל מינויו של חבר המועצה יובל לוי על ידי משרד היועץ המשפטי לממשלה לא הובאה
בפני מליאת הוועדה בקשה למנות ממלא מקום בוועדת המשנה.
חוק התכנון והבניה קובע כי ישיבה תיפתח בקוורום המחייב את השתתפותו של יושב ראש
הוועדה או ממלא מקומו .גם ביחס להתמעטות משתתפים נקבע כי חייבים להיות  2חברים
בנוסף ליושב ראש הוועדה.
מבדיקה שערכנו התקיימו במהלך השנה החולפת ישיבות שנוהלו שלא כדין ,ללא נוכחות יושב
ראש הוועדה  -הוא ראש העיריה.
אין באפשרות ראש העיר לקבוע כל פעם ממלא מקום אחר ,אד הוק ,כדי לנהל את הוועדות
כאשר הוא נמנע מלהגיע לדיון בוועדה באופן מלא או חלקי.
 .1מה דין החלטות שהתקבלו בוועדה בהן לא נכח ראש העיר לאורך הדיון כולו.
 .2מדוע אינך מקדם החלטה במועצת העיר או במליאת ועדת התכנון למינוי ממלא מקום
קבוע לתפקיד יושב ראש הוועדה.
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
העתקים
יובל בודינצקי מנכ"ל
מיטל קולין עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בנושא מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת תכנון ובניה
מועצת העיר כפר סבא החליטה כי יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובניה יהיה ראש העיר.
במקרים בהם ראש העיר נעדר מישיבת ועדת משנה זו או אחרת או שעזב במהלכה ,אחד
מסגניו מחליף את מקומו ומנהל את הישיבה .התנהלות זו תואמת את הוראות סעיפים
 44 ,18ו48 -א לחוק התכנון והבניה.
לפיכך כל ההחלטות שהתקבלו בישיבות מוסד התכנון מהן נעדר ראש העיר או עזב
במהלכן ,התקבלו כדין.
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26.12.2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בעניין תפקיד מחזיק תיק ועדת תכנון ובניה
מתוך כתבה בעיתון  mynetעל תוכנית אלי כהן נודע לנו כי חבר המועצה יובל לוי זכה לתואר
מחזיק תיק הוועדה לתכנון ובניה .כך צוטט :״כפי שהבהרנו ליזמים בשכונת אלי כהן ובכלל,
אנו נסייע אישית לגבש תכניות אשר תשרתנה באופן מלא את אינטרס התושבים .טובת
תושבי העיר בכלל ותושבי השכונה בפרט ,קודמת לרווחי היזם ורק היא שעומדת לנגד
עינינו״.כזכור מינוי של יובל לוי למ״מ יו״ר הועדה לתכנון ובניה נפסל על ידי משרד היועץ
המשפטי לממשלה ,היות שהוא אינו בעל הכשירות הנדרשת לשם כך ,קרי אינו ראש הרשות
או אחד מסגניו .חוות הדעת התייחסה לכך גם שתפקיד ממלא מקום יו״ר הוועדה אינו עוסק
רק בניהול ישיבות הוועדה כהסבר נוסף לכשירות הנדרשת.היות וזו הפעם הראשונה ששמענו
כי עו״ד יובל לוי נושא בתפקיד מחזיק תיק הוועדה ,נודה על המענה לשאלות הבאות:
.1

.2
.3
.4
.5

מתי מונה חבר המועצה יובל לוי למחזיק תיק ועדת תכנון ובניה ועל ידי מי ? מדוע
הדבר לא הובא לידיעת מועצת העיר עד כה ? מדוע לא עודכן ההסכם הקואליציוני
במינוי זה ?
מהם סמכויותיו כמחזיק תיק זה ?
אילו נושאים מקדם מחזיק התיק ?
האם הוגדרו ממשקים ברורים בין עבודות הצוות המקצועי לבין מחזיק התיק ?
כיצד מתיישב מינוי זה עם הקביעה המשפטית כי יו״ר הוועדה או ממלא מקומו יהיה
ראש הרשות.

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
העתקים
יובל בודינצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתא בעניין תפקיד מחזיק תיק וועדת תכנון ובניה
ראש העיר הוא יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה של העיר כפר סבא ,כפי שהוחלט ע"י מועצת
העיר.
עיריית כפר סבא פועלת ע"פ כל דין וממלאת ככתבם וכלשונם את הנחיות משרד היועמ"ש
לממשלה לרבות בעניין איוש מ"מ יו"ר ועדת המשנה.
חבר המועצה מר יובל לוי הוגדר ע"י ראש העיר כמחזיק תיק הועדה לתכנון ובניה ,אין
המדובר בתפקיד סטטוטורי ועל כן לא טעון המינוי אישור מועצה או כשירויות כאלה או
אחרת .
מדובר בתואר של כבוד למר לוי על סיוע בעניינים פרטניים ,בהם מתבקש מר לוי לסייע
בקשר עם השטח  ,ולאו דווקא נושאים הקשורים בניהול דיוני ועדת המשנה.
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2-1-2022

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות ,בנושא שילוב נשים בדרג הציבורי על ידי
קביעת שעת ישיבת מועצת העיר לשעה .19:00
הצעת ההחלטה:
המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה יהיה בכל יום רביעי הראשון בכל חודש ,החל מהשעה
.19:00

בברכה,
חברי מועצת העיר:
אסנת ספורטה
הדר לביא
יוסי סדבון
יעל סער
פנחס כהנא
צביקה צרפתי
קרן גרשון חגואל
העתק:
יובל בודניצקי – מנכ"ל.
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל.
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2-1-2022
לכבוד
רפי סער ראש העיר
הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות ,בנושא עו"ס בתי-ספר

הצעת ההחלטה:
עיריית כפר סבא תגייס עו"ס ב 50%-משרה לכל אחד מבתי-הספר העל-יסודיים.

בברכה,
אסנת ספורטה
הדר לביא
יוסי סדבון
יעל סער
פנחס כהנא
צביקה צרפתי
קרן גרשון חגואל
העתק:
יובל בודניצקי – מנכ"ל.
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל.
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הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות ,התייחסות מועצת העיר לתמ"ל 1088
צופית
בצפון כפר סבא מקודמת על ידי הותמ"ל תכנית תמ"ל  .1088התכנית בשלבי הפקדה בותמ"ל.
התכנית ממוקמת צפונית לעיר מזרחית לצופית ,על שטח מוניציפאלי של העיר ושל מועצה אזורית
השרון הדרומי.
בתכנית כ 3,500-יחידות מגורים ,כ 15,000-נפש.
בישיבת מועצת העיר ב 15-05-2019-הצגנו הבעייתיות בתכנית ובקשנו לקבל החלטה שלא יושגו
הבנות לתכנית מבלי קיום דיון במועצת העיר והצענו להתנגד לתכנית.
השבוע התקיים הדיון בותמ"ל ,דיון לקראת הפקדת התכנית .פינחס כהנא השתתף בדיון וגם
תושבים נוספים.
בדיון נחשף בצורה ברורה שהתכנית מאד בעייתית בנושאים רבים ומשרדים רלוונטיים מתנגדים
לקידומה.
בישיבה נטען שהעיר תומכת בתכנית ,וראש העיר טען בה שיש תושבים שמתנגדים לתכנית אבל
הם לא מבינים התכנית .זו אמירה מבזה .התושבים שהיו בדיון מעורבים מאד ,מכירים היטב
התכנית ומבינים היטב השפעתה על העיר .למרות בקשתנו כבר מ  2019 -לא הוצגה התכנית
למועצת העיר .להזכיר שהכוללנית מופקדת וצריכה לחזור לאפשרות הערות הציבור במסגרת 106
ב' כי נעשו בה שינויים משמעותיים .על בסיס מה נאמר לוועדה שהעיר תומכת בתכנית? בישיבת
מועצת העיר ב 15-5-2019בתשובה להצעה לסדר שלנו נאמר "ראש העיר לא ידלג על מועצת
העיר ולא יפסח על ישיבה שבה כולם ישמעו ויבינו"" .עילאי מטפל בנושא תחבורה" " ,מועצת
העיר תבחן הסכם גג והתכנית" ,איתן צנעני אמר "מתנגדים לתוספת  15,000נפש במקום זה".
המנכ"ל אמר " אמרנו בעת הדיון עם הותמ"ל שאנחנו לא צריכים את הותמ"ל הזה  ,לא רוצים
אותו ,הוא לא עוזר לנו ,קחו השטח ותעשו מה שאתם רוצים ,אנחנו לא רוצים אותו"  .המנכ"ל
המשיך " הותמ"ל נוהגת בצורה דורסנית בצורה שלא משתפת  ,בצורה שלא של שוויון כוחות ,אצלו
העצמה והתמריץ" " .העמדה היא שאנחנו לא חפצים בותמ"ל" .אז איך הפכנו לתומכי התכנית?
מהדיון בשבוע שעבר בותמ"ל עלו וצפו בעיות רציניות בתכנית ,נושאים שהצגנו בעבר .יש לציין
שלמרות הכוחניות ,כאשר שלטון מקומי או גופים וולונטריים נאבקים הם מצליחים לפעמים,
במקרה זה בנושא המסדרון האקולוגי יש שינוי בתכנית .רק מראה שזה שעובדים כבר  8שנים על
תכנית לא מעיד שמוסדות התכנון עובדים לאט אלא שהתכנית גרועה.
בקצרה מספר נקודות שעלו בדיון:
 . 1אין פתרון תנועתי .ביצוע התכנית יביא לכאוס ביציאה מהשכונות והשכונות הנלוות ,דרך בן
יהודה תיסתם ,רחוב טשרניחובסקי ייסתם יותר ,צומת עליה יהווה מחסום ועוד .כל זאת שהנחת
המתכנן היא שהשכונה היא ברדיוס הליכה ברגל למרכז העיר והשימוש ברכב פרטי יהיה נמוך...
 . 2אין פתרון לנושא אספקת המים .כבר בתחילת הקדנציה דבר ראשון שהעלינו במפעל המים
שלעיר אין תכנית אב לאספקת מים .הדוברים ציינו נקודה זאת 15000 .תושבים צריך פתרון
לאיגום ,צנרת ראשית ועוד.
אין פתרון למי הנגר העילי והעיר צפויה לשיטפונות .אין אפשרות להחדיר מים באזור המוביל וגם
שטחים חקלאיים שקלטו מים הפכן לאזור בנוי.
אין פתרון לנושא הביוב והנושא לא נבחן מערכתית .אי אפשר סתם לחבר  15000תושבים
למערכת העירונית.
 .3פגיעה חמורה באורבניות .המתכננים דברו על צמידות לשכונות הקיימות אבל התעלמו מפגיעה
במרכז העיר .מיקום שכונה רחוק ממרכז העיר .הרחבה לא טבעית של עיר .נובע מנושא זמינות
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שטחים ציבוריים -זו מהות הותמ"ל במקום לקדם בעתיד השטח מצפון לבן יהודה .הרחבה עתידית
טבעית היא צפונית לבן יהודה.
הסיבה העיקרית שהותמ"ל קבעה מיקום זה כי בשטח אין בעלות פרטית .מבחינת העיר ברור
שמיקום זה בזמן זה הוא בעייתי מאד לעיר .אנחנו לא צריכים להסכים שמשרדים שונים מקדמים
פרויקטים במרחב העירוני של העיר ללא הבנה של נושאים כמו שיקום מרכז העיר ,היררכית
שירותים עירונית והבסיס הכלכלי של העיר.
 .4פגיעה כלכלית אנושה לעיר .יש חלומות שהכל יכוסה על ידי הסכם הגג -שינוי מערכות מים,
ניקוז ,הרחבת מט"ש או הקמת חדש עם הצנרת ,כבישים חדשים .חלומות .ובינתיים העיר תצטרך
לטפל בתושבים.
 .5בעיית תנועת מטוסים מעל האזור המתוכנן.
 .6לתושבי העיר השטח החקלאי חשוב מאד מסביב לעיר .גם ברמה הלאומית יש רצון לביטחון
אספקת מזון.
אנחנו חושבים שהעיר צריכה להתנגד נמרצות לתכנית זו ,ולתאם ההתנגדות עם המועצה האזורית
ואחרים .חזית ההתנגדות צריכה להיות אחידה .וברורה.
אנו מבקשים להחליט:
 .1תכנית תמ"ל  1088תוצג למועצת העיר.
 .2עד קיום הדיון ,לא יושגו כל הבנות בנושא שמשמעותם קידום התכנית ללא דיון במועצת
העיר .יובהר לותמ"ל שהאמירה שהעיר תומכת בתכנית איננה נכונה לרגע זה.
בברכה,
חברי מועצת העיר:
אסנת ספורטה
הדר לביא
יוסי סדבון
יעל סער
פנחס כהנא
צביקה צרפתי
קרן גרשון חגואל

העתק:
יובל בודניצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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הצעה לסדר :חילופי גברי בועדת המשנה לתכנון ובניה
כדי להבטיח ייצוג של סיעות שעד כה לא היה להם יצוג בועדת תכנון ובניה מבקשים לאשר הצעת
החלטה זו:
הצעת החלטה:
מאשרים מינוי של חבר המועצה צביקה צרפתי כחבר בועדת המשנה לתכנון ובניה במקומו של
עו״ד אוהד יובל לוי.

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

העתק:
יובל בודניצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל

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

אישור ביטול חוק עזר
הצעת החלטה :
מאשרים את ביטול חוק העזר לכפר סבא  -תקנות עיריית כפר -סבא (ישיבות המועצה,
זימונן והנוהל בהן ) תשל"א  , 1971בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה.

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

חוק עזר לכפר -סבא  -תקנות עיריית כפר -סבא (ישיבות המועצה ,זימונן
והנוהל בהן ) (ביטול) התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו– 251לפקודת העיריות 1ובהסכמת שר הפנים מתקינה עיריית כפר סבא
חוק עזר זה:
 .1חוק העזר לכפר סבא  -תקנות עיריית כפר -סבא (ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהן ) תשל"א
 - 2 1971בטל.

ב

התשפ"ב (

)2022

____________________________
רפי סער
ראש עיריית כפר -סבא
_________________
איילת שקד
שרת הפנים

דברי הסבר
חוק עזר לכפר -סבא תקנות עיריית כפר -סבא (ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהן) (ביטול) התשפ"ב.2022-
.1
.2
.3

.4

.5

1

חוק עזר לכפר -סבא  -תקנות עיריית כפר -סבא (ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהן) תשל"א-
 ,1971קובעות הסדרים באשר לישיבות מועצה ,זימונן והנוהל בהן.
בשנת  2008הוחלפה התוספת השנייה של פקודת העיריות [נוסח חדש} העוסקת בישיבות מועצת
העירייה ,בתקנון ובנהלים שונים הכרוכים בניהול הישיבות.
חוק העזר של עיריית כפר -סבא משנת  1971סותר בחלקו הוראות חוק שנקבעו בתוספת השנייה
לפקודה.
כמו כן ,ובפועל ,מועצת העיר כפר -סבא פועלת בעניין ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהן על פי
התקנון שבתוספת השנייה לפקודת העיריות.
העירייה אינה רשאית לפעול על פי הוראות חוק עזר שאינן עולות בקנה אחד עם ההוראות הקבועות
בחקיקה הראשית  -פקודת העיריות ,ובפועל כאמור ,מועצת העיר פועלת בהתאם להוראות התוספת
השנייה לפקודת העיריות.
לפיכך ,מבוקש לבטל את חוק העזר משנת  ,1971חוק העזר לכפר סבא  -תקנות עיריית כפר -סבא
(ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהן ) תשל"א 1971

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש , 8עמ' .197

 2ק"ת  2691תשל"א עמ' .918

תיקון חוק עזר שמירה
הצעת החלטה :
מאשרים את תיקון חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התשפ"ב -
 , 2021בנוסח המצורף לסדר יומה של המועצה ,לפיו תפעל העירייה בהתאם להצעת החוק
לתיקון פקודת העיריות (מס'  )150התשפ"ב.

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

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 .19.08.21

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

1.13

1.09

היטל שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי

לכל מ"ר משטחו הבנוי של הנכס

4

לאור תיקון התחשיב ,הובא ,ביום  ,03.11.2021חוק העזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי)
(תיקון) ,התשפ"ב ,2021-לדיון נוסף במועצת העיר ,אשר שבמסגרתו התבקש להאריך את תוקף
הגבייה עד ליום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר  )2021כמו גם לאשר את התחשיב לחוק העזר היטל
שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ,שאושר על ידי משרד הפנים.

5

ביום  10.11.2021פורסמה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון
מס'  ,)6התשפ"ב ,2021-אשר מציעה להאריך את תוקפה של הוראת השעה ,קרי את תוקף הגבייה ,עד
יום י"ט בטבת התשפ"ד ( 31בדצמבר .)2023

6

ביום  20.11.2021אישרו ועדת הפנים והוועדה לביטחון פנים בדיון משותף לקריאה שניה ושלישית
את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)150התשפ"ב ,2021-העוסק בהיטלי שמירה ואבטחה.
במסגרת זו נקבעה סמכותה של רשות מקומית להסדיר בתחומה ענייני שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
ב נושאים שקבעו שר הפנים והשר לביטחון פנים .בכך החליטה הועדה להפוך את הוראת השעה,
שהכנסת התבקשה לאורך השנים להאריכה שוב ושוב ,ועומדת לפוג ביום  31.12.21השנה ,להוראת
קבע .לפיכך ,וככל שהצעת חוק זו תתקבל ,הרי שלא נדרש לקבוע בחוק העזר מגבלת גבייה בהתאם
להוראת השעה שהוארכה משנה לשנה.

7

לכן ,מובא חוק העזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) (תיקון) ,התשפ"ב ,2021-לדיון נוסף
במועצה ,אשר במסגרתו מתבקש לפעול בהתאם להצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ,)150

דברי הסבר חוק עזר שמירה

-2-

התשפ"ב( 2021-ובכך לא להכניס סעיף מגבלת גבייה ,כפי שהחליטה המועצה בישיבתה מיום
 )03.11.21ועל מנת שהעירייה תמשיך לפעול על פי תפיסת הביטחון והאבטחה שגובשה.
8

הואיל ושיעור ההיטל שנקבע בהתאם לתחשיב עומד על  ,₪ 1.09נכון ליום  ,19.08.21מוחלף סעיף
ההצמדה ,כך שהסכום הקבוע בתוספת יעודכן ב 1 -בינואר של כל שנה לפי שיעור שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם ,כאשר
יום העדכון הראשון שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ,הוא המדד שפורסם בחודש יולי  .2021יובהר,
כי המדד הוא מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

9

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.

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

במקום האמור בסעיף  7יבוא:
"הצמדה למדד
הסכום הקבוע בתוספת יעודכן ב 1-בינואר של כל שנה (להלן :יום העדכון) ,לפי
שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי .בסעיף זה-

.7

"המדד" -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון
"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון הקודם;
ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ,המדד שפורסם
בחודש יולי ."2021

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

20/12/2021
מספר פנימי2164589-37936 :

נספח מס' מ/1462-א'

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)150התשפ"ב–2021

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ב בכסלו התשפ"ב
( 16בנובמבר  ,)2021והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום ט"ז בטבת התשפ"ב ( 20דצמבר .)2021
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

-120/12/2021

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2164589-37936 :

נספח מס' מ/1462-א'
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)150התשפ"ב–2021
תיקון סעיף 249

.1

בפקודת העיריות( 1להלן – הפקודה) ,בסעיף  ,249אחרי פסקה ( )32יבוא:
"שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי

הוספת סעיף 251ד .2

()33

להסדיר עניינים של שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
בתחומה ,בנושאים ,בתנאים ובסייגים שקבעו השר
והשר לביטחון הפנים כאחד ,בהסכמת שר
המשפטים ,ואולם בחוק עזר לפי פסקה זו לא יוטלו
אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה על סכום
שקבע השר".

אחרי סעיף 251ג לפקודה יבוא:
"ייעוד וניהול של 251ד( .א) עירייה תנהל את הכספים שהתקבלו מהיטל
או אגרה שנקבעו בחוק עזר כאמור בסעיף )33(249
כספי היטל שמירה
בחשבון בנק נפרד ,המיועד אך ורק למטרה זו.
ואגרת שמירה
(ב) העירייה רשאית להשתמש בסכומים שנגבו
כהיטל שמירה או כאגרת שמירה אך ורק למימון
ענייני שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי בתחומה,
בנושאים שנקבעו כאמור בסעיף .)33(249
הכספים כאמור בסעיף קטן (א) ינוהלו בידי
(ג)
גזבר העירייה באופן שיאפשר מעקב אחר
התקבולים מכל מקור וההוצאות שהוצאו למטרות
השונות; הגזבר יגיש למועצה ,אחת לשנה ,דין
וחשבון על התקבולים וההוצאות כאמור ועל
הנושאים שלמימונם הוצאו.

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197התשפ"א ,עמ' .229

-220/12/2021

(ד) השר יגיש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של
הכנסת דיווח על יישום הוראות סעיף )33(249
וסעיף זה ,לגבי עיריות שגובות היטל שמירה או
אגרת שמירה בהתאם לסמכותן לפי סעיף ,)33(249
ובכלל זה על הפעילות שמומנה באמצעות היטל
השמירה או אגרת השמירה; הדיווח יימסר אחת
לשנה ,החל משנת  ,2023לגבי השנה שקדמה למועד
הדיווח ,ולא יאוחר מיום  30ביוני בשנת הדיווח".
תיקון פקודת
המועצות
המקומיות

.3

בפקודת המועצות המקומיות ,2בסעיף 24א ,אחרי "12(249א)" יבוא "ו,")33("-
ואחרי " ",251יבוא "251ד.",

תחילה

.4

תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר .)2022

***************************************************************************************

 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"ט ,עמ' .318

-320/12/2021
מספר פנימי2164589 :

נספח מס' מ/1462-א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)150התשפ"ב2021-

* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.






קבוצת הליכוד – חברי הכנסת בנימין נתניהו ,יולי יואל אדלשטיין ,ישראל כץ ,מירי מרים רגב ,יריב
לוין ,יואב גלנט ,ניר ברקת ,גילה גמליאל ,אבי דיכטר ,גלית דיסטל אטבריאן ,חיים כץ ,אלי כהן ,צחי
הנגבי ,אופיר אקוניס ,יובל שטייניץ ,דוד אמסלם ,דסטה גדי יברקן ,אמיר אוחנה ,אופיר כץ ,חווה
אתי עטייה ,יואב קיש ,דוד ביטן ,שלמה קרעי ,מכלוף מיקי זוהר ,אורלי לוי אבקסיס ,קטי קטרין
שטרית ,פטין מולא ,מאי גולן
קבוצת ש"ס – חברי הכנסת אריה מכלוף דרעי ,יעקב מרגי ,יואב בן צור ,מיכאל מלכיאלי ,חיים ביטון,
משה ארבל ,ינון אזולאי ,משה אבוטבול ,אוריאל בוסו
קבוצת יהדות התורה – חברי הכנסת משה גפני ,יעקב ליצמן ,אורי מקלב ,מאיר פרוש ,יעקב אשר,
ישראל אייכלר ,יצחק פינדרוס
קבוצת הציונות הדתית – חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ,מיכל וולדיגר ,איתמר בן גביר ,שמחה
רוטמן ,אורית מלכה סטרוק ,אבי מעוז ,אופיר סופר

הסתייגויות
לסעיף 1
קבוצת הליכוד ,קבוצת ש"ס ,קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית מציעות:
 .1לפני הסעיף יבוא:
מטרת חוק זה היא לאפשר לממשלה להתעלם מחוסר התגייסות של
.1
"מטרה
מערכת המשפט נגד הפשיעה".
 .2לפני הסעיף יבוא:
מטרת חוק זה היא לאפשר לממשלה להסיט ממנה את האחריות לפשיעה
.1
"מטרה
הגואה לעבר הרשויות המקומיות".

לסעיפים  2עד 4
אין הסתייגויות
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לאחרי סעיף 4
קבוצת הליכוד ,קבוצת ש"ס ,קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית מציעות:
 .3אחרי הסעיף יבוא:
"סיוע במימון
סיירות שמירה

.5

על אף האמור בחוק זה ,המדינה תעביר תשלומים לשם הקמת סיירות שמירה
לרשויות מקומיות המעוניינות בכך ואין באפשרותן לקבוע היטל שמירה או
אגרת שמירה לשם כך ,ובלבד שהן משויכות לאשכול  1עד  6במדרג החברתי-
כלכלי כהגדרתו בסעיף  11לפקודת מס הכנסה".

 .4אחרי הסעיף יבוא:
"הוראת מעבר

.5

רשויות מקומיות המפעילות בתחומן סיירת שמירה יהיו זכאיות ,בשלוש
השנים הראשונות להפעלתה ,למענק מאוצר המדינה בסכום השווה לסכום
היטל השמירה או אגרת השמירה שהן גובות מתושביהן לשם כך".

 .5אחרי הסעיף יבוא:
"הנחה בהיטל
שמירה

.5

תושב הזכאי להנחה בתשלומי הארנונה ,יהיה זכאי להנחה באותו שיעור גם
מהיטל השמירה או מאגרת השמירה הנגבים ממנו לפי חוק זה".

***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
אין
***************************************************************************************

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 29.12.2021
מובאת בזאת בקשה לאישור תשלום מקדמה ע"ח תמיכות לעמותות שפנו לעירייה בבקשה
לקבלת המקדמה.
תשלום המקדמה הינו בהתאם למה שנקבע בהוראות חוזר מנכ"ל .4/2006
סכום המקדמה הינו  25%מגובה התמיכה שאושרה בשנת .2021
תשלום המקדמה הינו בכפוף להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנת  2022כאמור בהנחיות
חוזר מנכ"ל משרד המשפטים.
להל"ן העמותות:
מועדון הכדורעף הפועל כפ"ס

סך  239,201ש"ח

מועדון כדורגל בית"ר קפלן כפ"ס

סך  71,357ש"ח

מועדון הכדורגל הפועל כפ"ס ש.ל.י )2013(.בע"מ

סך ₪ 221,993

הצעת החלטה :
מאשרים תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2022לעמותות הפועל כפ"ס כדורגל ,בית"ר
כפ"ס ומועדון הכדורעף הפועל כפ"ס בגובה  25%מסך התמיכה שאושרה בשנת 2021
בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד המשפטים ובכפוף להגשת
טפסי בקשה לתמיכה לשנה זו ע"י העמותה וחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את
המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.
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אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 23.12.2021
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  23.12.2021בצירוף חומרים נלווים.
הצעת החלטה:
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 23.12.2021
בנושאים כדלקמן-
 .1העברות מס'  11לשנת - 2021תקציב רגיל
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הקדמת מענקי פיס ( 2022-2023תוכנית חומש)
דברי הסבר
 .1מפעל הפיס הנהיג תוכנית חומש ,לפיה רשות רשאית לבקש הקדמת מענקים בגין
השנים עד וכולל .2023
 .2התנאים שקבע מפעל הפיס לתוכניות חומש הינו תמהיל שימוש בין פרויקטים של
פיתוח לתוכניות הפעלה בתחומי התרבות ,רווחה ,נוער וצעירים.
 .3ריכוז והקדמת המענקים תאפשר יציאה במקביל לכמה פרויקטים.
 .4מצורפת טבלת ייעדי פיס לשנות התוכנית.
2022

פרויקט:
פיס ירוק
הקמה ושדרוג גינות ציבוריות ,מתחמי כושר וגני
13,000
שעשועים ברחבי העיר
תוכניות הפעלה
תוכניות בתחומי תרבות ,רווחה ,נוער וצעירים
סך הכל

2023

סה"כ

4,000

17,000

760

760

13,760

4,760

1,520
18,560

הצעת החלטה :
המועצה מאשרת את הקדמת מענקי הפיס לשנים ( 2022-2023תוכנית החומש) בהתאם
לטבלה המצורפת.
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עדכון דרגת הרשות בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הצעת החלטה:
המועצה מאשרת את עדכון רמת הרשות לרשות שמספר תושביה היא מעל 100,000
תושבים.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שנת  ,)2020העיר כפר סבא מונה 101,830
תושבים.
על מנת לעדכן את שכר העובדים בחוזה בכירים ,לרבות לפי סעיף  168לפקודת העיריות,
מועצת העיר מאשרת את המעבר מרשות בדרגה  6לרשות בדרגה  ( 7מדרגה  8לדרגה 9
בדירוג הישן) ,לפי החוזרים המשותפים של מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר ,וכן את המעבר מרשות המוגדרת כרשות ברמה ב'
לרשות ברמה א' ,בהתאם לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.
ביחס לעובדים המועסקים עפ"י ההסכמים הקיבוציים – העדכון ייכנס לתוקף החל
ממועד קבלת החלטה זו ואילך.
ביחס לעובדים המועסקים בחוזים אישיים – העדכון יכנס לתוקף החל ממועד קבלת
החלטה זו ואילך ,בשתי פעימות שוות ,הראשונה – החל ממשכורת ינואר  2022ואילך,
והשנייה החל ממשכורת ינואר  2023ואילך.
החלטה זו כפופה לקבלת כל האישורים על פי דין ,לרבות אישור משרד הפנים.
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עדכון הרכב ועדות העירייה
הצעת החלטה:
 .1מאשרים למנות את אור ויטא ,דובר העירייה ,כחבר בוועדת מל"ח במקומה של
ליעד בראל גיל דוברת העיריה היוצאת.
 .2מאשרים למנות את נעם בן יהודה ,מנהל אגף בטחון ,כחבר בוועדת מל"ח במקומו
של שי זייד מנהל האגף היוצא.
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מתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה
הצעת החלטה:
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,מנהלת מחלקה ,אשר
מעוניינת לעבוד במתן ייעוץ בתחום הגינון ,באופן פרטי ,כעצמאית
מחוץ לשעות העבודה ,וזאת בכפוף לאיסור על מתן ייעוץ לגופים /מוסדות
ציבוריים .יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.
הצעת החלטה:
מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,מ"מ מנהלת מדור רישום
במחלקת גני ילדים ,המעוניינת לעבוד בחברת "מסר" בסיוע לאישה קשישה מטעם
משרד הבטחון ,מחוץ לשעות העבודה .יובהר בזאת ,כי תוקף האישור הינו עד שנה
ממועד זה .
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