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אסמכתא592145 :
לכבוד
חברי מועצת העיר

הנדון :הזמנה למועצת עיר שמן המניין חודש פברואר 2022

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר שמן המניין  ,שתתקיים ביום רביעי2.2.2022 ,
א' אדר א' תשפ"ב ,בשעה  ,18:00באולם ספורט בית ספר ש"י עגנון ,רחוב ספיר  , 6כפר סבא.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות :
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
דברי פתיחה
נושאים לסדר היום
 .1דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא:
א .הניהול הכושל של החינוך לגיל הרך בעיר.
 .2שאילתות :
א .רישום לגני הילדים.
ב .החזרי כספים בגין אי פתיחת גני ילדים.
ג .הערכות העירייה ליישום החלטת המועצה מיום  5בינואר  2022לשילוב
עובדים סוציאליים בבתי הספר.
ד .הטלת עלות הכנת תצ"ר על מבקשי היתרי בנייה.
ה .פרסומים נדרשים בהתאם לתיקון  101לחוק התכנון והבנייה משנת .2014
ו .שקיפות דיוני ועדת תכנון ובניה.
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ז .הודעת ועדת הקצאות על בקשה להקמת בית כנסת בשצ"פ בניגוד לייעוד
הקרקע.
ח .חוסר תפקוד ועדת שקיפות והוועדה להקמת מכללה אקדמית.
ט .ביטול הנת"צ השמאלי במרכז רחוב ויצמן.
י .אי קיום דיון ופרסום תכנית עבודה עירונית.
יא .אי תקצוב תכנון מחודש של אזור התעשייה .50
יב .העדר דיווח כחוק למועצת העיר על מצבה הכספי של העירייה ועל
פעולותיה.
יג .הקלות לעסקים קטנים.
הצעות לסדר :
א .ביטול הוועדה לשקיפות.
ב .הצעה לבטל את הוועדה להקמת מוסד אקדמי בעיר.
ג .איסור הדלקת אש בפארק העירוני.
ד .שקיפות בוועדת תכנון ובניה – דיוניים המתקיימים בהיוועדות חזותית.
מינוי של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה ואישור שכרו.
אישור מימוש האופציה של חברת שירת הפארק בע"מ להארכת תקופת ההפעלה
וניהול מתחם אירועים  /הסעדה הממוקם בפארק העירוני כפר סבא בשנה נוספת .
דיווח על קבלת תרומה בסך  ₪ 72,632.73להנצחת זכרו של אביב משל ז"ל.
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .23.1.2022
אישור המלצות ועדת כספים מתאריך : 25.1.2022
א .אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודיים לטובת כספי השבחה ופיתוח.
ב .העברות מספר  1לשנת  - 2022תקציב פיתוח.
ג .דיווח דו"ח כספי רבעון  3לשנת .2021
עדכון הרכב ועדות העירייה.

בברכה,
יובל בודניצקי ,מנכ"ל
עיריית כפר-סבא
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 5בינואר 2022

לכבוד
ראש עיריית כפר-סבא

הנדון :דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא הניהול הכושל של החינוך לגיל הרך בעיר
בהתאם לסעיף 9א' לתוספת השנייה בפקודת העיריות
שלום רב,
שבעת חברי מועצת העיר הח"מ ,המהווים שליש מחברי המועצה ,מבקשים לכנס את מועצת העיר
לישיבה דחופה שלא מן המניין בנושא הניהול הכושל של החינוך לגיל הרך בעיר .סדר היום והצעות
ההחלטה מפורטים מטה.
משבר ניהול כח האדם בגני הילדים הולך ומחריף .מאות הורים מתבשרים מדי ערב ,ולפעמים גם
בשעות הבוקר המוקד מות ,על אי פתיחת גני ילדים .מיותר לציין כי אי פתיחת גן ילדים ,כל שכן
כשההודעה מתקבלת בשעות הבוקר ,מהווה פגיעה חמורה בשגרת יומם של הילדים ,של ההורים
ושל המשפחה כולה .בנוסף ,גנים רבים ברחבי העיר סובלים ממחסור חמור בכח אדם :גנים
שאמורים לפעול עם שתי סייעות פועלים עם סייעת אחת בלבד ,גנים שאמורים לפעול עד שעות אחר
הצהריים נאלצים לסיים פעילות בשעות הצהרים המוקדמות ,וילדים עם אלרגיה מסכנת חיים
נאלצים להשאר בבית .בשל תופעות אלו ,הסייעות בדני הילדים מתמודדות עם עומדים הולכים
וגדלים ,והן מתקשות לספר לילדים את תשומת הלב והטיפול שהיו יכולות לספק להם אילו מצבת
כח האדם הייתה תקינה .רבות מהן מעידות על שחיקה הולכת וגוברת ואף על כוונת לסיים את
עבודתן בעיירה.
הטענה של עיריית כפר סבא כי מדו בר בתופעה ארצית וכי לעירייה אין מה לעשות בנדון ,מעידה
במקרה הטוב על חוסר הבנה בתחום ובמקרה הפחות טוב ,על סדר עדיפויות לקוי ועל בריחה
מלקיחת אחריות .לא נעשה אף מהלך לבחינת אופן ניהול כח האדם בגני הילדים ולשיפור המצב.
בינתיים ,ערים סביבנו ,ובכללן רעננה ,הוד השרון ודרום השרון לא סגרו ימי גנים והן מוצאות את
הדרכים למרות המשבר הארצי להתמודד עם המצב.
רק לפני שבועיים הבאנו לפתחה של מועצת העיר בקשה לתקצוב ויישום תכנתי ייעודית לגיל הרך,
לרבות תכנתי ייעודית להתמודדות עם משבר כח האדם בגני הילדים .לצערנו ,ראש העיריה וחברי
הקואליציה התנגדו כולם לתקצוב תכניות אלו .הם העדיפו להגדיל את תקציבי היח"צ והאירועים
על חשבון תקציב החינוך לגיל הרך.
אנו מצרים על כך מאוד .ויחד עם זאת ,אנחנו ממשיכים לפעול לתיקון סדר העדיפויות הלקוי הזה.
זאת הסיבה לכך שבחרנו לכנס את הישיבה המיוחדת הזו ,ולהעלות שוב את המשבר בניהול כח

האדם בגני הילדים בפני חברי מועצת העיר .אנו דורשים לקיים באופן מיידי למידה מעמיקה של
היקף התופעה והסיבות לה ,לגבש תכנית עירונית להתמודדות איתה ,לרבות תכנית לשיפור תנאי
השכר של הסייעות ולגיוס סייעות נוספות.
תקוותנו היא שהפעם ,ההצבעה של חברי הקואליציה תהיה עניינית ולא פוליטית .אנו קוראים לכם
לפעול מתוך אחריות ציבורית מוסרית לטובת ילדינו.
הצעת החלטה:
 .1העיריה תקים ועדה שתבחן לעומק את ניהול כח האדם בגני הילדים .בועדה ישתתפו לצד
גורמי המקצוע העירוניים נציג/ת סייעות גני הילדים ,נציג/ת הסייעות הרפואיות
והמשלבות ,נציג/ת ההסתדרות ונציג/ת הקואליציה והאופוזיציה.
 .2הועדה תגבש תכנית מערכתית להתמודדות עם משבר כח האדם בגני הילדים.
 .3הועדה תגבש מתווה לשיפור שכר הסייעות ותנאי עבודתן.
 .4הועדה תציג את התכנית והמתווה למועצת העיר בתוך חודש ימים.

24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא רישום לגני הילדים
גם השנה ,בדומה לשנים קודמות ,תהליך הרישום לגני הילדים התחיל בחריקה גדולה ותוך פגיעה באיכות
החיים של הורים רבים שגילו ש 17-גנים שהיו קיימים בשנים האחרונות הוצאו מאפשרות רישום עקב
כוונה ראשונית לסגור אותם .הפתרון שמצאה העיריה היא לאפשר להורים להירשם בהערה לגן שהם
רוצים.
 .1מספר גנים שלחו רשימת הורים שמעוניינים להירשם כבר עכשיו .האם תוכלו לומר בנקודה זו
שגנים אלו יישארו פתוחים?
 .2חלק מגני העיריה שלא מופיעים לרישום הינם גנים קצרים ,והמערכת אינה מאפשרת להירשם
למסלול גן קצר בשכונה ליד .האם בכוונתכם לסגור בכלל את הגנים הקצרים בעיר ולחייב את
ההורים להירשם למסלול המומצא של קצר בתוך יול"א?
 .3איזה תהליך בכוונתכם לבצע השנה כדי לוודא שתהליך הרישום הבא ישתפר?

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
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מענה לשאילתא בנושא רישום לגני הילדים
תהליך הרישום עבר בצורה תקינה ,בשיתוף הנהגת ההורים ,תוך מתן שירות ותשובות
מיידיות לפונים באמצעים השונים.
כמו בכל עיר מתוקנת ,תוצאות השיבוץ מפורסמות רק בתום תהליך השיבוץ לגנים .תהליך
זה עדיין לא החל ועל כן עדיין לא ניתן לתת תשובות.
מספר הגנים הקצרים לרישום לא השתנה.
כל הורה שהייתה לו מורכבות ברישום התקשר למוקד השירות בחינוך וקיבל שירות
וסיוע.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא החזרי כספים בגין אי פתיחת גני ילדים

מאז תחילת שנת הלימודים גני ילדים בעיר לא נפתחים באופן סדור ,בין אם בגלל מחסור בצוותים ,מגפת
הקורונה או ניהול לא מיטבי.
 .1האם בכוונת העיריה להחזיר את הכספים ששולמו בגין הימים שהגנים לא נפתחו? תשלומים אלו
עשויים להגיע לרמה של מאות שקלים למשפחה.
 .2במידה והתשובה חיובית באיזה אופן על התושבים לבקש החזרים אלו?

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
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מענה לשאילתא בנושא החזרי כספים בגין אי פתיחת גני ילדים
פעילויות שלא התקיימו בגין בידודים יושלמו ויוחזרו במהלך השנה.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא הערכות העירייה ליישום החלטת המועצה מיום  5בינואר  2022לשילוב
עובדים סוציאלים בבתי-הספר.

בישיבת המועצה שהתקיימה ב 5-בינואר  2022החליטה המועצה לשלב עובדים סוציאליים בבתי-הספר
העל-יסודיים בעיר.
שילוב העובדים הסוציאליים צפוי לסייע לתלמידים ולצוותי החינוך להתמודד עם העלייה הדרמטית
במספר בני הנוער שנמצאים בסיכון ,לאור ההשפעות הרגשיות ,התפקודיות והחברתיות של הקורונה.
הואיל ופקודת העיריות (סעיף  )140מגדירה כי האחריות לביצוע החלטות המועצה מוטלת על ראש העיר
אנו מבקשים לדעת:
כיצד נערכים ראש העיר והעירייה ליישום ההחלטה לשלב עובדים סוציאליים בבתי -הספר?

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
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מענה לשאילתא בנושא הערכות העירייה ליישום החלטת המועצה מיום  5בינואר 2022
לשילוב עובדים סוציאלים בבתי-הספר.

החלטת המועצה בנושא שלעיל הונחה על שולחן המועצה כשבועיים לאחר אישור תקציב
העירייה לשנת  2022והיא אינה מגובה בסעיף תקציבי מתאים.
בנוסף ,כפי שכבר צוין בזמנו בהצעה לסדר ,בישיבת המועצה הקודמת ,כל בתי הספר
תוקצבו בעבור מתן מענים רגשיים וחברתיים לכלל התלמידים כגון :
מטפלים רגשיים ,סדנאות לצוותים ותומכי למידה.
כל מנהל/ת בחר להשתמש בתקצוב בהתאם לנקודת הראות המקצועית של אותו מנהל/ת.
מאחר והצעת ההחלטה כאמור לעיל לא גובתה בסעיף תקציבי כנדרש ,אנו בוחנים את
האפשרויות ליישומה מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב המאושר.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא הטלת עלות הכנת תצ"ר על מבקשי היתרי בנייה.

תושבים המבקשים היתר בנייה ,מתבקשים על-ידי העירייה לטפל בעצמם ועל חשבונם בהסדרת התצ"ר,
כתנאי לטיפול בבקשתם ,וזאת למרות שהנושא נמצא בסמכות ובאחריות העירייה.
פעולה זו אורכת חודשים ועלותה כ 15,000-עד  20,000ש"ח.
על-פי חוק ,על העירייה לבצע את הטיפול בתצ"ר בתוך  8חודשים מיום אישור התב"ע.
 .1מדוע העירייה אינה מסדירה את התצ"ר בעצמה ועל חשבונה?
 .2מדוע העירייה מפלה בין תושבים ודורשת טיפול ומימון הסדרת התצ"ר רק מתושבים שתלויים
בה לצורך קבלת היתר בנייה (בבחינת "חזקה על חלשים")?

בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
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מענה לשאילתא בנושא הטלת עלות הכנת תצ"ר על מבקשי היתרי בנייה.

תצ"ר הינה תכנית חלוקת קרקע שכוללת בתוכה פעולת תכנון (איחוד ,חלוקה או שניהם),
במסגרתה נקבעים גבולות בצורה חד משמעית ,בהתאם לתוכנית בניין עיר שבתוקף,
המהווים בסיס לרישום זכויות קנייניות.
למעשה ,התכנית לצורכי רישום מהווה כלי מגשר בין חוק התכנון והבנייה לבין הסדרת
הקניין של בעלי הקרקע .בסיום תכנית לצורכי רישום הקרקע הסחירה נרשמת על שם בעליה
הפרטיים בצורה ברורה ללא הערות אזהרה ו/או הערות בדבר הפקעה ועם גבולות
גאוגרפיים חד משמעיים .עם אישור התצ"ר מקבלים גבולות אלו ביטוי פיסי בקדסטר של
מדינת ישראל וביטוי ברישום לשכת המקרקעין – (טאבו)
במסגרת הטיפול במתן היתר בנייה לבניין או לבית צמוד קרקע ,נדרש המבקש להסדיר את
הקרקע באופן שתואר לעיל ,וזאת בהתאם למדיניות הסדורה של מינהל ההנדסה בעירייה
ועל פי הוראות החוק .במקרים מסוימים ,מינהל ההנדסה ישקול באם לפטור את המבקש
מהגשת תצ"ר .לדוגמא כאשר מוגשת בקשה להיתר בנייה להקמת ממ"ד בלבד.
מכאן מובן כי כלל ציבור תושבי כפר סבא איננו אמור לשאת בעלויות ההסדרה הקניינית
של נכס המצוי בבבעלות פרטית של מאן דהו.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא פרסומים נדרשים בהתאם לתיקון  101לחוק התכנון והבנייה משנת
2014
סעיף 96א לחוק התכנון והבנייה  -זכות עיון במסמכי מוסד תכנון וחובת פרסום באינטרנט קובע:
96א( .א) מסמכי תכנית וכל מסמך אחר שהוגש לפי חוק למוסד תכנון הדן בתוכנית על ידי מגיש
התוכנית או מי מטעמו ,וכן חוות דעת שהגיש נציג בעל דעה מייעצת לפי סעיף (18ג ,)2חוות דעת היועץ
המשפטי ומהנדס הוועדה המקומית שהוגשו לפי סעיף 61א(ג)( ,)1חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית
שהוגשה לפי סעיף 61א(ג)( ,)4וחוות דעת נציג שר בוועדה המחוזית או גורם אחר שקבע שר הפנים
שהוגשה לפי סעיף 61ב(ב) ,יועמדו לעיון הציבור ממועד הגשתם למוסד התכנון.
(ב) מזכיר מוסד תכנון יפרסם מסמכים כאמור בסעיף קטן (א) באתר האינטרנט של מוסד
התכנון ויעמידם לעיון הציבור.
סעיף 48ד לחוק התכנון והבנייה  -חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו קובע:
48ד (ב) הפרוטוקול ישקף נאמנה את פרטי הדיון ויצוינו בו ,בין השאר –
( )6מהלך הדיון ,לרבות עמדות הנציגים בעלי הדעה המייעצת בוועדה מקומית ,הפסקות בהקלטת
הישיבה לצורך התייעצות והטעמים להפסקות;
סעיף 48ו לחוק התכנון והבנייה  -דוח שנתי על פעולות מוסד תכנון קובע:
48ו( .א) יושב ראש מוסד תכנון יגיש לשר הפנים ויפרסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון ,בתוך
שישה חודשים מתום כל שנה ,דוח שנתי על פעולות מוסד התכנון לפי חוק זה ,ובכלל זה על היקף פעילותו
ועמידתו במועדים שנקבעו לפעילותו.
 .1מדוע החומרים הנלווים לתוכניות הנידונות בוועדה המקומית (ועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או
מליאת התכנון והבנייה) אינם מתפרסמים באתר הועדה מיד עם קבלתם בוועדה.
 .2מדוע בפרוטוקולים של הועדה המקומית (ועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או מליאת התכנון
והבנייה) לא מצוינים מהלך הדיון ,הפסקות בהקלטה והטעמים להפסקה כנדרש בחוק?
 .3האם הוכן ופורסם דוח שנתי לשנים  2019ו ?2020-אם כן ,היכן ניתן למצוא אותו באתר.
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
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מענה לשאילתא בנושא פרסומים נדרשים בהתאם לתיקון  101לחוק התכנון והבנייה
משנת 2014
הוועדה המקומית מציינת בפרוטוקול הדיון את תמצית עיקרי הדברים ואת כל הנדרש
עפ"י סעיף 48ד' לחוק התכנון והבנייה ,כולל מהלכי דיון ,דבריהם של נציגים בעלי דעה.
הפסקות הקלטת הישיבה מצוינות אף הן בפרוטוקול הישיבה.
לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית עולים מסמכי תכניות שעברו תנאי סף ,על פי
החוק.
במידה ומדובר בתכניות בסמכות מחוזית ,הן מפורסמות באתר ההנדסי לאחר שמתברר כי
הן עומדות בתנאי הסף של הוועדה המחוזית.
דו"חות שנתי ים על פעולות מוסד התכנון מתפרסמים על ידי מנהל הנדסה מידי שנה הן
באתר ההנדסי והן באתר השקיפות.
הדו"ח לשנת  2021פורסם עוד בטרם המועד הקבוע בחוק.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה שקיפות דיוני ועדת תכנון ובניה
לאחרונה התקיימו מספר ישיבות של ועדת תכנון ובניה באמצעות היוועדות חזותית .חברי האופוזיציה
התנו קיום הישיבות בתצורה זו בשידורם בזמן אמת באתר האינטרנט של העיריה ,בדיוק בהתאם
להוראות שקבע מנהל התכנון בנושא זה .עיריית כפר סבא בחרה לשדר את הישיבות בערוץ היוטיוב
ולחסום את הגישה לשידור מיד עם תום הישיבה.
 .1מה הפחד משקיפות ?
 .2היות ושידורי הישיבות נשמרו בערוץ היוטיוב ,מה הסיבה שלא לאפשר לתושבים לצפות בהם
גם במועד מאוחר יותר ?

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
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מענה לשאילתא שקיפות דיוני ועדת תכנון ובניה
אנו פועלים בהתאם לתקנות ולהנחיות של מינהל התכנון.
ע"פ חוות דעת היועצת המשפטית של מינהל התכנון  :ישיבה בהיוועדות חזותית תהיה
פתוחה לציבור לצפייה ולהאזנה בזמן אמת ,באמצעות קישור שיפורסם באתר האינטרנט
של מוסד התכנון ,ואכן כך אנו פועלים.
אין כל פגיעה בשקיפות.
כמו בכל ישיבה ,גם לישיבות שהתקיימו בהיוועדות חזותית יוצא פרוטוקול שכולל את כל
הפרטים הנדרשים על פי חוק.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בעניין הודעת ועדת הקצאות על בקשה להקמת בית כנסת בשצ״פ בניגוד ליעוד
הקרקע

ועדת הקצאות המליצה ביום  16.12.21על הקצאת חלק מגוש  7618חלקה  339לטובת הקמת בית
כנסת על ידי עמותת מאיר יישא ברכה .פרוטוקול הוועדה פורסם בזירת השקיפות רק כעבור למעלה
מחודש לאחר קיום הישיבה ולאחר שפרסום בקשת ההקצאה במגרש עצמו עורר דיון ציבורי.
בפרוטוקול הוועדה מוזכר כי התקיים דיון בעניין זה כבר בישיבת הוועדה בחודש דצמבר  .2019אולם
בפרוטוקול הוועדה הרלוונטי אין אזכור לבקשה זו.
לאחר פרסום המלצת ועדת הקצאות נודע כי בעקבות עתירה שהגישו תושבי השכונה הוכן מסמך נלווה
לתב״ע אשר קבע הגבלות לשימושים במגרש לצרכי גינון או הקמת מעון או גן ילדים בלבד.
 .1כיצד ניתנה החלטה להמליץ על הקצאת קרקע בניגוד לייעוד אשר קבוע למגרש ?
 .2משנודע על אי ההתאמה בין ייעוד הקרקע לבין השימוש בבקשת ההקצאה מה נעשה כדי לתקן
את הבקשה ? האם נבדקות חלופות להקצאת קרקע אחרת
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
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מענה לשאילתא בעניין הודעת ועדת הקצאות על בקשה להקמת בית כנסת בשצ״פ בניגוד
ליעוד הקרקע

לאור פניית התושבים ,הליך ההקצאה הוקפא עד לסיום הבדיקה ובחינת הטענות.
עם תום הבדיקה כאמור ,תפרסם הוועדה את החלטתה.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בעניין חוסר תפקוד ועדת שקיפות ,והוועדה להקמת מכללה אקדמית
בישיבת מועצת העיר מחודש ינואר  2020נשאלת מדוע לא מתכנסות חלק מועדות העיריה .יושב ראש
ועדת שקיפות והועדה לעסקים קטנים ובינוניים תרץ את אי כינוס הוועדות בכך שיש לו חסמים
בירוקרטיים ומנהליים .כעבור חצי שנה החליפה מועצת העיר את הרכב ועדת העסקים ונקבע כי בראשה
יעמוד סגן ראש העיר אורן כהן.
ועדת שקיפות לא התכנסה עד היום למעט ישיבת הכרות חגיגית בסמוך לתחילת הקדנציה .מדובר כבר על
 3שנים של חוסר פעילות וחוסר תפקוד .זלזול בחברי המועצה ובתושבים אשר התנדבו לקדם את נושא
השקיפות בעיריית כפר סבא.
הוועדה להקמת מכללה אקדמית לא התכנסה מעולם.
.1
.2
.3
.4

מדוע לא כונסה ועדת שקיפות מאז חודש יולי ? 2019
מדוע לא יוחלף יושב ראש הוועדה אם אין ביכולתו או ברצונו לעסוק בעניין אליו התנדב ?
מדוע לא התכנסה הוועדה להקמת מכללה אקדמית ?
מדוע לא יוחלף יושב ראש הוועדה אם אין ביכולתו או ברצונו לעסוק בעניין אליו התנדב ?

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
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מענה לשאילתא בעניין חוסר תפקוד ועדת שקיפות ,והוועדה להקמת מכללה אקדמית
שתי הוועדות הינן ועדות רשות אשר מתכנסות על פי הצורך ואין חובה לכנסן.
משעה שאתר השקיפות העירוני הוקם ומתפקד באופן מיטבי ברמה ארצית הרי שהושגה
המטרה של אמצעי לזמינות מידע ושקיפות.
הנהגת העיר החליטה כי ייטב לפעול לקידום המטרות הנותרות על פי כל דין ובדרכים
המקובלות.
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לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא ביטול הנת״צ השמאלי במרכז רחוב ויצמן
ניהול פרויקט הננתצה נעשה בצורה כושלת .עיכובים בלתי נתפסים בלוחות הזמנים,
חוסר התקדמות ,מיעוט עובדים בשטח ,ימים שלמים של חוסר התקדמות ,תכנון חסר והתעלמות מהבעיות
הבטיחותיות והתנועתיות שנת״צ שמאלי במרכז כפר סבא יביא.
תושבי כפר סבא מצפים לשמוע כיצד נושאים אלו יתוקנו:
 .1מה התחדש ביחס לתוכניות עבור המקטעים מערבית לתל חי ?
 .2מתי בכוונתך להודיע על שינוי מתווה הנת״צ וביטול נתיב התחבורה השמאלי לאורך רחוב ויצמן
?
 .3מתי יזכו תושבי כפר סבא לפרסום אמין של לוחות זמנים לביצוע המשך הפרויקט ?

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
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מענה לשאילתא בנושא ביטול הנת״צ השמאלי במרכז רחוב ויצמן
מדובר בשאילתא חוזרת ,שנשאלה כבר גם בישיבת המועצה הקודמת ולכן אין שינוי
מהתשובה שניתנה לגביה לפני כחודש.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא אי קיום דיון ופרסום תכנית עבודה עירונית
תקציב העיריה מאושר .למרות בקשתנו לא התקיים שיח ודיון על תכנית העבודה של העיריה לשנת
 .2022כמו כן ,ובניגוד למקובל ,תכנית העבודה של העיריה לא מפורסמת באתר העיריה .למעשה מועצת
העיר לא ראתה ולא אישרה את תכנית העבודה העירונית ל .2022-המצב מדאיג בפרט לאור הקצאת
עשרות מיליוני שקלים לפיתוח גני שעשועים וחזות העיר בשנה לפני שנת בחירות ,ללא פירוט התכניות
לשיפוצים בתכנית העבודה.
 .1מדוע לא מתקיים שיח ,דיון על תכנית העבודה של העירה ומדוע תכנית העבודה לא מפורסמת
באתר 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 העיר
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מענה לשאילתא בנושא אי קיום דיון ופרסום תכנית עבודה עירונית
בישיבת התקציב בסוף חודש דצמבר ,בחרו נציגי האופוזיציה לצאת מיד לאחר ההצבעה
על התקציב ולא נשארו לדון עליו .כל מנהלי האגפים היו נוכחים בישיבה זו על מנת לתת
הסבר ולענות על שאלות הקשורות לתוכניות העבודה שלהם ,אך גם כאן ,נציגי
האופוזיציה נמנעו מלשאול ולבקש הסברים.
תכנית העבודה עלתה ומפורסמת באתר העירייה זה מכבר.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא רפי סער

שאילתה אי תקצוב תכנון מחודש של אזור התעשיה 50

העיר כפר סבא חייבת להגדיל בצורה משמעותית הכנסותיה מאזורי תעשיה ,מסחר ושירותים .כבר
בתחילת הקדנציה ,בדיוני ועדת המשנה עלה בין השאר הצורך הדחוף לשנות את תכנית אזור התעשייה
החדש ,ולהגדיל בצורה משמעותית הזכויות.
הצוות המקצועי הסכים שיש לתכנן ,וסיכמנו שנערוך סיור ועדה בשטח.
אך בישיבת ועדת המשנה האחרונה על התקדמות התכנון נאמר לנו שהנושא לא מתוקצב.
 .1לאור חשיבות הנושא ,והפעילות בשטח ,מדוע רה תכנון אזור התעשייה לא מתבצע?

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

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

מענה לשאילתא אי תקצוב תכנון מחודש של אזור התעשיה 50
תמוה כי חברי המועצה החברים בוועדת התכנון מעלים שאילתא זו.
לגופו של עניין ,תכנית כס 50/אושרה בשנת  2000וכללה אחוזי בנייה נמוכים ביחס לנדרש
כיום .אי לכך אין ספק כי נדרש לקדם תכנון להעצמת זכויות לאזור תעסוקה זה ואנו
אכן עושים זאת ,עם זאת יש לציין את העובדות הבאות:
 .1תכנית המתאר הכוללנית צימצמה במסגרת החלטת הועדה המחוזית את שטחי
התעסוקה שהעירייה ביקשה להוסיף במתחם זה לרבות גובה המבנים .לנוכח
האמור יש להמתין עד להפקדה חוזרת של התכנית לפי 106ב ,להגיש התנגדות
חוזרת ובהתאם להחלטה לקדם תכנון.
 .2בעלי מגרשים פרטיים כגון חברת צים ,החליטה לקדם תכנית להעצמת זכויות,
התכנית אושרה אולם בשטחים מצומצמים מהרצוי ולכן אנו אכן ניזום תכנית
להעצמה.
 .3בועדה האחרונה נתקבלה החלטה לגבי מסוף האוטובוסים המתוכנן שגם עליו
תנתן אפשרות להעצמת זכויות.
 .4היות ורשות מקרקעי ישראל הינה בעלת הקרקע וישנם מגרשים באזור התעסוקה
שטרם שווקו ,העירייה פנתה לרמ"י להשתתף בעלות הכנת התכנית הכוללת
להעצמת זכויות
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא העדר דיווח כחוק למועצת העיר על מצבה הכספי של העיריה ועל
פעולותיה
על פי סעיף  140ב' בפקודת העיריות:
(א) ראש העיריה ימסור למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון על מצבה הכספי של העיריה
ויפרט בו את הוצאותיה והכנסותיה.
(ב) ראש העיריה יגיש למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון בכתב על פעולות העיריה.
(ג) המועצה תקיים דיון ,במועד שתקבע לכך ,בדין וחשבון שנמסר לה לפי סעיפים קטנים (א) או
(ב).
למרות שכבר הגשנו שאילתות בנושא והעיריה הצהירה שאין זה תקין ותגיש הדו"חות הרי שבפעול הדו"חות
הכספיים לא מוצגים בצורה סדירה ודו"חות על הפעילות לא מוצגים כלל.
 .4מדוע העיריה לא מקיימת הכתוב בחוק?
 .5מתי יוגשו חומרים אלו ומתי יהיה דיון בהם?

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
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מענה לשאילתא בנושא העדר דיווח כחוק למועצת העיר על מצבה הכספי של העיריה ועל
פעולותיה

דוחות כספיים רבעוניים (לרבות דוח חציון ושנתי) מוגשים באופן שוטף לועדת כספים
ולאחר מכן למועצת העיר לאישור ודיון בהתאם לצורך.
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24/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא רפי סער

שאילתה בנושא הקלות לעסקים קטנים
בשל הגל הנוסף של המגפה עסקים קטנים רבים קורסים תחת העדר ההכנסות .ביכולתנו לעזור
להם במגוון דרכים ,אחת מהן היא ביטול אגרות בהן הם מחויבים ,כפי שעשינו בשנת .2020
 .1האם בכוונת העיריה לעזור לעסקים העירוניים לשרוד את הגל הנוסף?
 .2האם בכוונת העיריה לבטל את גביית אגרת השילוט והכיסאות השנה?

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
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מענה לשאילתא בנושא הקלות לעסקים קטנים
הטענה לפיה בשנת  2020בוטלו אגרות לבעלי עסקים ,אינה נכונה.
בעבר ,קבעה המדינה מנגנון שיפוי מסודר לעיריות שהעניקו הנחות בארנונה לעסקים
שנפגעו בתקופת הקורונה.
הנחיות כאמור לא נקבעו בגין גל התחלואה הנוכחי.
ללא כל קשר לשאילתא ,העירייה מקיימת קשר שוטף עם בעלי העסקים וקשובה
לצרכיהם.
בנוסף ,נבקש להבא ממגישי השאילתא שעניינה ביטול הכנסות העירייה לציין מנגד מאיזה
סעיף תקציבי זה אמור להיגרע.
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הצעה לסדר ביטול הוועדה לשקיפות
25.1.2022
לכבוד ראש העיר הנכבד,
מר רפאל רפי סער,
ראש עיריית כפר סבא.
רפי שלום.
בישיבת המועצה הקרובה אציע  2הצעות לסדר היום על פי זכותי לפי סעיף  27לתוספת
השניה לפקודת העיריות :
א .הצעה לסדר יום  :ביטול הועדה לשקיפות.
סמוך לתחילת הקדנציה הופעל אתר השקיפות באתר האינטרנט העירוני עקב נסיבות
מפורסמות של התנהלות לא שקופה בקדנציה הקודמת  ,על ידי מקבלי ההחלטות דאז.
מטעם זה הוקמה ועדת רשות לשקיפות  ,בראשותי כיו״ר  ,דבר שהיה נחוץ באותה עת
לאור המחדלים בעבר.
את המחדלים פרסמתי בעבר  ,שעה שהייתי יו״ר האופוזיציה ויו״ר ועדת הביקורת.
אין זה המצב כיום.
לאחר חילופי גבריי  ,השתנתה הגישה הניהולית בעיריה לטובה.
הפעלתו של אתר השקיפות באופן שהוא מופעל כיום מייתרת את הסיבות שהיו להקמת
הועדה.
הצעת החלטה :
מועצת העיר מחליטה לבטל את הועדה לשקיפות.
המועצה מברכת על פעילות הברוכה של הועדה לביקורת ומוסד השאילתות השונות.
בברכה,
עו״ד אהוד יובל לוי.
חבר מועצת העיר כפר סבא.
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הצעה לסדר ביטול הועדה להקמת מוסד אקדמי בעיר
25.1.2022
לכבוד
מר רפאל רפי סער.
ראש העיר כפר סבא
עיריית כפר סבא.
ב .הצעה לבטל את הועדה להקמת מוסד אקדמי בעיר.
בתחילת הקדנציה הוקמה הועדה מתוך כוונה להקל על הקמת אקדמיה ומעבר לעיר של
מוסדות קיימים ואיכותיים.
אנו שואפים בכל עת להרחיב את פעילות העיר בתחום הקניית ידע וכלים לעיסוק
והנגשתם לבני העיר.
עם חילופי הזמן ,קמה רוח חדשה על ידי המנהיגות החדשה של הצוות העירוני בעיר .רוח
זאת ניכרת בניהול כללי של עניני העירייה וניהול משאבי המקרקעין שלה.
החזון להקמת אקדמיה בעיר הוא כעת לחם חוק של הנהלת העיר שעוסק בו יום יום.
שוב אין זאת משאלת לב של אדם או סיעה אחת בלבד.
הצעת החלטה:
מועצת העיר מבטלת את ועדת הרשות להקמת אקדמיה בעיר.
הצוות העירוני ימשיך בפעילות זאת בשוטף לפי כל דין ויסיע לכל אדם שיבקש לעשות
זאת.
בברכה,
עו״ד אהוד יובל לוי.
חבר מועצת העיר כפר סבא.
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30/01/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר  -איסור הדלקת אש בפארק העירוני

עיר ירוקה .עיר שמקדמת קיימות .עיר שדואגת לאיכות הסביבה .זוהי כפר סבא שאנחנו רוצים לגור בה.
לאחרונה הגיע לסיומו משבר סגירתו של שער תבור ,שער שהיה סגור למעלה משנה שלמה תוך פגיעה
קשה באוכלוסיות בעלי מוגבלויות .סגירת השער לוותה בהתחייבות להקמת מתחם חדש למנגלים באזור
אחר בפארק.
בהודעה שמסרה עיריית כפר סבא נכתב כי ״יוקם מתחם מנגלים חדש בצד המזרחי של הפארק ,עם גישה
ישירה וחניה צמודה ,בסמוך לרחוב התוכנה ובצמוד לשער מספר  .30מתחם המנגלים החדש יהיה מונגש
לאנשים עם מוגבלויות וכן עם מתקני מנגל חדישים ,שולחנות פיקניק ,כיורים לשטיפת כלים ,תאורה
שתותאם לצרכיי המקום ועוד.״
כריכת פתיחת שער תבור עם הקמת מתחם מנגלים חדש הוא טעות חמורה .ההחלטה המתבקשת בעניין
מתחם המנגלים הוא איסור הבערת אש בפארק למעט מקרים חריגים .כך עשו רשויות רבות המבקשות
להנגיש לציבור מתחם פנאי נטול מפגעים עשן וריח ,המקדם אורח חיים בריא.

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

הצעת החלטה:
● מועצת העיר מחליטה על איסור הדלקת מנגלים בפארק העירוני כפר סבא ,למעט מועדים וחגים
אשר יקבעו על ידי מועצת העיר .ככל שיש צורך בעדכון חוק עזר עירוני יובא הדבר לאישור
מועצת העיר בתוך  3חודשים.
● כעיר המקדמת קיימות ושמירה על איכות הסביבה ואיכות האוויר מועצת העיר רואה בפארק
כפר סבא מרחב ציבורי המקדם אורח חיים בריא ,ספורט ופנאי וחופשי ממטרדי עשן וריח,
למבקרים בו ולתושבי הסביבה.

בברכה,
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק:
יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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30/01/2022

לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

הצעה לסדר  -שקיפות בוועדת תכנון ובניה  -דיונים המתקיימים בהיוועדות חזותית
במהלך שלושת השנים האחרונות מספר רב של רשויות קידמו את הנגשת דיוני ועדות התכנון לרבות מתן
אפשרות לצפיה בשידור חי בדיוני הוועדה ופתיחת ארכיון לשידורי הישיבות.
מנהל התכנון דוחף את הרשויות להנגיש את הדיונים לציבור ולקדם שקיפות בדיוני התכנון.
עם פרוץ משבר הקורונה פורסמה הוראת שעה המאפשרת קיום ישיבות ועדת תכנון בהיוועדות חזותית,
ובתנאי שהישיבות ישודרו בזמן אמת לציבור ופרסום הקישור לצפיה באתר הוועדה.
עיריית כפר סבא קיימה מספר ישיבות לאחר פרסום ההנחיה ללא שידור הישיבה כנדרש בתקנות .בחודש
מאי האחרון פנו חברי האופוזיציה לראש העיר בדרישה לשדר את כל הישיבות המתקיימות בזום,
ולהעלות את הקלטות הישיבות הקודמות לאתר .בתגובה בוטלה הישיבה שהיתה עתידה להתקיים ביום
שלמחרת .למותר לציין כי לא פורסמו קישורים לישיבות קודמות שלא שודרו ,בניגוד להוראת השעה.
בתשובה לבקשת חברי האופוזיציה לפרסם את הדיונים שהתקיימו בזום כתבה מהנדסת העיר כי :״לנושא
פרסום הקלטות הזום  -גם בסוגייה זו אנו נוהגים כפי שהיה בעבר :הן מתומללות ומועברות אל חברי
המועצה ובמקביל כל חבר המעוניין להקשיב או לצפות מוזמן לעשות כן במשרדי הועדה אצל מנהלת
תפעול הוועדה״
לאחר תום תקופת הוראת השעה פורסמו הנחיות וחוות דעת היועץ המשפטי של מנהל התכנון ביחס
לאפשרות להמשיך ולקיים ישיבות בהיוועדות חזותית תוך קביעת קריטריונים ,בהם הסכמת כלל חברי
הוועדה ושידור הישיבה בזמן אמת לציבור.

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/online_meetings_planning_institution
s/he/
Online_meetings_planning_institutions.pdf

יש לציין כי רשויות רבות משדרות את הישיבות בערוץ היוטוב של הרשות  /הוועדה ומותירות את
הקבצים פתוחים לצפיה לציבור.

ביום  28בדצמבר נתבקשו חברי הוועדה לאשר קיום ישיבת ועדת תכנון בזום ללא שידורה בזמן אמת.
נציגי האופוזיציה סירבו ועמדו על כך שיש לשדר את הישיבה לצפיה לציבור .מאז אכן התקיימו מספר
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ישיבות בהיוועדות חזותית והם אכן שודרו לציבור בזמן אמת .פרסום הקישור נעשה בדך הפייסבוק
העירוני.
ואולם ,מיד עם תום הישיבה ננעל קובץ השידור בערוף היוטוב והוגדר כפרטי ,כלא זמין לצפיה לציבור.
מדוע אתם כל כך נחושים לקיים רק את המינימום הנדרש?
די בבדיקה מה עושות רשויות אחרות ומוסדות תכנון אחרים כדי להבין שמרבית המוסדות בחרו להשאיר
את הקבצים לצפיה  -לקדם את ערך השקיפות ,ואילו בעיריית כפר סבא בחרו את המעט .ככה לא מתנהלת
עיר שרוצה לקדם שקיפות.
הח״מ פועלים לאורך קדנציה זו ללא לאות לקדם שקיפות בוועדות התכנון .נדמה שאין הסבר מניח את
הדעת מדוע לא לאפשר המשך צפיה בישיבה ,גם לאחר שזו נסתיימה.
הצעת החלטה
 .1עיריית כפר סבא תפרסם בערוץ היוטוב את כל ישיבות ועדות תכנון ובניה שהתקיימו בדרך של
היוועדות חזותית .הקישורים יהיו זמינים לצפיה בכל עת.
 .2ישיבות ועדת תכנון עתידיות שיתקיימו בהיוועדות חזותית ישודרות בזמן אמת וקישור לישיבה
יפורסם באתר הוועדה וישאר זמין לצפיה בכל עת ,לאחר קיום הישיבה.
למותר לציין כי הח״מ שומרים לעצמם את הזכות לחזור בהם מהסכמתם לקיים ישיבות בדרך של
היוועדות חזותית ללא קבלת החלטה זו על ידי מועצת העיר
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר
העתק - :יובל בודינצקי – מנכ"ל  ,מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מינויו של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה ואישור שכרו.

הצעת החלטה:
מאשרים את מינויו של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה ,על פי חוזה אישי לנושא
משרה ,בשכר של  85%-95%משכר מנכ"ל ,החל מיום  ,3.2.2022בכפוף לאישור משרד
הפנים.
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אישור מימוש האופציה של חברת שירת הפארק בע"מ
דברי הסבר :
ביום  31.01.2017נחתם הסכם התקשרות בין החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
(החברה) לבין חברת שירת הפארק בע"מ ח.פ( 514575141 .המפעיל) בנוגע להחזקת,
הפעלת וניהול מתחם אירועים/הסעדה הממוקם בפארק העירוני בעיר כפר סבא.
תקופת ההפעלה נקבעה בהסכם ל 59 -חודשים .סעיף  12.5להסכם מקנה למפעיל בלבד
אופציה להארכת תקופת ההפעלה ב( 3 -שלוש) תקופות אופציה נוספות בנות ( 12שנים
עשר) חודשים כל אחת .מימוש האופציה מותנה בקיום מלוא התחייבויות המפעיל כלפי
החברה.
מאחר ומדובר במתן רשות שימוש בקרקע בבעלות העירייה לתקופה העולה על  5שנים
דורש מימוש האופציה את אישור המועצה (ס'  188לפקודת העיריות).
הצעת החלטה :
מועצת העיר מאשרת רשות שימוש למפעיל שירת הפארק לתקופה של  12חודשים נוספים.
ככל ויעמוד המפעיל בהתחייבויותיו ויבקש את הארכת התקופה לתקופת אופציה נוספת,
תבחן המועצה את בקשתו.
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 31ינואר2022 ,
לכבוד
עיריית כפר סבא
ג.א.נ,.
הנדון :הארכת הסכם -שירת הפארק

ביום  31.01.2017נחתם הסכם התקשרות בין החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן" :החברה"( לבין
חברת שירת הפארק בע"מ ח.פ) 514575141 .להלן" :המפעיל"( בנוגע להחזקת ,הפעלת וניהול מתחם
א יר וע ים /ה ס ע ד ה ה מ מ וק ם בפ א ר ק ה ע יר וני ב ע י ר כ פ ר ס ב א .
תקופת ההפעלה נקבעה בהסכם ל 59 -חודשים .סעיף  12.5להסכם מקנה למפעיל בלבד אופציה להארכת תקופת
ההפעלה ב) 3 -שלוש( תקופות אופציה נוספות בנות ) 12שנים עשר( חודשים כל אחת .מבחינת החברה ממלא
ה מ פ ע י ל א ת מ ל ו א ה ת ח י י ב ו י ו ת י ו כ ל פ י ה ח ב ר ה ו מ ש כ ך נ י ת ן ל ה י ע נ ו ת ל ב ק ש ת ו ל מ י מ וש ת ק ו פ ת ה א ו פ צ י ה  .י ח ד ע ם
זאת ,מאחר ומדובר במתן רשות שימוש בקרקע עירונית לתקופה העולה על  5שנים ובהתאם לתנאי ההסכם,
נדרש אישור המועצה למימוש האופציה )ס'  188לפקודת העיריות(.
בכפוף לאישור המועצה ,אין מניעה לאשר את מימוש האופציה לתקופה של  12חודשים נוספים .ככל ויעמוד המפעיל
ב ה ת ח ייב ויות יו ויב ק ש א ת ה א ר כ ת ה ת ק ופ ה ל ת ק ופ ו ת א ו פ צ י ה נ ו ס פ ו ת  ,ת י ב ח ן ב ק ש ת ו ש ו ב .
בכבוד רב ובברכה,
אביב מעוז ,עו"ד
שרקון בן-עמי אשר ושות'

1
3012

4.11.21
לכבוד:
מר רפי סער
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

א.נ,.

שלום רב,

הנדון :הפעלת תקופת האופציה

בהמשך לחוזה שנחתם ביננו מיום  ,31.1.2017ובהמשך לסעיף האופציה שנחתם בחוזה ,
סעיף  , 12.5הרינו מפעילים בזאת את שלוש השנים באופציה שלנו בתום המועד
31.1.2022
לשלוש שנים נוספות כאמור כמפורט בסעיף  12.5בחוזה ביננו.

בכבוד רב,

מניר אלי – שירת הפארק (צבעים בפארק)
0523335091

העתק :
מר דוד לוי – החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

דיווח על קבלת תרומה בסך  ₪ 72,632.73להנצחת זכרו של אביב משל ז"ל
דברי הסבר:
אביב משל ז"ל למד בתיכון רבין .בשנת  2019אבדו עקבותיו באינדונזיה ולימים הוכרז
כחלל שמקום קבורתו לא נודע.
משפחתו של אביב ביקשה לתרום הסך הנ"ל לטובת תיכון רבין בכפר -סבא לשם חלוקת
מלגות לתלמידי מגמת הקולנוע ולהנצחת זכרו של אביב.
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אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 23.1.2022
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.
להלן העמותות:
מועדון השחמט כפר סבא

סך  27,220ש"ח

מועדון הקליעה הפועל כפר סבא

סך  12,699ש"ח

הצעת החלטה:
מאשרים תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לשנת  2022לאגודות מועדון השחמט כפר סבא
ומועדון הקליעה הפועל כפר סבא בגובה  25%מסך התמיכה שאושרה בשנת  2021בהתאם
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 פרוטוקול ועדת כספים מיום 25.1.2022
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  25.1.2022בצירוף חומרים נלווים.
הצעת החלטה:
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 25.1.2022
בנושאים כדלקמן :
א .אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודיים לטובת כספי השבחה ופיתוח.
ב .העברות מספר  1לשנת  - 2022תקציב פיתוח.
ג .דיווח דו"ח כספי רבעון  3לשנת .2021
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עדכון הרכב ועדות העירייה
הצעת החלטה:
 .1מאשרים למנות את נעם בן יהודה ,מנהל אגף בטחון ,כחבר בוועדות בטחון ,מיגור
אלימות ,בטיחות בדרכים וקידום מעמד הילד במקומו של שי זייד מנהל האגף
היוצא.
 .2מאשרים למנות את לירית שמש שפיר כמ"מ מקום של עילאי הרסגור במקומה של
פליאה קטנר בוועדה לשימור אתרים.
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