
17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

06/01/2021

החלטה מחוץ 

לישיבת מועצה

אישור מתן מקדמות לתמיכות בעמותות לשנת 

2021

החלטה מחוץ לישיבת 

מועצה

268

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

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

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

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

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

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

.תאושר

גזבר העירייהתמיכות

בוצעהז אישורים"לפי לו

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 
העברת נושא התכנון בחברה הכלכלית למנהל 

"כפר סבא מתקדמת"ההנדסה מטעם סיעת 

הצעה לסדר

269

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

".כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת 

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

מזרח העיר כפר – פגיעה בביטחון התושבים 

סבא
הצעה לסדר

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

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

אישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 
נושא על סדר היום

.מאשרים פה אחד למנות את חבר המועצה צביקה צרפתי כחבר ועדת כספים271
ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

אישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 
נושא על סדר היום

272

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

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

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

אישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 
נושא על סדר היום

273

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

.יולי גת
ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

אישור הרכב ועדות עירייה2021ינואר 
נושא על סדר היום

.מאשרים פה אחד למנות את ענת שלום יורן כחברה נציגת סיעת מרצ בוועדת נגישות במקומה של שירה אורן274
ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

אישור המלצות ועדת כספים מיום 

פתיחת חשבון בנק ייעודי . א. 28.12.2020

העברות מסעיף לסעיף . ב. פ"לטובת היטל שצ

העברה מסעיף לסעיף . ג.  תקציב רגיל6מספר 

ח כספי "דו. ד.  תקציב בלתי רגיל7מספר 

נושא על סדר היום

275

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

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

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

גזבר העירייהתקציב

בוצעהמיידי

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 
.3.1.2021אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 

נושא על סדר היום

276

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

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

.אם וככל שהתמיכה לא תאושר, הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה

גזבר העירייהתמיכות

בוצעהז אישורים"לפי לו

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 

 15אישור הקצאה של נכס ברחוב דניאל 

.ו"לעמותת ויצ
נושא על סדר היום

277

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

. שנים5 שנים לתקופה של 0-3למטרת מעון יום לפעוטות בגיל , 44
מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו

13/01/2021
מן המניין לחודש 

2021ינואר 
אישור הקצאה של נכס ברחוב מורדי הגטאות 

.י" לעמותת זהב22

נושא על סדר היום

278

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

. שנים5למטרת סיוע למשפחות ברוכות ילדים לתקופה של , 357 חלקה 6427גוש , 22ברחוב מורדי הגטאות 

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

פתיחת שער תבור פארק עירוני מטעם סיעת 

".כפר סבא מתקדמת"
הצעה לסדר

279

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

".מתקדמת
ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של פארק 

כפר סבא מטעם שבעה חברי מועצה
הצעה לסדר

280

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

מטעם שבעה חברי מועצה
ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

".כפר סבא בראש"קולנוע חן מטעם סיעת 2021פברואר 
הצעה לסדר

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

בוצעהמיידי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

: 26.1.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 תקציב 1העברות מסעיף לסעיף מספר . א

העברות מסעיף לסעיף . ב. 2021רגיל לשנת 

.2021 תקציב בלתי רגיל לשנת 1מספר 

נושא על סדר היום

282

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

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

.2021לשנת 

גזבר העירייהתקציב

בוצעהמיידי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 
עדכון הרכב ועדות עירייה

נושא על סדר היום

283

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

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

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

.גיטליץ כחבר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של הילן דהרי

ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

2021פברואר 

אסנת חכמון כמנהלת ' אישור מינויה של הגב

.אגף החינוך בעירייה ואישור שכרה
נושא על סדר היום

284

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

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

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/02/2021
מן המניין לחודש 

אישור קריטריונים ותבחינים להקצאת קרקעות2021פברואר 
נושא על סדר היום

285

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

כמצורף
מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהמיידי

03/02/2021
מן המניין לחודש 

אישור האצלת סמכות ראש העיר כרשות רישוי 2021פברואר 

.ביחס למפעל בראון

נושא על סדר היום

286

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

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

, ל"ג לחוק רישוי עסקים הנ7לצורך ביצוע פעולות על פי סעיף , 1968– ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקים5רישוי מכוח סעיף 

.ביחס למפעל בראון

מנהלת מחלקת רישוי עסקיםאשרור

בוצעהמיידי

10/02/2021

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

.אינטגרציה ורישום לחטיבות הבינייםחברי מועצה

נושא על סדר היום

.נדחית ההצעה בנושא אינטגרציה ורישום לחטיבות הביניים, עקב שוויון בקולות287

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים וחדשיםחברי מועצה

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים וחדשים288

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

 למעיין החינוך 10הקצאת מבנים ברחוב יערה 

.התורני

נושא על סדר היום

. למעיין החינוך התורני10דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא הקצאת מבנים ברחוב יערה 289

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

הטמנת קווי חשמל במתחמי התחדשות 

.עירונית

נושא על סדר היום

דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא הטמנת קווי חשמל במתחמי התחדשות עירונית290

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

העברת פעילות אספקה המים לתאגיד פלגי 

.השרון

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא העברת פעילות אספקה המים לתאגיד פלגי השרון291

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

נציגי ציבור בחברה הכלכליתחברי מועצה

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא נציגי ציבור בחברה הכלכלית292

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

.מפעל המים– מימון הייצוג המשפטי חברי מועצה

נושא על סדר היום

.מפעל המים– דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא מימון הייצוג המשפטי 293

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

.שיפוץ אצטדיון לויטהחברי מועצה

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא שיפוץ אצטדיון לויטה294

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

.מיזם קירוי מגרשים והצבת פנלים סולארייםחברי מועצה

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא מיזם קירוי מגרשים והצבת פנלים סולאריים295

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

.פתיחת שער תבור בפארק העירוניחברי מועצה

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא פתיחת שער תבור בפארק העירוני296

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של 

.הפארק

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא הקמת נקודת מסחר בחלקו הדרומי של הפארק297

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

.קולנוע חןחברי מועצה

נושא על סדר היום

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא קולנוע חן298

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

10/02/2021
לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה

אישור קריטריונים – בקשה לביטול החלטה 

.ותבחינים להקצאת קרקעות

נושא על סדר היום

.אישור קריטריונים ותבחינים להקצאת קרקעות– דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא בקשה לביטול החלטה 299

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

הפרדת נתיב האופניים והולכי הרגל בפארק 

מטעם חמישה חברי מועצה

הצעה לסדר

300

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

.חמישה חברי מועצה

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

שיתוף – מסמך מדיניות התחדשות עירונית 

ציבור ודיון בשינוי המסמך מטעם חמישה חברי 

.מועצה

הצעה לסדר

301

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

.מטעם חמישה חברי מועצה" בשינוי המסמך

ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

תכנית אבטחה במוסדות חינוך מטעם שישה 

חברי מועצה
הצעה לסדר

302

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

.מועצה
ל העירייה"מנכהצעות לסדר

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

עדכון הרכב ועדות עירייה

נושא על סדר היום

303

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

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

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

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

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

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

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

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

.כחבר בוועדה לעסקים קטנים ובינוניים מטעם סיעת תנופה

ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

אישור המלצות ועדת כספים מיום 

העברות מסעיף לסעיף . א. 24.02.2021

העברות מסעיף . ב. 2021רים " תב2מספר 

העברות . ג. 2021 תקציב רגיל 2לסעיף מספר 

. ד. 2020 תקציב רגיל 7מסעיף לסעיף מספר 

תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי 

מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי : פ"שצ

הצגת . ה. פ בבנק מרכנתיל"לטובת היטל שצ

.2019ח הכספי המבוקר לשנת "הדו

נושא על סדר היום

304

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

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

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

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

גזבר העירייהתקציב

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים 

.2021נתמכים לשנת 
נושא על סדר היום

305

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

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

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 
מינויו של דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי 

ואישור שכרו, במשרת אמון, לראש הרשות

נושא על סדר היום

306

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

.בכפוף לאישור משרד הפנים, ל" משכר מנכ45%-35%חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של 

מנהלת אגף משאבי אנושמינויים

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 

אישור מינוי נציגי ציבור בדירקטוריון החברה 

.מ"הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע
נושא על סדר היום

307

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

.ב קורות חיים של המועמדת והמועמד"מצ. רובינשטיין ובועז אברהם
ל החברה הכלכלית"מנכמינויים

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/03/2021
מן המניין לחודש 

2021מרץ 
.מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

נושא על סדר היום

308

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

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

.יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה. בעיצוב ובלימוד עיצוב תכשיטים בשעות הפנאי

מנהלת אגף משאבי אנושאשרור

בוצעהמיידי

03/03/2021
מן המניין לחודש 

.2021ביטול ישיבת מועצה לחודש אפריל 2021מרץ 
נושא על סדר היום

309

ל העירייה"מנכאשרור.21.4.2021 שתוכננה להתקיים ביום 2021מאשרים פה אחד לבטל את ישיבת מועצת העיר לחודש אפריל 
בוצעהמיידי

16/03/2021
החלטה מחוץ 

לישיבת מועצה
החלטה מחוץ לישיבת 10.3.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום 

310מועצה

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

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

בוצעהמיידי

שלא מן המנין 21/04/2021

2021אפריל 

הצעה לסדר.הקמת הקירויים הסולאריים

309

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא הקמת :309' החלטה מס

.ה קירויים הסולאריים
ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעהמיידי

שלא מן המנין 21/04/2021

2022אפריל 

בצעה לסדר.פתיחת מגרשי ספורט

310

ל העירייה"מנכהצעה לסדרלא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא פתיחת מגרשי ספורט :310' החלטה מס
בוצעהז"י לו"עפ



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

שלא מן המנין 21/04/2021

2023אפריל 

בצעה לסדרבחינת כדאיות הקמת הקירויים הסולאריים

311

ל העירייה"מנכהצעה לסדרלא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא בחנית כדאיות הקמת הקירויים הסולאריים :311' החלטה מס

בוצעה

21/04/2021
שלא מן המנין 

2024אפריל 
פעילות החברה הכלכלית לפ יתוח כפר סבא 

.מחוץ לגבולות העיר

הצעה לסדר

312

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא פעילות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא מחוץ  :312' החלטה מס

לגבולות העיר

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה

שלא מן המנין 21/04/2021

2021אפריל 

אישור מי נוי חברי מועצה לוועדת מכרז ים 

לבחירת עובדים בכירים

ה של /ה והתאמתו/לשם בחינת כשירותו

ל"ת למשרת מנכ/המועמד

ד איתן"מאשרים פה אחד למנות את חברי המועצה עו : 313' החלטה מס313נושא על סדר היום

ד קרן גרשון חגואל כחברים בוועדת המכרזים לבחירת"צנעני ועו

ה של/ה והתאמתו/לשם בחינת כשירותו, עובדים בכירים

לפקודת העיריות'  ב169ל בהתאם לסעיף "ת למשרת מנכ/המועמד

).נוסח חדש(

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים

שלא מן המנין 21/04/2021

2021אפריל 

אישור המשך חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים 

202נתמכים לשנת 

 לעמותות2021מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לשנת  : 314' החלטה מס314נושא על סדר היום

ב בהתאם להמלצת ועדת"ולגופים נתמכים כמפ ורט בטבלה הרצ

-23.2.2021תמיכות מ . 

בכפוף -בוצעה   מיידיגזבר העירייה תמיכות

להשלמת המסמכים 

הנדרשים

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

הצעת החלטה בנושא שיבוש יזום לכאורה של 

שידורי ישיבת מועצת העיר

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה לסדר בנושא שיבוש :315' החלטה מס315הצעה לסדר

.יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר

.יוסי וקרן, אסנת, צביקה, הדר, פינחס, יעל- בעד 

,עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר קולמן, רפי, אורן, עדי- נגד 

.ממה ויובל, מאיר, לירית , פליאה

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושהצעה לסדר

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

אישור מינויו של מר יובל בודניצקי לתפקיד 

ל העירייה ואישור שכרו"מנכ

מאשרים פה אחד את מינויו של יובל בודניצקי לתפקיד :316' החלטה מס316נושא על סדר היום

ומאשרת את, ל העירייה החל ממועד כניסתו בפועל לתפקיד"מנכ

. בכפוף לאישור משרד הפנים ,%100שכרו בשיע ור של 

בוצעהמיידיהנהלהמינויים

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

 2021.3.22אישור המלצות ועדת כספים מיום 

העברות מסעיף . ב. אישור מחיקת חובות. א. 

. ג . 2020תקציב רגיל  ,8לסעיף מספר 

תקציב רגיל  ,3העברות מסעיף לסעיף מספר 

2021

 2021.3.22מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כ מפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  :317' החלטה מס317נושא על סדר היום

העברות . ג . 2020תקציב רגיל  ,8העברות מסעיף לסעיף מספר . ב. אישור מחיקת חובות. א: בנושאים כדלקמן

202תקציב רגיל  ,3מסעיף לסעיף מספר 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

. למעט עמותת בית איזי שפירא ,2021.4.20מאשרים פה אחד את ה מלצות ועדת תמיכות מיום  :318' החלטה מס318נושא על סדר היום2021.4.20אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 

 לגבי עמותת 2021.4.20את המלצות ועדת תמיכות מיום ) לירית לא השתתפה בהצבעה(כמו כן מאשרים פה אחד 

.בית איזי שפירא

בוצעה בכפוף גזבר העירייהתמיכות

למסמכים הנדרשים

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

העמדת רכב (אישור חוק עזר לכפר סבא .

2021.– א "התשפ, )תיקון( )וחנייתו

נושא על סדר היום

319

העמדת(מאשרים ברוב קולות את חוק העזר לכפר סבא  :319' החלטה מס

. המצורף בזאת2021– א "התשפ )תיקון( )רכב וחנייתו

,דני, אמיר קולמן, אורן, עדי, קרן, יוסי, אסנת, הדר, פינחס- בעד 

.ממה ויובל, לירית מאיר, פליאה, עילאי

יעל- נגד 

בוצעהיועץ משפטי לעירייהחוק עזר

05/05/2021

שמן המנין מאי 

2021

נושא על סדר היום.מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

320

אשר , מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה קצינת ביקור סדיר באגף החינוך :320' החלטה מס

יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה. מעוניינת לעבוד כמטפלת באומנות באופן פרטי בשעות הפנאי

בוצעהמיידימנהלת מאשבי אנושמשאבי אנוש

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

נושא על סדר היוםהוספת נושא לסדר היום

321

בוצעהל העיירה"מנכנושא לסדר.אישור תוספת נושא לסדר היום 

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

נושא על סדר היום.מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

322

מנהלת , מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה) הדר לא משתתפת בהצבעה(מאשרים פה אחד  :322' החלטה מס

יובה ר בזאת כי תוקף . באופן פרטי בייעוץ בתחום בשעות הפנאי, פרויקטים במחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

.האישור הינו עד שנה ממועד זה 

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

05/05/2021
שמן המנין מאי 

2021

מעבר לגיל , אישור הארכת שירות של עובדים

70. 

נושא על סדר היום

323

מנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש. של עובדי העירייה70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל  :323' החלטה מס
מיידי

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

הצעה לסדרקידום עסקים קטנים

324

. אסנת, הדר, פינחס, יעל- בעד . מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא קידום עסקים קטנים :324' החלטה מס

.מאיר ויובל, לירית , פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, עד י, אורן, תהילה- נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא הקמת בתי :325' החלטה מס325הצעה לסדר.הקמת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר

.ספר יסודיים חדשים בעיר 

.קרן, אסנת, הדר, פינחס, יעל- בעד 

,עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, עד י, אורן, תהילה- נגד 

.מאיר ויובל, לירית , פליאה

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא הסדרת :326' החלטה מס326הצעה לסדר.י"הסדרת הקצאת קרקע לעמותות מלב

.י"הקצאת קרקע לעמותות מלב

.קרן, אסנת, הדר, פינחס, יעל- בעד 

,עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, עד י, אורן, תהילה- נגד 

.מאיר ויובל, לירית , פליאה

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

שיבוש מכוון של שידור ישיבת מועצת העיר 

.בנושא פרשת הקרויים הסולאריים 

מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא שיבוש מכוון :327'  החלטה מס327הצעה לסדר

של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת הקרויים

.הסולאריים 

.אסנת, הדר, פינחס, יעל- בעד 

,פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, עד י, אורן, תהילה- נגד 

לירית ויובל

בוצעהל העירייה"מנכהצעה לסדר



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

ניצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות חברי 

.מועצה מהאופוזיציה

הצעה לסדר

328

מאשרים ברוב קולות לא לאשר הצעה בנושא ניצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה  :328' החלטה מס

לירית ויובל, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, עד י, אורן- נגד . אסנת, פינחס, יעל- בעד . מהאופוזיציה 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

 ופעילות 50/ קידום תכנית לאזור תעשייה כס

להסדרת צומת הכניסה לאזור התעשייה

הצעה לסדר

329

 ופעילות להסדרת 50/ מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא קידום תכנית לאזור תעשייה כס :329' החלטה מס

.צומת הכניסה לאזור התעשייה

.לירית , פל יאה, עילאי, ראש העיר, דני , אמיר איתן, אורן, תהילה

.הדר ואסנת , פינחס, יעל- נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2024

הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים 

והמגיעים לעיר

הצעה לסדר

330

ל העירייה"מנכהצעה לסדר.מאשרים פה אחד לאשר הצעה בנושא הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר  :330' החלטה מס
ז אישורים"לפי לו

מתגבש

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

כפר "מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת 

.כחברה בו ועדת כספים" סבא מתקדמת

הצעה לסדר

331

כפר סבא " הצעה בנושא מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת להסירמאשרים ברוב קולות  :331' החלטה מס

- נגד . לירית , פליאה, עילאי, ראש העיר, דני , אמיר איתן, אורן, תהילה- בעד . כחברה בוועדת כספים " מתקדמת

הדר ואסנת, פינחס, יעל

ל העירייה"מנכמינויים

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

2021

 שעות 4הצבעה לאישור המשך ישיבה לא חר 

.דיון 

נושא על סדר היום

332

 4/3אין רוב של ( שעות דיון 4לא מאשרים ברוב קולות להמשיך את ישיבת המועצה לאחר  :332' החלטה מס

.הדר ואסנת , פינחס, יעל- נגד . לירית , פליאה, עילאי, ראש העיר, דני , אמיר איתן, אורן, תהילה- בעד  . )מהנוכחים

ל העירייה"מנכנושא לסדר

בוצעה

02/06/2021
שמן המנין יוני 

הצבעה לדחות את ישיבת המועצה2021
נושא על סדר היום

333

ל העירייה"מנכנושא לסדר בערב00:19מאשרים ברוב קולות לדחות את ישיבת המועצה ליום ראשון בשעה  :333' החלטה מס

בוצעה

06/06/2021
שמן המנין יוני  

.ויו של יובל בודניצקי כמרכז ישיבות המועצה(המשך) 2021
נושא על סדר היום

334

משאבי אנושמינויים.מאשרים פה אחד את מינויו של יובל בודניצקי כמרכז ישיבות המועצה :334' החלטה מס

בוצעה

שמן המנין יוני 06/06/2021

(המשך) 2021

ל העירייה יובל בודניצקי החל מיום "מאשרים פה אחד את האצלת הסמכויות הבאות למנכ: 335' החלטה מס335נושא על סדר היוםהאצלת סמוכיות ליובל בודניצקי

:  כדלקמן6.6.2021

לרבות סמכות לחתום על ,  לפקודת העיריות191האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בסעיף . א 

האצלת סמכות לחתום על . ב.  לפקודת העיריות203מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי סעיף 

.  לפקודת העיריות195הסכמים על פי סעיף 

חוזים ומכרזים לרבות , ספקים, נותני שירותים, האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים. ג 

.  לפקודת העיריות לעניין מכרזים148סמכויות לפי סעיף 

בחירת ראש ) לחוק הרשויות המקומיות 17ל העירייה בהתאם לסעיף "האצלת סמכויות בתחום המשמעת למנכ. ד 

לבצע הליכי שימוע בכל הקשור , 1978-ח"וחוק הרשויות המקומיות תשל , 1975-ה"תשל (הרשות וסגניו וכהונתם

השעיה של , לרבות בכל הקשור בשיקולים להטלת אמצעי משמעת מסוג התראה או נזיפה, בהפעלת הוראות החוק

השעיה בשל פתיחת חקירה פלילית בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין העובד ראוי להמשיך לשמש , עובדים

והשעיה עד לתום ההליכים המשמעתיים במקרה של הגשת תובענה בבית , השעיה בשל הגשת כתב אישום, בתפקידו

.הדין לעבודה

בוצעההנהלהמינויים

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021
מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה 

לתרבות הפנאי

נושא לסדר היום

336

ל העירייה הנכנס מר יובל בודניצקי כדירקטור מקרב עובדי "מאשרים פה אחד את מינויו של מנכ: 336' החלטה מס

ובכפוף , ל העירייה היוצא"מנכ, במקומו של מר איתי צחר, מ"העירייה בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע

לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים

בוצעההנהלהמינויים

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021
אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה 

בחברה הכלכלית לפיתוח

נושא לסדר היום

337

יובל בודניצקי כדירקטור מקרב עובדי , ל העירייה הנכנס"מאשרים פה אחד את מינויו של מנכ: 337' החלטה מס

ובכפוף לאישור , ל העירייה היוצא"מנכ, במקומו של מר איתי צחר, מ"העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

.ועדת המינויים במשרד הפנים

הנהלהמינויים

בוצעה

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021
עדכון הרכב ועדות העירייה

נושא לסדר היום

338

כחבר , ל היוצא איתי צחר"במקומו של המנכ, יובל בודניצקי, ל"מאשרים פה אחד את מינויו של המנכ: 338' החלטה מס

.ח"ועדה למיגור אלימות וועדת מל, ועדת ביטחון: בוועדות הבאות
הנהלהמינויים

בוצעהמיידי

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021

מינויה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת 

ל הרשות "לשכת מנכ

.המקומית 

נושא לסדר היום

339

, ל הרשות המקומית"מאשרים פה אחד את מינויה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת לשכת מנכ: 339' החלטה מס

וזאת החל מיום , ל" משכר מנכ35%בשכר בשיעור , על פי חוזה אישי למשרות אמון, במשרת אמון, יובל בודניצקי

2.6.2021

ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021

אישור הארכת כהונתו של מר גדעון שני 

כדירקטור מקרב נציגי הציבור 

.בחברה העירונית לתרבות הפנאי כפר סבא 

נושא לסדר היום

340

מאשרים פה אחד את הארכת כהונתו של מר גדעון שני כדירקטור מקרב נציגי הציבור בחברה : 340' החלטה מס

.בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים, מ"העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע

מנהלת אגף תרבות ופנאימינויים

בוצעהמיידי

06/06/2021
שמן המנין יוני 

המלצות ועדת כספים(המשך) 2021
נושא לסדר היום

אישור מדיניות השקעה ועדת השקעות: מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול ישיבה בנושא341
גזבר העירייהתקציב

בוצעהמיידי

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021
המלצות ועדת כספים

נושא לסדר היום

342

.שינוי תקציב שוטף: מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול ישיבה בנושא: 342' החלטה מס
גזבר העירייהתקציב

בוצעהמיידי

06/06/2021
שמן המנין יוני 

המלצות ועדת כספים(המשך) 2021
נושא לסדר היום

343

שינוי תקציב : מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול ישיבה בנושא: 343' החלטה מס

.פיתוח
גזבר העירייהתקציב

בוצעהמיידי

06/06/2021
שמן המנין יוני 

(המשך) 2021

בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות 

.הציבור

נושא לסדר היום

344

מאשרים ברוב קולות את המלצת ועדת הנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה למוסד : 344' החלטה מס

.10.5.2021לי הפרוטוקול המצורף מיום , מתנדב לשירות הציבור

.פליאה ולירית, עילאי, איתן, דני, אורן, עדי -בעד

.קרן ויוסי, יעל -נגד 

מיידימנהל אגף הכנסות וארנונהארנונה

בוצעה

06/06/2021
שמן המנין יוני 

אישור המלצות ועדת תמיכות(המשך) 2021

נושא לסדר היום

345

אשר הגישו בקשה , ב" לעמותות המצ2021מאשרים פה אחד את המלצות ועדת תמיכות לשנת : 345' החלטה מס

. והשלימו את כל המסמכים הנדרשים2021לתמיכה לשנת 
גזבר העירייהתמיכות

מיידי

בוצעה בכפוף 

למסמכים הנדרשים

16/06/2021
שלא מן המנין יוני 

2021

הצעה לסדרגיבוש תכנית התייעלות כלכלית

346

.מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא גיבוש תכנית התייעלות כלכלית: 346'  החלטה מס

.לירית וממה, פליאה, עילאי, דני, תהילה -בעד 

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס -נגד

מועצהנושא לסדר

בוצעהמיידי

30/06/2021
שלא מן המנין יוני 

2022
2022לשנת  (ארנונה)אישור צו המיסים 

נושא לסדר היום

347

תיקוני חקיקה ) לחוק ההסדרים במשק המדינה 9,10מאשרים פה אחד כי בהתאם לסעיפים : 347' החלטה מס

 בשיעור 31.12.2022 ועד 1.1.2022יעודכנו שיעורי הארנונה שיוטלו מיום , (1992– ג "להשגת יעדי התקציב התשנ

. 1.1.2021-לעומת התעריף שהיה קבוע ל, 1.92%של 

.מאשרים פה אחד את צו המיסים על כלל חלקיו ונספחיו, בנוסף 

יועץ משפטי לעירייהצו מיסים

בוצעהז"י לו"עפ

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021
פתיחת מגדל המים לציבור

הצעה לסדר

348

.מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא פתיחת מגדל המים לציבור: 348' החלטה מס

.ויובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, עדי, תהילה -בעד

יוסי וקרן, אסנת, הדר, יעל -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעהמיידי



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

28/07/2021
שמן המנין יולי 

הסדרת מבני קבע לזרמי החינוך השונים בעיר 2021

כפר סבא

הצעה לסדר

349

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא הסדרת מבני קבע לזרמי החינוך : 349' החלטה מס

.השונים בעיר כפר סבא

.ויובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, עדי -בעד

.קרן ותהילה, יוסי, אסנת, צביקה, הדר, יעל -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעהמיידי

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

מינוי חברת מועצת העיר יעל סער כחברה 

ל"בדירקטוריון חכ

הצעה לסדר

350

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת : 350' החלטה מס

.כחברה בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא" כפר סבא מתקדמת"

.מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן -בעד

.יוסי וקרן, אסנת, צביקה, הדר, יעל -נגד 

.יובל, עדי, תהילה -נמנעים 

ל העירייה"מנכמינויים

בוצעהמיידי

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

 

אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש 

.2021אוגוסט 

נושא לסדר היום

351

תקנון בדבר ישיבות )מועצת העיר פה אחד מחליטה מכוח סעיף לתוספת השנייה לפקודת העיריות : 351' החלטה מס

.2021שלא לקיים ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוגוסט  (זימונן והנוהל בהן, מועצה

ל העירייה"מנכאשרור

בוצעהמידיי

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

מינויו של מר יניב בלייכר לתפקיד עוזר אישי 

דני , לסגן ראש הרשות

.במשרת אמון ואישור שכרו, הרוש 

נושא לסדר היום

352

דני , לא מאשרים ברוב קולות את מינויו של מר יניב בלייכר לתפקיד עוזר אישי לסגן ראש הרשות: 352' החלטה מס

.במשרת אמון ואישור שכרו, הרוש

.ויובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, אורן, עדי -בעד

רפי ואיתן, אמיר, תהילה, קרן, יוסי, אסנת, צביקה, הדר, יעל -נגד 

משאבי אנושמינויים

בוצעהמיידי

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

אישור מועצה להגשת תכנית איחוד וחלוקה  .

.33השחר – חורגין 
נושא לסדר היום

353

מהנדסת העירהנדסה.33השחר – מאשרים פה אחד להגיש תכנית איחוד וחלוקה חורגין : 353' החלטה מס
בוצעהז"י לו"עפ

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

22.6.21 .

. 2021שינויים בסעיפי תקציב שוטף  .א 

. 2020שינויים בסעיפי תקציב שוטף  . ב 

. 2021שינויים בתקציב פיתוח  . ג 

.2020ח כספי לשנת "הצגת דו .ד 

.2021ח רבעוני לשנת "הצגת דו .ה 

נושא לסדר היום

354

 בנושאים 22.6.21מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום : 354' החלטה מס

: כדלקמן

. 2021שינויים בסעיפי תקציב שוטף  .א 

. 2020שינויים בסעיפי תקציב שוטף . ב 

. 2021שינויים בתקציב פיתוח  . ג 

.2020ח כספי לשנת "הצגת דו .ד 

.2021ח רבעוני לשנת "הצגת דו .ה 

בוצעהמיידייגזבר העירייהתקציב

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

אישור המלצות ועדות כספים מתאריך 

21.7.21 .

. תקציב רגיל – 2021 לשנת 6העברה  .א 

תקציב בלתי רגיל  – 2021 לשנת 6העברה  .ב 

.(פיתוח)

נושא לסדר היום

355

 בנושאים 21.7.21מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום : 355' החלטה מס

: כדלקמן

. תקציב רגיל – 2021 לשנת 6העברה  .א 

.(פיתוח)תקציב בלתי רגיל  – 2021 לשנת 6העברה  .ב 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

אישור המלצות ועדת איכות הסביבה בישיבתה 

 בנושא 5.7.21מיום 

.מדיניות ריסוס העשבייה 

נושא לסדר היום

356

כמפורט , בנושא אי ריסוס עשבייה במדרכות, מאשרים פה אחד את המלצת ועדת איכות הסביבה: 356' החלטה מס

.ב"בפרוטוקול הישיבה הרצ

ועדת  איכות 

הסביבה

בוצעה ס"ר ועדת איכה"יו

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

כנציג , ל העירייה מר יובל בודניצקי"מינוי מנכ

הרשות במועצת אשכול 

.רשויות השרון 

נושא לסדר היום

357

כנציג עיריית כפר סבא במועצת , יובל בודניצקי, ל העירייה"מאשרים פה אחד את מיניו של מנכ: 357' החלטה מס

.איתי צחר, ל העירייה היוצא"במקומו של מנכ, אשכול רשויות השרון

בוצעהמיידיאשכול רשויותמינויים

שמן המנין יולי 28/07/2021

2021

 לעמותות ולגופים נתמכים כמפורט בטבלה 2021מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לשנת : 358' החלטה מס358נושא לסדר היום.2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת 

. ב" הרצ4.7.21וכן מאשרים המלצת ועדת תמיכות מיום , 23.2.21בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום , ב"הרצ

.ויובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, אורן, עדי, תהילה, קרן, יוסי, אסנת, צביקה, הדר, יעל -בעד

.איתן, אמיר, רפי -נגד 

גזבר העירייהתמיכות

מיידי

בוצעה

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021

 גוש 201תיקון טעות בשטח ההפקעה בחלקה 

7620.

:  בנוסח הבא7620 דוש 201מאשרים פה אחד לתקן את הטעות שנפלה בשטח ההפקעה בחלקה : 359' החלטה מס359נושא לסדר היום

, 23/1/לעניין תכנית מפורטת כס, 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7- ו5בהודעה לפי סעיפים "

רכישה לצרכי ) לפקודת הקרקעות 19 ובהודעה לפי סעיף 866' עמ, ב"התשס, 5042שפורסמה בילקוט הפרסומים 

: בתוספת, 2279'עמ, ב"התשס, 5073שפורסמה בילקוט הפרסומים , 23/1/לעניין תכנית מפורטת כס, 1943 (ציבור

".ר" מ2,762: "יירשם" ר" מ3,641"במקום , 201 חלקה 7620בגוש 

מהנדסת העירהנדסה

מיידי

 בהליך רישום

שמן המנין יולי 28/07/2021

2021

ס תיאום טיפול באגף "המשמשת כעו, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה: 360' החלטה מס360נושא לסדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

העוסקת בעריכת ביקורי , המעוניינת לעבוד בעמותה לשירותי טיפול ורווחה בהוד השרון, שירותים חברתיים קהילתיים

.תוקף האישור הינו למשך שנה בלבד. מחוץ לשעות העבודה בעירייה, במסגרת חוק הסיעוד, בית

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

28/07/2021
שמן המנין יולי 

2021
מעבר לגיל , אישור הארכת שירות של עובדים

70

361נושא לסדר היום
.  ב"של עובדי העירייה כמפורט ברשימה הרצ, 70מעבר לגיל , מאשרים פה אחד הארכת שירותם: 361' החלטה מס

מנהלת  משאבי אנושמשאבי אנוש

בוצעהמידיי

06/10/2021
שמן המנין 

התקנת דפיברילטורים בבניינים פרטייםאוקטובר
הצעה לסדר

 מאשרים פה אחד את ההצעה לסדר בנושא התקנת דפיברילטורים בבניינים פרטיים366' החלטה מס366
הנהלההצעה לסדר

מתגבש

06/10/2021
שמן המנין 

הנצחת נשים במרחב העירוניאוקטובר
הצעה לסדר

מאשרים פה אחד לקיים דיון בנושא הנצחת נשים במרחב העירוני: 367' החלטה מס367
הנהלההצעה לסדר

בוצעה 

07/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

הצעה לסדרמבנים מסוכנים בעיר כפר סבא

368

".מבנים מסוכנים בעיר כפר סבא" מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא : 368' החלטה מס

. ממה ויובל, מאיר, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, רפי, אורן, עדי, תהילה -בעד

.קרן וצביקה, יוסי, אסנת, הדר, יעל -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעהמיידי

08/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

הצעה לסדרהמשך דיון– הנצחת נשים במרחב העירוני 

369

המועצה פה אחד מחליטה כי ועדת השמות תקדם קריאת רחובות ואתרים שונים בעיר על שם : 369' החלטה מס

. ובמטרה לבצע תיקון עיוות היסטורי בהנצחת נשים בעיר, וזאת על מנת לצמצם את הפער שנוצר בנושא, נשים

 נשים 2/3באופן שיישמר יחס של , המועצה מחליטה כי הדרך לתיקון העיוות תהיה באמצעות שינוי תמהיל מתן השמות

כמו כן תקיים ועדת השמות בחינה ודיון בנושא המרת שמות גנריים לשמות של .  גברים עד לסגירת הפער כאמור1/3-ו

.נשים

בוצעהל העירייה"מנכהצעה לסדר

09/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

הצעה לסדרפתיחת שער תבור בפארק עירוני

370

– פתיחת שער תבור בפארק עירוני " מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא : 370' החלטה מס

".מעקב החלטות

. ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, רפי, אורן, עדי, תהילה -בעד

.קרן וצביקה, יוסי, אסנת, הדר, יעל -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעה



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

10/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

מיטל קולין לתפקיד עוזרת ' מינויה של גב

, ל העירייה"אישית למנכ

במשרת אמון על פי חוזה אישי , יובל בודניצקי 

למשרת אמון

נושא על סדר היום

371

, ל הרשות"מאשרים פה אחד את העסקתה של הגברת מיטל קולין בתפקיד עוזרת אישית למנכ: 371' החלטה מס

 בכפוף לאישור 7.10.21ל החל מתאריך " משכר המנכ35%בשכר של , על פי חוזה אישי למשרות אמון, במשרת אמון

משרד הפנים

מיידימשאבי אנושמינויים

בוצעה

11/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

, אישור תשלום אחזקת רכב לסגן ראש העיר

.אורן כהן
נושא על סדר היום

372

אחזקת רכב סגן ראש העיר אורן כהן החל מיום  (אורן כהן לא השתתף בהצבעה)מאשרים פה אחד  :372' החלטה מס

.בכפוף להנחיות משרד הפנים, מ בחודש" ק2,500 בגובה של עד 1.11.21
מיידימשאבי אנושמינויים

בוצעה

12/10/2021
שמן המנין 

אישור תשלום אחזקת רכב לראש העיראוקטובר
נושא על סדר היום

373

 1.11.21אחזקת רכב לראש העיר החל מיום  (ראש העיר לא השתתף בהצבעה)מאשרים פה אחד : 373' החלטה מס

.בכפוף להנחיות משרד הפנים, מ בחודש" ק3,500בגובה של עד 
מיידימשאבי אנושמינויים

בוצעה

13/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

.24.8.21אישור המלצות ועדת כספים מיום 

תקציב  – 2021 לשנת 7העברות מספר  .א 

. רגיל

תקציב  – 2021 לשנת 7העברות מספר  .ב 

.בלתי רגיל

 בנושאים 24.8.21מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום : 374' החלטה מס374נושא על סדר היום

:כדלקמן

. תקציב רגיל – 2021 לשנת 7העברות מספר  .א 

.תקציב בלתי רגיל – 2021 לשנת 7העברות מספר  .ב 

מיידיגזבר העירייהתקציב

בוצעה

14/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

אישור המלצות ועדת כספים לתאריך 

29.9.2021.

. אישור מחיקת חובות .א 

. שינויים תקציביים שוטף .ב 

.רים"עדכון תב .ג 

2021 לשנת 2ח רבעון " הצגת דו .ד 

את המלצות ועדת הכספים כמפורט  (יעל סער לא השתתפה בהצבעה)מאשרים פה אחד : 375' החלטה מס375נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן29.9.2021בפרוטוקול הישיבה מיום 

. אישור מחיקת חובות .א 

. שינויים תקציביים שוטף .ב 

.רים"עדכון תב .ג 

.2021 לשנת 2ח רבעון " הצגת דו .ד 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב

15/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר
2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת 

לא השתתף ' מאיר מנדלוביץ, יד שרה"ממה שיינפיין לא השתתף בהצבעה לגבי )מאשרים פה אחד : 376' החלטה מס376נושא על סדר היום

בהתאם , ב" לעמותות ולגופים נתמכים כמפורט בטבלה הרצ2021חלוקת תמיכות לשנת  (בהצבעה לגבי מועדון הטניס

. ואשר השלימו את כל המסמכים הנדרשים23.2.21להמלצת ועדת תמיכות מיום 

מיידיגזבר העירייהתמיכות
בוצעה בכפוף 

למסמכים הנדרשים

16/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

, מאשרים למנות את ישראל הרצל. 1: מאשרים פה אחד את עדכון הרכב ועדות העירייה כדלקמן: 377' החלטה מס377נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה

. מטעם סיעת הליכוד, במקומו של רוני אייזיק, כחבר בוועדת קשרי חוץ וערים תאומות, מטעם סיעת הליכוד

. כחברה בוועת לקליטת עליה כנציגת ציבור, גילמור– מאשרים למנות את סווטלנה ישראלובה  .2 

.מוועדת קליטת עליה, כחבר נציג ציבור, ד דניאל אוטמזגין"מאשרים להסיר את עו .3 

בוצעהמייידיל העייריה"מנכמינויים

17/10/2021
שמן המנין 

אוקטובר

, אב בית במרכז קהילתי באגף התרבות, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה: 378' החלטה מס378נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה

כי תוקף , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, אשר מעוניין לעבוד כמטפל בקשיש בחברה לשירותי סיעוד ורפואה

.  האישור הינו עד שנה ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

18/10/2021
שלא מן  המנין 

אוקטובר

, 2020ח הביקורת לשנת "כפי שפורטו בדו, מאשרים פה אחד לאמץ את ממצאי מבקר העירייה: 379' החלטה מס379נושא על סדר היום.2020ח מבקר העירייה לשנת "דיון בדו 

.ל העירייה כראש ועדת תיקון הליקויים"ולמנות את מנכ, כפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת

בוצעהמיידיל העירייה"מנכדוח מבקר

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

התפטרות גזבר העירייה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב העירייה

נושא על סדר היום

380

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא התפטרות גזבר העירייה ועיכוב בהצגת טיוטת תקציב  :380' החלטה מס

.העירייה

בקשה של 

שליש מחברי 

המועצה

ל העירייה"מנכ

בוצעהמיידי

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

נטישת שדרת הניהול העירונית

נושא על סדר היום

.לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא נטישת שדרת הניהול העירונית :381' החלטה מס381

בקשה של 

שליש מחברי 

המועצה

ל העירייה"מנכ

בוצעהמיידי

03/11/2021
אישור שינוי סדר היוםשמן המניין נובמבר

382
בוצעהמיידימאשרים פה אחד לשנות את סדר היום : 382' החלטה מס

03/11/2021
הצעה לסדרעידוד התיירות בכפר סבאשמן המניין נובמבר

383
בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעה לסדרמאשרים פה אחד את ההצעה בנושא עידוד התיירות בכפר סבא :383' החלטה מס

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

נטיעות בשנת שמיטה

נטיעות ברחובות העיר בשנת שמיטה
הצעה לסדר

384
- כ2022לפיה עיריית כפר סבא תשתול בשנת ,  מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא נטיעות בשנת שמיטה384' החלטה מס

2022 עצים והנושא יתוקצב בתקציב 1,100

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

ז ההחלטה"י לו"עפמיידי

03/11/2021
שמן המניין נובמבר

הצגת עמדת הוועדה המקומית לתוכניות 

ארציות בפני לשכת התכנון המחוזית
הצעה לסדר

385
לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא הצגת עמדת הוועדה המקומית לתוכניות ארציות בפני לשכת  :385' החלטה מס

התכנון המחוזית
ל העירייה"מנכהצעה לסדר

בוצעהמיידי

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר לכפר סבא 

אבטחה וסדר , שמירה)

.(2021– ב "התשפ)ציבורי  

נושא על סדר היום

386

, (תיקון) (אבטחה וסדר ציבורי, שמירה)מאשרים פה אחד את התיקון לחוק עזר לכפר סבא  : 386' החלטה מס

ואשר על פיה תעריף ההיטל הקבוע בתחשיב , בנוסח המצורף לסדר יומה של ישיבת המועצה, 2021-ב"התשפ

. 1.09₪הינו , ב"המצ

יועץ משפטי לעירייהחוק עזר

בטיפולמיידי

שמן המניין נובמבר03/11/2021

אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

26.10.21.

תקציב  – 2021 לשנת 9העברות מספר  .א 

. שוטף

תקציב  – 2021 לשנת 9העברות מספר  .ב 

.פיתוח

נושא על סדר היום

387

 26.10.21מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום  : 387' החלטה מס

:בנושאים כדלקמן

. תקציב רגיל – 2021 לשנת 9העברות מספר . 1 

.תקציב בלתי רגיל – 2021 לשנת 9העברות מספר . 2 

מ גזבר העירייה"מתקציב

בוצעהמיידי

03/11/2021
שמן המניין נובמבר

2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת 

נושא על סדר היום

388

בהתאם להמלצת,  למרכז קהילתי דתי2021מאשרים פה אחד את המשך חלוקת תמיכות לשנת : 388' החלטה מס

.ואשר השלימה את כל הסעיפים הנדרשים, 23.2.21ועדת תמיכות מיום 

מ גזבר העירייה"מתמיכות

בוצעהמיידי

03/11/2021
שמן המניין נובמבר

2021אישור  המשך חלוקת תמיכות לשנת 

נושא על סדר היום

389

בהתאם ,  לסביון כפר סבא העמותה למען הקשיש2021מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לשנת : 389' החלטה מס

.ושר השלימו את כל המסמכים הנדרשים, 23.2.21להמלצת ועדת תמיכות מיום 
מ גזבר העירייה"מתמיכות

בוצעהמיידי

03/11/2021
שמן המניין נובמבר

. 23.8.2021אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 

נושא על סדר היום

390

את פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  (ממה שיינפיין לא השתתף בהצבעה)מאשרים פה אחד : 390' החלטה מס

ב בפרוטוקול" למעט סעיף י23.8.21
ל העירייה"מנכועדות

בטיפולמיידי

03/11/2021
שמן המניין נובמבר

בוצעהמיידי. מאשרים פה אחד להאריך את ישיבת המועצה: 391' החלטה מס391הארכת ישיבת המועצה

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

 (77-81)אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

, 11.8.21, 4.8.21, 4.4.21: מתאריכים

1.9.21 ,11.10.21

נושא על סדר היום

392

 322 חלקה 7621עבור אורים ותומים בגוש , מאשרים פה אחד הקצאה לשימוש בית ספר וגן ילדים: 392' החלטה מס

.26ברחוב ויתקין 

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

 (77-81)אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

, 11.8.21, 4.8.21, 4.4.21: מתאריכים

1.9.21 ,11.10.21

נושא על סדר היום

393

 חלקה 7621עבור עמותת יצהר בגוש , מאשרים פה אחד הקצאה לשימוש בית ספר תיכון לבנות: 393' החלטה מס

.26 ברחוב ויתקין 322

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

 (77-81)אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

, 11.8.21, 4.8.21, 4.4.21: מתאריכים

1.9.21 ,11.10.21

נושא על סדר היום

394

 189 חלקה 6430עבור מעין החינוך התורני בגוש , מאשרים ברוב קולות הקצאה לשימוש בית ספר: 394' החלטה מס

.10ברחוב יערה 

מנהלת מחקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

 (77-81)אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

, 11.8.21, 4.8.21, 4.4.21: מתאריכים

1.9.21 ,11.10.21

נושא על סדר היום

395

 ברחוב 62 חלקה 7594עבור אורים ותומים בגוש , מאשרים ברוב קולות הקצאה לשימוש פעוטון: 395' החלטה מס

.10דניאל 

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

 (77-81)אישור פרוטוקולים מוועדת הקצאות 

, 11.8.21, 4.8.21, 4.4.21: מתאריכים

1.9.21 ,11.10.21

נושא על סדר היום

396

 ברחוב 254 חלקה 7620עבור אורים ותומים בגוש , מאשרים פה אחד הקצאה לשימוש גן ילדים: 396' החלטה מס

.11ויתקין 

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהז אישורים"לפי לו

03/11/2021

נושא על סדר היוםמ גזבר העירייה ואישור שכרו"אישור מינוי משמן המניין נובמבר

397

מאשרים פה אחד את מינויו של מר צחי בן אדרת כממלא מקום גזבר עיריית כפר סבא החל מיום : 397' החלטה מס

וכן את שכרו . או עד למינוי גזבר עירייה קבוע לפי המוקדם מבין שני המועדים,  חודשים3למשך תקופה של , 3.11.21

בתקופה זו . בכפוף לאישור משרד הפנים, ל" משכר מנכ80%של ממלא המקום בתקופת מילוי המקום בשיעור של 

למר צחי בן אדרת יהיו את כל הסמכויות הנתונות על פי דין לגזבר רשות מקומית

מנהלת מחלקת נכסיםמינויים

בוצעהמידיי

03/11/2021

נושא על סדר היוםעדכון זכויות החתימה ברשותשמן המניין נובמבר

398

מאשרים פה אחד את עדכון זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא על מסמכים והתחייבויות : 398' החלטה מס

בהיעדרו חתימתם של )מר צחי בן אדרת , מ גזבר העירייה"חתימתם של ראש העיר מר רפי סער ומ: כספיות כדלקמן

.מחייבים את העירייה על מסמכים והתחייבויות כספיות, בצירוף חותמת העירייה (צבי אפרת או אורית גנדל דנאי

מ גזבר העירייה"מתקציב

בוצעהמיידי

03/11/2021

שמן המניין נובמבר

אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח 

ב קורות חיים של "רצ- מ "כפר סבא בע

שירלי זלצר' המועמדת הגב

נושא על סדר היום

399

שירלי זלצר כדירקטורית מקרב עובדות העירייה בחברה ' מאשרים פה אחד את מינוייה של גב: 399' החלטה מס

בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים, מ"הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

יועץ משפטי לעירייהמינויים

בוצעהמיידי

שמן המניין נובמבר03/11/2021
מתן היתר לעבודה נוספת לשלושה עובדי 

עירייה
400נושא על סדר היום

אשר מעוניין , אב בית ברשות הספורט:  מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה: 400' החלטה מס

.כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה, יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, לעבוד כשליח בתחום המזון

אשר מעוניינת לעבוד , רכזת לחוק נוער באגף לשירותים חברתיים, מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

כי תוקף האישור הינו עד , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, כמדריכה לעובדות סוציאליות לחוק נוער באופן פרטי

.שנה ממועד זה

אשר , עובדת המרכז לשלום המשפחה באגף לשירותים חברתיים, מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

כי תוקף האישור הינו עד שנה , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, מעוניינת לעבוד בטיפול פסיכותרפי באופן פרטי

.ממועד זה

מנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

בוצעהמיידי

שמן המניין דצמבר01/12/2021

דרישה לשקיפות בוועדת תכנון ובנייה

401הצעה לסדר
מאשרים פה אחד לשדר בשידור ישיר בפייסבוק את  ישיבות מליאת הוועדה המקומית לתכנון : 401' החלטה מס

בהתאם להמלצות הצוות המקצועי, בהן יידונו בקשות לקידום מתחמי פינוי בינוי ומתחמי התחדשות עירונית, ובנייה
בוצעהמיידימהנדסת העירהצעות לסדר

שמן המניין דצמבר01/12/2021
לקיחת אחריות – הפסקות חשמל תדירות 

והובלה מול חברת חשמל

402הצעה לסדר

לקיחת - מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא הפסקות חשמל תדירות : 402' החלטה מס

.אחריות והובלה מול חברת חשמל

. אורן ועדי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית -בעד

.צביקה ואסנת, יוסי, קרן, הדר, יעל, פינחס -נגד 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר

שמן המניין דצמבר01/12/2021

התמודדות העיר עם משבר האקלים

403הצעה לסדר
.מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא התמודדות העיר עם משבר האקלים: 403' החלטה מס

. אורן ועדי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית -בעד

.צביקה ואסנת, יוסי, קרן, הדר, יעל, פינחס -נגד 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר

שמן המניין דצמבר01/12/2021
2022אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 

404נושא על סדר היום
 כמפורט בקובץ 2022מאשרים ברוב קולות את התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת הכספים : 404' החלטה מס

.התבחינים המצורף
בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתמיכות

405נושא על סדר היום24.11.21אישור המלצות ועדת כספים מתאריך שמן המניין דצמבר01/12/2021

למעט ) 24.11.21מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום : 405' החלטה מס

.(הדר מתנגדת, סעיף הוצאות אירועים

. תקציב שוטף – 2021 לשנת 10העברות מספר 

.תקציב פיתוח – 2021 לשנת 10העברות מספר 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

שמן המניין דצמבר01/12/2021

 הידוע 9אישור הקצאת גן ילדים ברחוב שילר 

 לעמותת אורים ותומים 288 חלקה 7621כגוש 

 מיום 78על פי פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 

4.8.21

406נושא על סדר היום

להמשיך , 4.8.2021 מיום 78' פ פרוטוקול מס"מאשרים פה אחד את המלצת ועדת ההקצאות ע: 406' החלטה מס

 7621 בגוש 288ומבנה הידועים כחלק מחלקה  (חצר) קרקע 58-0459709. ר.ע" אורים ותומים"ולהקצות לעמותת 

:בכפוף לתנאים הבאים, למטרת הפעלת גן ילדים, 9שילר ' ברח

להסכם שייחתם בין הצדדים בהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של .1

.משרד הפנים

.31.8.21 ועד ליום 1.9.21 שנים החל מיום 3ההקצאה הינה למשך . 2

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

שמן המניין דצמבר01/12/2021
שינוי המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה

407נושא על סדר היום
בכל רביעי הראשון בכל : מאשרים ברוב קולות לשנות את המועד הקבוע לקיום ישיבות המועצה: 407' החלטה מס

.18:00החל מהשעה , חודש
בוצעהמיידיל העירייה"מנכ

408נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייהשמן המניין דצמבר01/12/2021

: מאשרים פה אחד: 408' החלטה מס

.במקומו של רן אגונר, כחבר בוועדת ספורט, למנות את גלעד איידנברג מטעם סיעת כפר סבא מתקדמת.1

. למנות את יוסי דטה כחבר בוועדת קליטת עלייה. 2 

. למנות את פיני קרוואני מטעם סיעת הליכוד כחבר בוועדת נגישות במקומו של דוד גבריאלי. 3

. ד חלי ביגון מטעם סיעת הרשימה שלנו בוועדת נגישות במקומה של יסמין לאווי"למנות את עו. 4

. למנות את דקלה זהבי מטעם סיעת הרשימה שלנו בוועדת תרבות במקומה של אורית ישכיל. 5

. למנות את מיכל רובינשטיין מטעם סיעת הרשימה שלנו בוועדת תרבות במקומה של יעל לוגסי. 6

מנהלת משאבי , ח במקומה של אורית אוזן כרמי"כחברה בוועדת מל, מנהלת אגף משאבי אנוש, למנות את קרן פלד. 7

.אנוש היוצאת

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים

שמן המניין דצמבר01/12/2021
אישור מינוי חברי מועצה לוועדת המכרזים 

לבחירת עובדים בכירים
409נושא על סדר היום

יעל סער כחברים בוועדת המכרזים , מאשרים פה אחד למנות את חברי המועצה ממה שיינפיין: 409' החלטה מס

.[נוסח חדש]לפקודת העיריות  (2) (ב).  ב169בהתאם לסעיף , לבחירת עובדים בכירים למינוי גזבר
בוצעהמיידימינויים

שמן המניין דצמבר01/12/2021
2021אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת 

410נושא על סדר היום
 לעמותות ולגופים נתמכים כמפורט בטבלה 2021מאשרים פה אחד המשך חלוקת תמיכות לשנת : 410' החלטה מס

.ואשר השלימו את כל המסמכים הנדרשים, 23.2.21-ב בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מה"הרצ
בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתמיכות



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

שמן המניין דצמבר01/12/2021
מעבר , אישור הארכת שירות של עובד עירייה

70לגיל 
411נושא על סדר היום

שומר , של עובד העירייה בוריס סטקלרוב, 70מעבר לגיל , מאשרים פה אחד הארכת שירותי: 411' החלטה מס

.31.1.2023עד לתאריך , בקריית ספיר באגף התרבות
בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

412נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייהשמן המניין דצמבר01/12/2021

מנהלת מחלקה באגף לשירותים , מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה: 412' החלטה מס

מחוץ , ס לעובדים סוציאליים"במסגרת ביה, סים בחוק הנוער"אשר מעוניינת לעבוד כמנחת קבוצות לעו, חברתיים

.כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה, יובהר בזאת. לשעות העבודה

, מנהלת המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני, כמו כן מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

, יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, באופן פרטי, עסקי ומקצועי, אשר מעוניינת לעבוד כמנחת סדנאות לפיתוח אישי

.כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

שמן המניין דצמבר01/12/2021

, אישור מימון השתתפותם של סגני ראש העיר

אורן כהן , דני הרוש

בהשתלמות השנתית לפורום , ואיתן צנעני

, מ ראשי הרשויות המקומיות באילת"הסגנים ומ

. מטעם השלטון המקומי

413נושא על סדר היום
אורן כהן ואיתן צנעני , דני הרוש, מאשרים פה אחד את מימון השתתפותם של סגני ראש העיר: 413' החלטה מס

, שנערך על ידי השלטון המקומי באילת, מ ראשי הרשויות המקומיות"בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים ומ

. 8,550₪ בסך 20-23.12.2021בתאריכים 

בוצעהמידיימנהלת משאבי אנוש

22/12/2021

שלא מן המניין 

דצמבר לבקשת 

שבעה חברי 

מועצה

- פגיעה קשה באוכלוסיות הזקוקות לנגישות 

סגירת שער תבור של הפארק העירוני בסופי 

שבוע

414נושא על סדר היום

סגירת - לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא פגיעה קשה באוכלוסיות הזקוקות לנגישות : 414' החלטה מס

. שער תבור של הפארק העירוני בסופי שבוע

. צביקה וקרן, אסנת, יעל, הדר -בעד

.יובל ועדי, ממה, ראש העיר, עילאי, לירית, פליאה -נגד 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעה לסדר

22/12/2021

שלא מו המניין 

דצמבר לבקשת 

שבעה חברי 

מועצה

כוונה להעברת האחריות – משק המים העירוני 

על אספקת מים לתאגיד המים האזורי פלגי 

שרון

415נושא על סדר היום

כוונה להעברת האחריות על אספקת – לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא משק המים העירוני  :415' החלטה מס
.מים לתאגיד המים האזורי פלגי שרון

. צביקה וקרן, אסנת, יעל, הדר -בעד
.לירית ופליאה, עילאי, ראש העיר, ממה, יובל, עדי -נגד 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעה לסדר

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

416נושא על סדר היום2022תקציב 

 ₪ 600,000תוספת של , מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא הקמת  יחידה לגיל הרך: 416' החלטה מס

. 1752000780 מסעיף 1811000756לסעיף 

.ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

417נושא על סדר היום2022תקציב 

 300,000תוספת - מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא הקמת מרכז הוליסטי לגיל הרך : 417' החלטה מס

. 1752000780 מסעיף 181100756עבור פעולות לסעיף  ₪ 100,000ותוספת , 1811000110לפרויקט לסעיף ₪ 

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

418נושא על סדר היום2022תקציב 

 ₪ 200,000תוספת - מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא פיתוח מסלול קידום לסייעות : 418' החלטה מס

. 1614000550  מסעיף 1811000783לסעיף 

.ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, תהילה- בעד 

.אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

עדי- נמנע 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

419נושא על סדר היום2022תקציב 

לסעיף  ₪ 130,000תוספת - מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא תבחין של תנועות נוער : 419' החלטה מס

. 1764000720  מסעיף פרסום חוצות 18289000820

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

420נושא על סדר היום2022תקציב 

 אל 25%-מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא הגדלת תקציב תמיכות אגודות ספורט ב: 420' החלטה מס

. 1614000550צ "מול הפחתה מסעיף יח

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

421נושא על סדר היום2022תקציב 

לסעיף – מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא הקמת עתודה ניהולית למערכת החינוך : 421' החלטה מס

. 1752000780 מסעיף הוצאות אירועים 1811000783

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

422נושא על סדר היום2022תקציב 

- מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא פיתוח תכנית לקידום בריאות נפשית לבני נוער : 422' החלטה מס

.1752000780 מסעיף אירועים 1817300521לסעיף  ₪ 350,000תוספת של 

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

423נושא על סדר היום2022תקציב 

לסעיף  ₪ 600,000תוספת של - מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא פינוי אשפה : 423' החלטה מס

.1712200750 מסעיף עבודות קבלניות 1712300751

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, עדי, תהילה- בעד 

אסנת ויוסי, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

424נושא על סדר היום2022תקציב 

לסעיף  ₪ 20,000תוספת של – מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא מועצת נשים : 424' החלטה מס

.1614000110 מסעיף שכר דוברות 1813400750 וסעיף 1752100782

ממה ויובל, לירית, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, אורן, תהילה- בעד 

יוסי ועדי, אסנת, הדר, יעל, פינחס- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

425נושא על סדר היום2022תקציב 
 תוספות של 18410001100בסעיף – מאשרים פה אחד לאשר הסתייגות בנושא סעיף שכר רווחה : 425' החלטה מס

.18110001100מסעיף שכר , 1-והתקן יגדל ב ₪ 18,050כך שהסעיף יעמוד על סך ,  150,000₪
בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

426נושא על סדר היום2022תקציב 
תוספת – מאשרים פה אחד לאשר הסתייגות בנושא סעיף הגברת מודעות לאנשים עם מוגבלות : 426' החלטה מס

.1811000110 מסעיף 1841300782לסעיף  ₪ 50,000
בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

427נושא על סדר היום2022תקציב 

לסעיף  ₪ 350,000תוספת של - מאשרים ברוב קולות הסתייגות בנושא שכר קיימות : 427' החלטה מס

. 1811000110 מסעיף 1711000111

. הדר, יעל, פינחס, תהילה, עדי, אורן, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, ממה, יובל- בעד 

.אסנת ויוסי- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב



17/01/2022: עדכני לתאריך 2021מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה
/ הצעה לסדר/ שאילתה

תוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום
ביצוע באחריותסיווג

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

428נושא על סדר היום2022תקציב 
– מאשרים פה אחד לאשר הסתייגות בנושא קידום מעמד האישה מועצת נשים ותוכנית חינוכית : 428' החלטה מס

.18110001100מסעיף , כל אחד ₪ 25,000 תוספת של 1813400750- ו1752100782לסעיף 
בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

429נושא על סדר היום2022תקציב 

כך שיעמוד , ₪ מיליון 2.5- ב1599200510הפחתה של סעיף - מאשרים פה אחד לאשר הסתייגות : 429' החלטה מס

 בסך של 1616000521הפחתת סעיף . ₪בהעמדת תקציב מותנה על סך של מיליון , ₪ מיליון 7.82על סך של 

הפחתת סעיף .  500,000₪והעמדת תקציב מותנה על סך של  ₪ 500,000כך שיעמוד על סך של ,  500,000₪

 מיליון 1.5כך שהמותנה יעמוד על סך של ,  500,000₪-והגדלת המותנה ב,  500,000₪ על סך של 1712200750

. 386,930₪כך שיעמוד על סך של , ₪ מיליון 1.5- ב1111100100הגדלת תקציב . ₪

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

430נושא על סדר היום2022תקציב 
לתקציב פיתוח לסעיף מספר  ₪ 100,000תוספת של - מאשרים פה אחד לאשר הסתייגות : 430' החלטה מס

כך ,  100,000₪- ב46014אל מול הפחתת תקציב פיתוח סעיף מספר .  200,000₪כך שיעמוד על סך של , 46019

. 300,000₪שיעמוד על 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

431נושא על סדר היום2022תקציב 
בתקציב ₪  מיליון 143-ל₪  מיליון 153-התקציב שונה מ- מאשרים פה אחד לאשר הסתייגות  : 431' החלטה מס

.₪ מיליון 249.9-ל₪  מיליון 259.9-ובהתאם גם תקציב דו שנתי שונה מ. הפיתוח
בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב

29/12/2021
שלא מן המניין 

בנושא תקציב 

2022

432נושא על סדר היום2022תקציב 

 וההחלטות 2022א לשנת "תקן משרות וכ, מאשרים ברוב קולות את הצעת תקציב העירייה: 432' החלטה מס

: הנדרשות כדלקמן

.ח" מש954.2 בסך של 2022הצעת התקציב הרגיל לשנת . א

.ח" מיליון מש3.5 בסך 2022הצעת תקציב מותנה לשנת . ב

. ח" מש143.1 בסך 2022לשנת  (רים"תב)הצעת תקציב הפיתוח . ג

. ח" מש1,097.3 רגיל ופיתוח עומד על   2022סך התקציב ללא מותנה לשנת .ד

.ח" מש249.2  בסך של 2022-2023מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים . ה

א בפתיחת שנת " ועל נתוני כ2021 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2022א לשנת "תקן כ. ו

.  משרות2,542ב במערכת החינוך בסך "הלימודים תשפ

. ח" מש48 מתקציב ובסך של 5%היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של . ז

.ח" מש42בסך של ' נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א.  ח

. 'נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ב. ט

. 'פירעון מוקדם של הלוואות לביוב כמפורט בנספח ג. י

.'ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד. יא

.תהילה, עדי, אורן, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, ממה, יובל- בעד 

.פינחס, יעל, הדר, אסנת, יוסי- נגד 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב


