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 לכבוד
 חברי מועצת העיר  

 
  

 2022 הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מאי  הנדון:
 
 

 11/05/2022ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 . 22אלי הורביץ רחוב , ב"בית אברהם", 18:00תשפ"ב, בשעה ' אייר, י

 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 : שאילתות .1

 ביטול הדפו. .א

 פרסום בתשלום באתר "מגדילים". .ב

 .182-186ריצוף הרחבה בכתובות ויצמן  .ג

 החלפת עמודי תאורה ברחוב ויצמן. .ד

לציבור, למועצת העיר כפר סבא ולדיון בועדות התכנון  1088תמל/הצגת תכנית  .ה

 העירוניות.

 בג"צ נגד תחנת הכח.  .ו

 שדרוג וטיפול בחורשת קפלן. .ז

 אי התקדמות פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור. .ח

 הפרדת נתיב האופנים והולכי הרגל בפארק.  .ט
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 : 12/04/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום  .2

 .31.12.2021י ליום: הצגת דו"ח כספ .א

 . 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת  .ב

 . 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר לשנת  .ג

 . 2021דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  .3

 שאול אייזנברג.לאה ואישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם  .4

, לעמותות שהשלימו את 2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .5

 המסמכים הנדרשים. 

 מתן היתר לעבודה נוספת לשני עובדי עירייה.  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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01.05.2022 

 לכבוד ראש עיריית כפר סבא                                                                              

 

 שאילתה בנושא ביטול הדפו 

 

התפרסמה כתבה באתר גלובס על בקשת משרד התחבורה לביטול קידום התוואי הצפוני של קו   28.4.2022ביום 
ורעננה, מצפון לצומת גלילות. בהתאם לכתבה תכנון המקטע יידחה  בשל התנגדות רשויות כפר סבא M1המטרו 

 למועד לא ידוע בעוד יתר הקו ימשיך לתכנון ולקידום לביצוע. סגן ראש העיר הגיב על הנושא: 
כפר סבא עומדת לאבד את המטרו, ביחד עם אזור השרון כולו, בגלל חשש לפגיעה בנוף מכמה בניינים. השבוע "

לפצל את החלק הצפוני של המטרו מתוכנית המטרו הגדולה בגוש דן. פיצול זה אינו עניין טכני.   התבשרנו על הכוונה
הכוונה היא לקדם במהירות את התכנון המפורט ומכרזי הביצוע למטרו ולהשאיר את אזור השרון לעתיד. מתי יגיע 

עתירי קיבולת, ממש כפי שרואים שנה ואף יותר לאחר שבערים אחרות יפעלו קווי מטרו  20העתיד הזה? ככל הנראה 
בחו"ל. המשמעות תהיה הרסנית: ערים כמו כפר סבא יהפכו לפקק תנועה אחד גדול, עסקים יברחו לאזורים בהם 

 פועל המטרו ורמת החיים שלנו תידרדר באופן משמעותי." 

 
 שאלות: 

 האם להערכתך דחיית התכנון צפויה לפגוע בשירות העתידי של תושבי כפר סבא?  .1
 כפר סבא מתכוונת לעשות בנדון? מה  .2

 

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה שאילתה בנושא ביטול הדפו

 

עיריית כפר סבא שמה לה למטרה פיתוח מערכת תחבורה ציבורית נגישה ויעילה המאפשרת 

לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית למרכזי הפעילות בתוך העיר ומחוצה לה. זאת, 

ליצירת תנועה רציפה ברחבי  יחד עם נקיטת הפעולות הדרושות לשחרור נקודות צוואר בקבוק 

העיר ויצירת מגעים עם הרשויות השונות כדי לשפר את זרימת התנועה בכניסה/ יציאה 

 מהעיר.

עקב המחלוקות התכנוניות הקיימות לקו המטרו, אנו ממתינים להחלטת חוקרת שמונתה 

ושכנותיה בנושא, ויתכן שהיא תמצא לנכון כי יש מקום לשקול את הצעת עיריית כפר סבא 

 –ולא דחיית  –. לכן הוחלט במשרד התחבורה על פיצול  קרונותהחניית למיקום הנכון יותר ל

 תכנון המקטע הצפוני מהמקטע המרכזי של הקו. 

עיריית כפר סבא והצוות המקצועי ממשיך להתנהל באופן שוטף מול צוותי נת"ע והות"ל בכל 

לרבות  התכניות למרחב תחנות   -ממשיך  הנוגע למטרו והתכנון כאמור, לא נעצר , להפך הוא

 (.60( והתוכנית לשמירת זכויות קנייניות בציר המטרו )תמ"א 70המטרו )תמ"א 
 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 

 

01.05.2022 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                                                              

 "מגדילים" שאילתה בנושא פרסום בתשלום באתר 

 

 https://magdilim.co.il/2004221904/ -פורסמה הכתבה הבאה  21.4.22ביום 

 "כל מה שעומד להתפתח בכפר סבא בניצוחו של ראש העיר רפי סער"

 

 https://magdilim.co.il/2604221348-/2פורסמה הכתבה הבאה:  27.4.22ביום 

 "כל אפשרויות הפיתוח של אזורי המסחר הראשיים בכפר סבא"

 

 
 האם העירייה שילמה סכום כלשהו על פרסום כתבות אלו ? מה הסכום ולמי הוא שולם?   .1
 אם העירייה או הדוברות מעורבים בפרסום הכתבות או בכתיבתן ? באיזה אופן?  ה .2
חומרים בנושא   האם מחלקת הדוברות של העירייה או גורם כלשהו הפועל מטעם העירייה, העביר לאתר .3

 הכתבות? 
 

 בברכה,

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 

 

  

https://magdilim.co.il/2004221904/
https://magdilim.co.il/2004221904/
https://magdilim.co.il/2604221348-2/
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 מענה שאילתה בנושא פרסום בתשלום באתר "מגדילים"

 

 והטעיית הציבור.חבל כי מגישי השאילתה אינם בודקים את העובדות טרם נקיטת עמדה 

 .ותהעירייה לא שילמה עבור הכתב .1

האתר פנה אל הדוברות, כמו כל גוף תקשורת שמבקש מידע, בבקשה לפרסם כתבה.  .2

 נעשתה פניה של הדוברות לאנשי המקצוע בעירייה על מנת לקבל את המידע הרלוונטי.

 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 

 

01.05.2022 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

                                            

 186-182שאילתה בנושא ריצוף הרחבה בכתובות ויצמן 

 

התחייב ראש העיר לסיים ריצוף הרחבה, לפרק את הריצוף הישן ולסיים את   2.3.2022בישיבת מועצת העיר מיום  
 שטח הרחבה. נכון ליום זה טרם נעשה הדבר, לא ניכרת עבודה בנושא בשטח. ריצוף כל 

 

  

 האם אתה מתכוון למלא את התחייבותך ולסיים ריצוף הרחבה? אם כן מתי יתבצעו העבודות?  .1
 

 בברכה,

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 מועצת העירחבר  -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 186-182מענה שאילתה בנושא ריצוף הרחבה בכתובות ויצמן  

 

על אף שמשרד התחבורה ונת"א לא הכירו  – 2/3/2022 -כפי שענינו על השאילתה ב 

לחדש את הריצוף ולשפר את המרחב הציבורי מעבר לקווי התוכנית, חידשה בצורך 

העירייה את הריצוף, נטעה עצים ושיפרה את כל המרחב הציבורי לטובת ציבור 

 התושבים.
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01.05.2022 

 לכבוד  

   ראש עיריית כפר סבא                                                                             

 החלפת עמודי תאורה ברחוב ויצמן

 

בשבועות האחרונים החלה עבודת החלפת עמודי התאורה ברחוב ויצמן במקטעים אשר טרם התבצע בהם פרויקט  
 במענה לשאילתות בנושא מהיר לעיר נענינו כי:  2022מהיר לעיר. בישיבות מועצת העיר בחודשים ינואר ופברואר 

 אין שינוי בתכנון הנת"צ.  .1

כידוע, כעת בחודש מאי טרם הסתיימו   – המקטע המזרחי עד רחוב העמק יסתיים עד סוף חודש מרץ   .2
 העבודות.

התכנון לחלק המערבי הועבר לעירייה )בחודש ינואר ניתן המענה(, הרשות תעביר לנת"א וזו תאשר סופית   .3
 ואז יפורסם לציבור לו"ז והתכנון הסופי.

 ופברואר: להלן תשובותיכם מחודשים ינואר 

  

 

 

 

 נשמח להבין: 

אם פרויקט לעיר ממשיך כפי שאמרתם בישיבות מועצה אלו, מדוע מוחלפים כעת עמודי   .1
 התאורה?

 האם פרויקט מהיר לעיר ימשיך לאחר רחוב תל חי?  .2

)התחייבתם לפרסם הפרטים לכשיתקבלו( מהו אומדן   .3 כי לא קיים תכנון מפורט  בהינתן 
 לפירוק העמודים החדשים ולהצבתם מחדש? הכסף שישולם בשנית  
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 בברכה,

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –קולין מיטל 
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 מענה החלפת עמודי תאורה ברחוב ויצמן 

 

במהלך חודש אפריל קרס עמוד תאורה ברחוב ויצמן, כתוצאה מכך נערכה בדיקת . 1

יציבות לשאר העמודים ברחוב, שלאחריה הוחלפו מספר עמודים ספציפיים בהתאם 

 לצורך.

 רחוב תל חי.ל גם מערבה פרויקט מהיר לעיר ימשיך . 2

העמודים החדשים שהוחלפו, יועתקו למיקומם החדש בהתאם לתוכנית שתאושר. . 3

ת, ובכל מקרה מדובר בסכומים לא עניין העלות אינו רלוונטי כאשר מדובר בבטיחו

 משמעותיים.

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 

 

 

01.05.2022 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                                                      

         

 לציבור, למועצת העיר כפר סבא ולדיון בועדות התכנון העירוניות  1088שאילתה בנושא הצגת תכנית תמל/ 

 

אש העיר הבטיח מספר פעמים  . ר1088מאז תחילת הקדנציה הועלו מספר שאילתות והצעות לסדר בנושא תמל/
כי התכנית תוצג לציבור וכן למועצת העיר. התכנית מעולם לא נידונה בועדת המשנה, במליאה או במועצה ואף 

 לא הוצגה לציבור על ידי עיריית כפר סבא. 

 

 מדוע התכנית לא הוצגה לציבור טרם הפקדתה?  .1

 מדוע התכנית לא הוצגה למועצת העיר טרם הפקדתה?  .2

 התכנית לא נידונה בועדות התכנון העירוניות טרם הפקדתה? מדוע  .3

ימים להגיש התנגדויות לתכנית, האם אתה מתכוון לתת כלים לתושבים וליידע   30-נותרה תקופה של כ .4
 אותם על התכנית טרם סיום תקופת ההתנגדויות? 

 

 

 בברכה,

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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לציבור, למועצת העיר כפר סבא ולדיון בועדות   1088מענה שאילתה בנושא הצגת תכנית תמל/
 העירוניות התכנון 

 

 

 
עיריית כפר סבא פועלת סביב השעון להתמודדות עם משבר הדיור בעיר, המציב את העיר 

במקומות הראשונים בארץ מבחינת מחירי דירות ובמקומות האחרונים מבחינת היצע שלהן. 

אלפי משפחות וזוגות צעירים לא עומדים בטירוף המחירים שהציב את כפר סבא בצמידות 

, שמטרתה להוות כלי מרכזי  1088במסגרת זאת קודמה תמל/  -יוקר הדיור לתל אביב במדד 

 בהחזרת השפיות במחירי הדיור ומענה הוגן והכרחי למצוקת הדירות בעיר. 

התוכנית והליכי התכנון בותמ"ל נידונו והובאו לאישור הגופים הנדרשים לכך טרם הפקדתה,  

"ל, בו השתתפו רבים מתושבי העיר  לרבות הצגה לציבור במסגרת שולחן עגול שקיים הותמ

וחברי מועצה. במסגרת הדיון הוצגה התכנית באופן מפורט וניתנה לציבור הזדמנות להביע את  

 דעתו והסתייגויותיו. 

 בתקופה הקרובה בכוונת העירייה לערוך מפגשי תושבים למתן הסבר על התכנית.
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01.05.2022 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                                                      

         

 שאילתה בנושא בג"צ נגד תחנת הכח 

כפי שאנחנו יודעים, למרות שעיריית כפר סבא יצאה בפרסומים כי היא עצרה את הקמת תחנת הכח הגדולה  
, עיריית  1/5/22- רשויות האזור מקדמות בג"צ בנושא. אך להבנתנו, נכון לבאזורינו, לצערנו הדבר אינו נכון. כלל 

 כפר סבא עדיין לא העבירה את חלקה בתשלום על הבג"צ, וזאת הסיבה היחידה שהוא מתעכב. 

 מיותר לציין כי בתור עיר מחוז שעתידה להפגע משמעותית מתחנת כח כזאת, מביך מאוד שמחכים לנו לתשלום. 

 להבין, מתי יועבר התשלום על הבג"צ? נשמח 

 

 בברכה,

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 מנכ"ל  עוזרת  –מיטל קולין 
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 מענה שאילתה בנושא בג"צ נגד תחנת הכח 

 
נערכו להתקשרות משותפת עם משרד עו"ד במידה  כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון

 משפטיים לרבות הגשת בג"צ.  צעדיםונאלץ לנקוט 

 נכון לכתבית מענה זה, טרם הומלץ לרשויות ע"י היועמש"ים על הגשת בג"צ. 

שמגישי השאילתה לא יורדים לעומקם של הדברים, מציינים נתונים שגויים גם כאן, חבל 

 ומטעים את הציבור. 
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01.05.2022 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                                                      

 

 שאילתה בנושא שדרוג וטיפול בחורשת קפלן

מועצת העיר הצגנו נושא הזנחת חורשת קפלן. החורשה מקבלת משנה חשיבות בימים אלו בישיבת  09-2020ב 

 לאור פעילויות תכנוניות במקום, ולאור הרצון לשפר איכות החיים במקום.

ק"מ המתחיל בנחל אלכסנדר ומסתיים בפארק הירקון.  60לאחרונה סומן מחדש שביל השרון להליכה. שביל של 

ות כמו אגמון חפר, נחל פולג, אתרי מורשת כמו בית הלורד, רחוב חנקין בקדימה השביל לאורכו נקודות ענין רב

 עובר בחורשת קפלן, פארק כפר סבא ובמשק האוצר בכפר סבא.

חורשת קפלן היא החורשה הגדולה בתחומי העיר. חורשה בעלת חשיבות רבה סביבתית, חינוכית וקהילתית.  

עירוני, ואמנם נעשה בעבר תהליך תכנון, שיקום העצים, נטיעות,   תושבים נאבקו שהחורשה תהיה מוקד טבע

פרישת מערכת טפטוף, שילוט. היום החורשה איננה מזמינה. מערכות הטפטוף כבר לא קיימות, מערכת ניקוז  

הנגר העילי איננה טובה והקרקע מחורצת. בשולי החורשה טרקטורונים חורצים השטח כשהפעולות שנעשו  

וזרות. הגשם מגביר החריצים וגורם לסחף. יש שילוט על מין העצים אבל לפעמים אין עץ ליד  למנוע זאת, לא ע

 השילוט. יש פוטנציאל לנטיעות נוספות. 

החורשה ומסלולי הסיור זו הזדמנות להציג הטבע העירוני ואתרי השימור גם בכפר סבא. כפי שכבר אמרנו גם  

 ורונה מסייר בארץ וצמא להכיר ערכי טבע ומורשת.  בישיבות מועצת העיר, הציבור, ביחוד בתקופת הק

 אף חלק בחורשה איננו מונגש. 

תשובת העיריה לא הייתה עניינית בנושא שיקום החורשה ודברה על הקמת שלולית חורף, על טיפול בחורשה על  

שטח הנטוע.  ידי המוזיאון ועוד. אין לנו בתחומי העיר חורשה בסדר גודל כזה, שיש אולי לעשות מאמץ להגדיל ה

ההזנחה, השילוט ללא עצים, מהווים מוקד אנטי חינוכי בעיני התלמידים בסמוך והמבקרים שהשקיעו בזמנו רבות  

 כדי לתת לחורשה אופי מיוחד. 

 השאלה:

 מה עושה העיריה כדי לשקם החורשה? מתי תונגש? מתי יינטעו עצים במקום העצים שמתו?  

 

 בברכה,
 

 העירחברת מועצת  –הדר לביא 
 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 
 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 
 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 
 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 
 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה שאילתה בנושא שדרוג וטיפול בחורשת קפלן 

ת ההשקיה, ו שוטף לרבות בדיקה וטיפול במערכאופן קפלן בחורשת העירייה מתחזקת את 

החלטה  – בדיקה וטיפול בברזיות, השלמת עצים היכן שנדרש )לא בשנת השמיטה

 (, אחזקת ריהוט הרחוב וכדומה. שהתקבלה בתמיכת מגישי השאילתה

 
בהתאם לחובת החוק, העבירה עיריית כפר סבא בחודש מרץ, למשרד הכלכלה ופרסמה אף 

באתר העירייה את תכנית ההנגשות לארבע השנים הקרובות. מדובר בתוכנית מדורגת 

 בחלוקה למכסות לאורך כל התקופה. 

, גינת המשחקים שבחורשת קפלן מיועדת להנגשה לציבור האנשים עם בהתאם לתוכנית

 . 2025עד לחודש מרץ  מוגבלויות,

סקר נגישות לגינת המשחקים ייערך בשנה הבאה ולפיו יוגדרו כל צרכי הנגישות על מנת 

  לאפשר לכלל הציבור גישה נגישה תוך התחשבות במשאב הטבע וכיבודו. 
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 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                                                      

 אי התקדמות פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור 

בנושא תכנית מתאר כוללנית כפר סבא, זאת  , פרסמה לשכת התכנון מחוז מרכז החלטתה 13-9-2020בתאריך 

 לאחר שמיעת ההתנגדויות, והתייחסות הועדה המקומית.

)ב( לחוק    106מאחר ויש שינויים משמעותיים בתכנית לאחר שמיעת ההתנגדויות, יש להשלים תהליך לפי סעיף 

 יום.  60התכנון והבניה. המשמעות היא תיקון התכנית ופרסומה להערות הציבור וזאת במשך  

להזכיר, מאחר והתכנית מופקדת, יש לה מעמד סטטוטורי, ובכל דיון, גם במתחמי התחדשות בעיר, מוצג כרקע  

 תכנוני מה מופיע בתכנית הכוללנית בתחום התכנית. 

הצגנו שאילתה המתייחסת לעובדה שעובר הזמן והעיריה לא מבצעת החלטת הועדה   5-5-2021בתאריך 

ובה נאמר שנדרשת עבודה יסודית שדורשת תשומת עבודה רבה. לא ענו לגבי המחוזית לתכנון ובניה. בתש

 השאילתה, מה לו"ז לפרסום לציבור. עברו כמעט שנתיים. 

תושב וודאי שיהיו התנגדויות לתכנית לתכנית עם    150,00תושבים רבים התנגדו לתכנית עם צפי אוכלוסייה של  

 תושבים.   200,000 -צפי לכ

  

 ת המתוקנת לא פורסמה עדיין להערות הציבור, ואנו מתנהלים על בסיס תכנית לא מאושרת. עברו זמן רב, התכני

 שאלות: 

 מה לוח הזמנים לפרסום התכנית?  .1

 מה התהליך שיהיה לדיון בהשגות?  .2

 

 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 
 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 
 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 
 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 
 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 
 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה אי התקדמות פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור

 

הרשויות נמשכים באופן רציף, כעת ממתינים להחלטת והתיאום מול הליכי התכנון  .1

 –לשכת התכנון בועדה המחוזית על מנת שיו"ר המחוז יוכל להעביר נוסח פרסום ל 

 ב.106

 הפרסום הינו באחריות לשכת התכנון המחוזית.  .2

 הפרסום יהיה באמצעות עיתונות ושלטים כנדרש וכן באתר האינטרנט ההנדסי.

 ת ההשגות, ככל שיהיו, ידונו בועדה המחוזית בדומה לשמיעת התנגדויות. עשמי

 לאחר שמיעת כל ההשגות תחליט הוועדה המחוזית לגבי התנאים לקידום התוכנית.
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01.05.2022 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                                                      

 

 בנושא הפרדת נתיב האופנים והולכי הרגל בפארק 

 הצגנו במועצת העיר הצעה לסדר בנושא הפרדת נתיב האופנים והולכי הרגל בפארק העירוני. 3-2021ב 
בפארק יש תאונות בין הולכי הרגל והרוכבים. לא בטוח שיש סטטיסטיקה בנושא אבל ההולכים בפארק עדים  

 לתאונות כמו גם לוויכוחים בין הולכי רגל ורוכבים בפארק, דבר שפוגע בהנאה.  
מאושר  כפי שצוין בדיון בנושא ההצעה לסדר תכנון מסלול כזה, ללא הפרדה בין הרוכבים להולכי הרגל, לא היה 

 כיום, בסטנדרטים החדשים. 
במענה נאמר שאמנם זה לא תכנון שהיה מתקבל היום , אבל זה ייעשה בצורה מסודרת לפי לו"ז שייקבע. מצד  

קולות מטעם העיריה. נאמר שימצאו דרך לשלט בצורה   2שני גורמים בעירייה טענו בדיון שאין פתרון לנושא זה.  
 מתבלה...טובה יותר, בינתיים השילוט הקיים 

כרגיל הייתה הסכמה שיש בעיה ויש צורך לטפל בה אבל ההצעה ירדה מסדר היום...שוב דברו על תכנון בצנרת,  
 ואנחנו שבענו הבטחות בנושא תכנון תכנית הפיתוח לפארק ושיתוף הציבור נושא שהובטח גם לוועדה המחוזית.  

 
ור מביע האהבה לפארק ומגיע דבר שגורם  הפארק מוצלח מאד, ומטופל בהלכה וגאווה גדולה לעיר. הציב

 לצפיפות בשבילים בשעות מסוימות, ומגביר הסיכון במגע בין רוכבי האופנים להולכי הרגל. 
 

 השאלה:
 מה ייעשה ומתי כדי להפריד תנועת רוכבי האופנים והולכי הרגל בפארק ולמזער הסיכון?  .1
 מתי תוכן עם הציבור תכנית פיתוח עדכנית לפארק?  .2

 

 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 
 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 
 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 
 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 
 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 
 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 האופנים והולכי הרגל בפארקמענה בנושא הפרדת נתיב  

 

 מדובר בשטח משותף לתנועת הולכי רגל ואופניים ובהתאם לכך הסימון והשילוט מותאמים.

לאחר בדיקת יועצי תנועה נמצא כי בהתאם לגיאומטריה בשביל הקיים כגון שיפועים ורדיוסי  

 פניות לא ניתן לבצע הפרדה בסימון ולכן הוחלט להשאיר את המצב כפי שהוא.

 ירייה מתחזקת באופן שוטף את השילוט, הסימון והתמרור בשביל. הע

קיים תכנון עקרוני ליתרת השטח בפארק שעיקרו הינו הרחבת פרויקט   –לגבי המשך התכנון 

 שלולית החורף ובניית אמפי תיאטרון.
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 12/04/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

 
 בצירוף חומרים נלווים.  12/04/2022מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 
 :  הצעת החלטה

בנושאים  12/04/2022מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 : כדלקמן

 .31.12.2021הצגת דו"ח כספי ליום:  .א

 . 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת  .ב

 . 2022לסעיף תקציב תב"ר לשנת העברות מסעיף  .ג
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    2022אפריל   13
 י"ב ניסן תשפ"ב  
   602391סימוכין:   

 
 

 12.4.2022פרוטוקול ועדת כספים מיום: 
 הישיבה התקיימה באמצעות הזום 

 נוכחים:

 יו"ר ועדת כספים   תהילה מימון               

 חבר ועדת כספים   אורן כהן                     

 חבר ועדת כספים   אמיר קולמן                 

 חבר ועדת כספים  עילאי הרסגור הנדין      

 חבר ועדת כספים   דני  הרוש                   

 הדר לביא                   חברת ועדת כספים  

   חברת ועדת כספים עדי לוי סקופ              

 חסרים:  

 חבר ועדת כספים              צביקה צרפתי  

 

 משתתפים:  

 מנכ"ל העירייה  –יובל בודניצקי  

 גזבר העירייה – צחי בן אדרת, רו"ח 

 יועץ משפטי  –אלון בן זקן  ד עו" 

 סגן גזבר  –אפרת  צבי

 מנהלת מחלקת תקציב רגיל – פירי לוי 

 סגנית גזבר –אורית גנדל דנאי 

 מנהל מחלקה –מיכאל זלדין 

 מנהלת אגף –מירב הלפמן 

 מזכירת הוועדה   –מירי מינוסקין 
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 על סדר היום:  

 31.12.2021צגת דו"ח כספי ליום: ה

 2022לסעיף תקציב רגיל לשנת העברות מסעיף 

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר לשנת 

  

 עיקרי הדברים:  

רביעי   .1 דוח כספי רבעון  של    -2021הצגת    13.6השנה הסתיימה בעודף תקציבי 

. העירייה עברה מגרעון  2022מיליון ₪ מתוכם הוחזרו לטובת תקציב    8-מיליון ₪. כ

 ה את החוב ביחס לשנה קודמת.מצטבר לעודף מצטבר השנה וכן הוריד

שוטף .2 תקציב  העברות    -העברות  או  פנימי  מיון  הן  שבעיקרן  העברות  אושרו 

 בסכומים קטנים באופן יחסי.

 אושרו העברות ובין היתר: -העברות בתקציב הפיתוח  .3

מדובר על   -הקמת מרכז קהילתי בהדרים שישמש בסופי שבוע כבית כנסת .א

 מיליון ₪.  1עד אישור תב"ע בעלות של  בנייה קלה של מבנה זמני 

 בהתאם להרשאה שנתקבלה ממשרד החינוך. -תכנון ביה"ס הדמוקרטי  . ב

 אלפ"ש.   700-של כ  תכנון שלב א' אעלות    -תכנון מרכז מדעים שוורץ רייזמן  . ג

שרת,  .ד ספר  בבתי  ותוספות  שיפוצים  במסגרת  קבלנים  בחשבונות  שינוי 

 .מיליון ₪ 3.5-תוספות של כ -שז"ר וגולדה 

לקרנות הרשות    2.5-והחזרת סכום של כ  40דחיית פרוייקט צומת כביש   .ה

 כיוון שלא נתקבל מימון ממשרד התחבורה. 

מיליון   3.1קבלת תקבול נוסף בגין החטיבה בשכונה הירוקה על סך של כ .ו

.₪ 

 
ערב טוב, פותחים את ישיבת ועדת כספים. גם העברות, גם דו"ח כספי לרבעון    תהילה מימון:

, אז יש לכך חשיבות, אתם 2021, מה שמשקף גם את הדו"ח הכספי של  2021רביעי של  

 רואים את המספרים בפעם הראשונה. נתחיל.

 31.12.2021הצגת דו"ח כספי ליום: 

  388  רבעון רביעי, נתחיל מתמצית נתוני התקציב הרגיל. הכנסות מארנונה  צחי בן אדרת:

,  ליון ימ  1.6  -, עצמיות רווחהליוןימ  46.8  –  ביצוע מעבר לציפייה שלנו. עצמיות חינוך  -ליוןימ

הכנסות ממשרדי ממשלה, משרד  .  ליוןימ   529.6  -. סה"כ הכנסות עצמיותליוןימ  93  -ואחרות

רוו ימ  232  –החינוך   ואחר  ימ  67.6  –חה  ליון,  לפני הנחות הכנסות  סה"כ  ליון.  ימ  16  – ליון 

ליון )כוללות שיפוי קורונה(, כך שסה"כ ימ   70. הנחות בארנונה  ליון ₪  ימ  849.5  –  בארנונה

 ליון. ימ  920הכנסות מסתכמות ל 

 ליון ₪. ימ 307.7הסתכמו ב  הוצאות כלליות ופעולות כלליות

שכר עובדי  ליון,  ימ  145.4  – פעולות חינוך  ,  ליון ימ   255  –   ינוך שכר עובדי ח    -   הוצ' חינוך ורווחה

מיליון ש"ח לפני   806מיליון ש"ח. סה"כ הוצאות    97ופעולות רווחה סה"כ   ,מליון  23.7  -רווחה

סה"כ   ואחרות  וביוב,  מים  מלוות  פירעון  מלוות.  מימון    מיליון.  27פירעון  מליון    2.1הוצאות 

של    70.5ובתוספת   הוצאות  עם  נשארים  אנחנו  ארנונה  הנחת  עובדה    906.3מליון  מליון 
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  8כ      2022מליון ₪. מתוכו ייעדנו במסגרת תקציב    13.688שמשאירה אותנו עם עודף של  

 מליון, כך שהעודף לא כ"כ גדול. 1ויש עוד גרעון מצטבר של כ   2022-מיליון ל

 

ל ובנקים  אעבור  נזילים קופה  נכסים  מיליון, הכנסות מתוקצבות שטרם    105תמצית המאזן: 

, בעיקר משרדי ממשלה, חייבים תשלומים לא מתוקצבים שזה כרטיסי מליון   15.4  התקבלו

סה"כ  מליון וכך ש  138.5  –סה"כ השקעות  מיליון.    137, סה"כ רכוש שוטף  16.3  –וכיוב    אשראי

ש"ח, אל מול התחייבויות: ספקים, זכאים והוצ' מתוקצבות שטרם מיליון    276    -במאזן    נכסים

מיליון. קרנות מתוקצבות, קרנות בלתי   124.7שולמו, הוצ' שכר, סה"כ התחייבויות שוטפות  

לראשית שנה מול עודף של הדו"ח הנוכחי, שמשאיר אותנו   –מתוקצבות, עודף בתקציב הרגיל  

 10עודפי מימון זמניים נטו של כ  בתוספת  "ח,  מיליון ש  12.8בעודף מצטבר בתקציב הרגיל  

 מליון.  276משאיר אותנו עם התחייבויות ועודפים של  –מליון 

לא ממהרים אנחנו  מיליון ש"ח.    286-כמי שמעניין אותו המלוות, נכון לסיום הדו"ח נמצאים ב

 נמוך. שאלות? במינוף ליטול הלוואות, גם מאושרות, כדי לנסות להישאר כרגע 

כמה הסעיף הזה סטנדרטי, כמה מזה אנו יודעים    –התחייבויות לספקים שלא שולמו    הדר לוי:

 שלא שולם? הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו.

 של שכר של חודש, שכר עובדים.   ינגזה שיפט צחי בן אדרת:

 ספקים, זה גם שכר עובדים?  מתחת לזה יש הדר לוי:

ליון.  ימ  84ליון והשנה  ימ  74. בשנה שעברה היה    םזה סטנדרטי, זה הפרשי  צחי בן אדרת:

הגידול בגלל המחזור, משנה לשנה זה יותר גדול, זה סטנדרטי, זה לא משהו חריג, אפשר  

 להוציא פירוטים. 

 זה היה מיועד להיות משולם עד המועד הזה? הדר לוי:

. יכול להיות שדקה אחרי 31.12מאזן זה צילום מסך. רואים מה המצב להיום,  רת:צחי בן אד

 כן המספרים משתנים. ככה זה. 

 זה ישולם חודש אחרי כן.  תהילה מימון:

 זה עבודות מדצמבר שישולמו בינואר. צחי בן אדרת:

 זה היה נראה לי חריג, צחי הסביר שזו חריגה סבירה. הדר לוי:

יתה נכונה יתה מדיניות שהיזו שנה מאוד חריגה, הי רוצה להתייחס לדו"ח,    אני    תהילה מימון:

חוסר הוודאות. בד"כ לא הייתי מברכת על מדיניות שמרנית שלקחה בחשבון את  לתקופה זו,  

בצורה   הסתיימה  באמת  והיא  את ההתנהלות,  לבחון  נדרש  זו שנה שהיה  אבל  כזה,  עודף 

מחזירים חלק מכסף זה חזרה לתקציב, וזו גם שנה, שאפשר  שאתם רואים. השנה אנו באמת  

ב אולי  פעם ראשונה  לעודףישנים, שהג  10-לראות  הופך  הי  מצטבר.  רעון  לא  תה יהעירייה 

ליון  ימ  286-החוב ירד. ראינו ירידה ל גם  בעודף מצטבר הרבה מאוד שנים. בד בבד עם זה ש
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ו יודעים שיש זליגה אחד לשני. לא ש"ח. זה שוטף וזה פיתוח, לא קשורים אחד לשני אך אנ

 יודעת אם הייתי מברכת או לא, אך בגדול אנו במצב מעודד אחרי שנתיים מאתגרות של קורונה. 

 עוד שאלות על הדו"ח הכספי?  

חשוב לציין שזה הדו"ח השנתי. דו"ח לא מבוקר. צפויה ביקורת ויש עוד מס' חודשים עד לדו"ח 

ת לא יהיו גדולות, אלו המספרים כרגע עד שיהיו מספרים  השנתי הסופי, סביר להניח שהסטיו

 מעודכנים. לא מאשרים אותו, רק מציגים. 

 נעבור לנושא הבא, העברות.

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת 

 העברות שוטפות.  צחי בן אדרת:

שוב.   שלנו באיחור בוועדת הכספים האחרונה, לכן אנו מעלים אותה  1העברה מס'    פירי לוי:

. העברה שנייה, שירותים חברתיים יש  . מיון פנימי מבקשים לעדכן שיתוף ציבור ע"ח הדוברות

. התאמה לביצוע  –  לנו תוספת הכנסות מג'וינט ומשרד הרווחה, כנגד זה רוצים להגדיל הוצאות

 3יש השלמה מרזרבה בעיקר עבור הוצ' הסעות לטובת המושמים למוסדות השונים. העברה  

ש"ח עבור פעילות אתלטיקה לילדים עם צרכים    25,000רט, אנו מבקשים להעביר  רשות הספו

 מיוחדים. זה ע"ח ייעוד תמיכות ייעודיות שלא באו לדרוש אותן.

ודרישה, יש לנו יותר    " קי  "שקי קאנו מבקשים להגדיל הוצאות לטובת    –חזות העיר    4העברה  

על חשבון שכר של עובדת   –הנדסה    5מקומות שאנו מפזרים, אז דרישה שוטפת. העברה  

שוטפת  הכנסה  יש  מחליף.  אדם  כוח  שיגיע  עד  יועץ,  כרגע  להעסיק  מבקשים  אנו  שעזבה, 

 משטחי השכרה, לכן אנו לא פונים לרזרבה. זה ניוד פנימי. 

מבקשים לבצע ניוד פנימי בתוך החינוך ע"ח שכר מורים. רוצים להביא שעות   –חינוך    6העברה  

אנו מבקשים   –חינוך    7שבועיות סינית, פעילות עם כלבים ואלקטרוניקה מתקדמת. העברה  

ה"מ ושרת החינוך. העברה  ולהגדיל הוצ' שונות  ע"ח רזרבה, בעקבות הדרישות של ביקור ר

 .דיל סעיף ליסינג ע"ח עבודות קבלניות וניקיון מבקשים להג – חזות העיר ותפעול  8

 שאלות? 

 איזה עובד עוזב, זה היה בהנדסה?  הדר לוי:

 לא זוכרת את שמה. התפקיד שלה...  פירי לוי:

עשינו רביזיה בכל הקשור לניהול הנכסים בעיר, נושא שלצערנו מסיבות שונות   :ודניצקייובל ב

פחות טובה. וכבר עכשיו אפשר לראות למשל  שלא פה המקום להגיד אותן היה מטופל בצורה  

את ההכנסות הקטנות שיש פה מאתרי בנייה, משלבי פיקוח וכו'. חשבנו שנוכל להשתמש בכוח 

אדם פנימי, לצערי הוא לא מספיק מקצועי. אנו פונים למיקור חוץ, יש חברות שמתמחות בזה. 

הסדרת   -קשור לנכסים  י/תעבוד פה בחור/ה מקצועיים בתחומם בנושא. העבודה היא כל ה

 נכסי עירייה, טפסי קניין, שכירויות, תצ"רים. 

 שאלתי כי השנה עשינו מכרז להכניס עובד חדש לנושא זה.  הדר לוי:
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זה במקום זה. היא עבדה פה תקופה, לצערי זה לא צלח. עשינו בירור מה    :ודניצקייובל ב

ץ. גם פחות תקן וגם שירות  קורה ברשויות אחרות וראינו שכמעט כולן משתמשים במיקור חו

 מקצועי. 

 תודה.  הדר לוי:

 עבר פה אחד.  למישהו יש התנגדות להעברות או לאחד הסעיפים? אין.  נצביע.    תהילה מימון:

 החלטה :  פה אחד 

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר לשנת 

אפרת: אנו    צבי  ירקון.  ניקוז  רשות  קורא של  בקול  זכינו  מאוד,  קטן  סכום  ראשונה  העברה 

הרשאת חינוך. התקבלה    –מגדילים בגובה המימון הראשוני שאנו מקבלים. העברה שנייה  

 אלף ₪.  112ממשרד החינוך לגן חדשני ושני מרחבי הכלה בסך של 

 כנסת.מקימים מרכז קהילתי דתי, בית  –קהילה וחברה   - 3 העברה

קיימת   מרכז קהילתי שבסופי שבוע יוכלו להתפלל בו, אבל זה מרכז קהילתי.  צחי בן אדרת: 

 . לא מדובר על מרכז קהילתי דתיטעות דפוס.  

הנדין: הרסגור  ועד    עילאי  מדובר.  במה  בדיוק  שיובן  עד  היום,  מסדר  זאת  להסיר  מבקש 

 השכונה לא מכיר דבר כזה כרגע, למיטב ידיעתי. 

 שמירב תעלה ותסביר מה הצורך. אני לא יודעת אם היא נמצאת פה. תהילה מימון:

 רח' עמק חורון? זה רחוב קטן ללא מוצא. איפה מקימים שם מרכז קהילתי? הדר לוי:

כל המתחם שם כרגע בשלבי תכנון. מדובר בצורך שעלה, אתם מכירים טוב    :קיודניציובל ב

ממני, מדובר בשכונה מאוד גדולה, שעלה שם צורך במענה לפעילות קהילתית לנוער, ועלה 

, זמניצורך בינתיים עד שיושלם התכנון והתב"ע לכל המתחם, לתת מענה מיידי בצורת מבנה  

-חילו בשלבי בינוי של כל המתחם. מדובר במבנה של כעד שתושלם התב"ע והכל יתוכנן וית

 מ"ר, פעילות קהילתית של קהילת השכונה. 130

 זה הובא לידיעת ועד השכונה?  עילאי הרסגור הנדין:

 ודאי, ועד השכונה יודע, זו בקשה שלהם. דני הרוש:

 מיליון ש"ח לבתים טרומיים?  הדר לוי:

 לתשתיות והצטיידות. וחיבורהקמה כנון זה אומדן לכל הנושא של הת :ודניצקייובל ב

 ליון ש"ח רק בתכנון?יאנו מקימים בית כנסת על חשבוננו במ הדר לוי:

ישמש בסופי שבוע לבית כנסת. לא מדובר    מבנהאין שם בית כנסת, אמרנו שה  :ודניצקייובל ב

 פה בבית כנסת, ספר תורה, ארון קודש ועזרת נשים. זה מבנה קהילתי.
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 הוא אמור לתת שירות כמרכז קהילתי.  צחי בן אדרת:

 . " אלעזרוב" , " הראשונים: " יש הרבה מרכזים קהילתיים אמיר קולמן:

 אני רואה את זה אחרת. הדר לוי:

 יש מרכז קהילתי גם בירוקה.  אמיר קולמן:

אשמח לשמוע מה הצורך, איך הוא עלה, וגם לראות פירוט של תב"ר זה, איך   תהילה מימון:

 ליון ש"ח.יהוא מבוקש, מה בנייה קלה, מה הצטיידות, להבין את המ

 יש אומדן של זה. צחי, זה אצלכם בניירות?  :ודניצקייובל ב

 אני עוזב רגע את הפגישה, כי אני רוצה לברר עם הוועד.  אי הרסגור הנדין:עיל

יתעסק עם    תהילה מימון: ונמשיך עם שאר הסעיפים,  החומר המבוקשאני מציעה שאחד   ,

 ונחזור לסעיף זה בסוף.  

 צבי, המשך בהעברות. צחי בן אדרת:

אפרת: הבקשה    –   4העברה    צבי  מלוא  את  קיבלנו  הדמוקרטי.  ביה"ס  תכנון  החינוך,  אגף 

ליון. ממילא ההרשאה מתוכננת לתכנון. אנו מאמינים שהתכנון ימ  1.1כמקשה אחת להעברתו.  

 נתקבלה הרשאה לבניית בית הספר. ליון, אך אישרנו הסכום המלא.ימ 1.1-יהיה פחות מ

  ש"ח הגדלה.  300,000בבית לזרוס,    אנו רוצים לבצע שדרוג במגרש הכדורגל  -  5העברה  

יש  תכנון שלב ראשון.  קרנות הרשות.  מ  -  שוורץ רייסמן  מרכז מדעים  – אגף חינוך      -  6העברה  

ל על חשבוננו כי עדיין  והתחייבויות שטרם נחתמו לגבי השתתפות איתנו במחצית. רשמתי הכ

 לא נחתם, אך מצפים להשתתפות.

של  שכה  ללמבנה החאן, וללשיפוצים  מבקשים הגדלה    – שינויים במבנה העירייה    -  7העברה  

שינויים במבנה העירייה.  סגן   הגדלה לתב"ר  שינויים במבני   -  8העברה  ראש העיר. סה"כ 

ש"ח בגין החשת קצב   478,000חינוך, קיבלנו דרישה ע"ח קבלן שיפוץ בי"ס חטיבת שרת.  

 הבנייה במשמרות. 

בגין החשת קצב העבודה במשמרות, ועוד    רשז"   חשבון סופי של קבלן השיפוץ  -  9העברה  

  1.733חשבון שהיה לעומת ההזמנה, סה"כ  המאושר לעומת ההזמנה  ליון בגין סכום החשבון  ימ

 ליון הגדלת תב"ר.ימ

  בגין  החשת קצב עבודה ומשמרות ועוד תוספת   545,000בי"ס גולדה, תוספת    -  10העברה  

ליון. המימון  ימ  1.2בגין הפרשי מחירים בעקבות התייקרויות במשק, סה"כ    אלפי ₪    680של  

הפרויקט נדחה עקב   עתיר ידע בכניסה לאזור  40ביצוע צומת כביש    דחיית  לדברים האלה זה

 .קיבלנו עוד תקבול בגין חטיבת הבינייםובנוסף  אי קבלת המימון ממשרד התחבורה

מנו על חוזה עם גוף שאינו קבלני, אלא עובד עם הרבה  לגבי שוורץ רייזמן, עוד לא חת  הדר לוי: 

של   בזבוז  יוצר  קודם  לחתום  שלנו  הרצון  אחרים.  לאור  ימ  700קבלנים  במיוחד  ש"ח  ליון 

 התרומות בעולם. אני רוצה לדעת מה הסיכון שאנו לוקחים. 
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הי יהי  :ודניצקייובל ב פלוס.  רייזמן לפני שנתיים  בנושא שוורץ  גם תחרות יתה החלטה    תה 

ב לפחות  לתפקיד  כשנכנסתי  אדריכלים.  משרד  נבחר  האחרונים    4-מתכננים,  החודשים 

, והתחלנו לקדם את זה. כרגע הסטטוס הוא שהתקבלה כבר  גבוהה  התוודעתי לזה בעצימות

ליון דולר, מחכים לתרומה נוספת בערך באותו סכום. כרגע המצב הוא ימ  6תרומה אחת של  

הסכם חתום. גם כשיהיה הסכם חתום, מי שיהיה בפרונט זו  שאנו בטיוטות הסכם, עדיין אין  

שיטה, הקרן של מכון ויצמן לא מתקשרת עם ספקים אלא רק עם הרשויות, והיא  ההעירייה. זו  

 בעצם מעבירה את הכספים לרשות אחרי הוכחה של תשלום חשבונות הספקים בהתאם לצורך. 

כיתות במתחם ליד בני עקיבא. אלו    4התכנון הוא כרגע שבשנת הלימודים תשפ"ד, יהיו כבר  

כולל חדרי    4לא   ויצמן, יש שם מתודולוגיה שלמה  כיתות סטנדרטיות אלא לפי מתווה מכון 

בהמשך.  שייבנה  הכולל  חלק מהמתחם  אח"כ  זו תהיה  ראשונית  בנייה  מורים.  וחדר  הכנה 

לפי מפתח של    700,000 כרגע  יה50:50ש"ח בעצם מגלמים  זה  יה , למרות שלא בהכרח 

ההסכם, ומתייחסים לתכנון כל שלב א' בכללותו. גם פה זה יהיה בשלבים, כאשר חלק מהביצוע  

-והיתרה של שלב א' תהיה ב   2022-לאחר שייחתם חוזה ויהיה מאושר, חלק מהביצוע יהיה ב

ליון ש"ח באומדן, כאשר מתוכו ימ  6ל, מוערך עד  ו. האומדן של שלב א' בכללותו, כולל הכ2023

 ניכר ישולם באמצעות התרומה.חלק 

אגב, אין התניה בתרומה של שקל לעיריית כ"ס ושקל לשוורץ ריידמן. אף אחד לא מדבר על  

 . גם נושא זה יוסדר בהסכם. 50:50

דיברנו על הנושא בוועדה הפדגוגית והיו להם השגות. מבחינה כלכלית יש להבין מה   הדר לוי:

מאוד, יש רשויות שיכולות לעמוד בכך ויש רשויות  העלות התפעולית של העירייה. היא גבוהה

 שלא. צריך לקחת זאת בחשבון, בסוף העלויות עלינו, אין החזרות ממשרד החינוך.

ליון  ימ  1.5, יש מרכז דומה בראשל"צ שקיבל תרומה של  לעניין הוצאות התפעול  :ודניצקייובל ב

משתתף בתפעול השוטף.    ש"ח לתפעול שוטף. גם הם פועלים, חלק מהתרומות שהם מביאים

בינינו   לחלוקה  בהתאם  בהסכם  יהיה  וזה  כך,  על  עבודה  הגזבר שעושה  בראשות  צוות  יש 

לבינם. צריך לקחת בחשבון שגם מתפנות המעבדות  בבתי הספר, בתיכונים, זה מוסיף לנו  

 ל יילקח בחשבון. וכיתות לימוד חסרות. הכ

 חילת הקדנציה שזו זוועה כלכלית.מחזיקת תיק החינוך בראשון אמרה לי בת הדר לוי:

במודל של ראשון כל המבנה כולו נבנה ע"י הרשות. פה לא מדברים על בנייה    :ודניצקייובל ב

ע"י הרשות. אנו מתכווננים דווקא למודל של עיריית נתיבות. גם מודל ההפעלה וההקמה שונה  

 משלנו. 

 עה שלי כאן ואצא.אני צריך לסיים ולצאת, אניח את ההצב עילאי הרסגור הנדין:

 מירב כאן, יובל. צחי בן אדרת:

ועד השכונה, הם לא מסכימים להעברה כזו כרגע,   עילאי הרסגור הנדין: דיברתי כעת עם 

 במיוחד שכתוב מרכז דתי. לא ברור איך כתוב מרכז דתי בסעיף זה. מרכז קהילתי יותר מדתי. 

 לא מדובר במרכז קהילתי דתי. הייתה טעות בדפוס. אם טעיתי בהגדרה אתקן. צבי אפרת:

mailto:gizbar@ksaba.co.il


 
 

 
 09-7649126/7טל.    |   44100סבא  - כפר   135רח' ויצמן  

 gizbar@ksaba.co.il מייל:    |   106מוקד   |  09-7649263   פקס. 

 שרים להתפלל בשבת זו בעיה?אם עושים עירוב שימושים ומאפ אמיר קולמן:

אין לי בעיה עם זה שיתפללו. אשמח מאוד שיהיה עירוב שימושים אך   עילאי הרסגור הנדין:

 לא בצורה כזו. אבקש לדחות את הסעיף הזה. 

הלפמן: קהילתי.   מירב  מרכז  על  מדברים  אנו  לכולם,  שלום  שלי?  ההתייחסות  את  רוצים 

בתפיסתי אני מאמינה שכל שכונה צריכה מקום התכנסות, להפעלה, לפעילויות לכלל הגילאים, 

בשטח  זאת  עושים  פעמים  הרבה  קהילתיים,  מרכזים  הרבה  לנו  אין  מבוגרים.  ועד  מלידה 

מאפשר.   האוויר  מזג  תמיד  לא  אך  מרכז  הפתוח,  נאמר  והשכונה  העיר  הנהלת  עם  משיח 

כניות לכל הגילאים, בשים לב לנוער שאין להם מענה בשכונה והגיל וקהילתי. אמרנו שנבנה ת

הרך, שלאחר בדיקת נתונים הבנו שהשכונה הזו במקום השני בגיל הרך בעיר, הירוקה במקום  

וע זה יהיה לבית כנסת, ראשון. כך שאנו הולכים לפתח הרבה פעילות לגיל הרך. בסוף השב

 מתפללים.

אני בעד מרכז קהילתי וגם לאפשר מקום להתפלל בסופי שבוע. זה לא  עילאי הרסגור הנדין:

 , אנו כן מתכוונים לקבל כסף ממשרד התחבורה.  50הוגדר נכון. נושא אחר הוא צומת של ת.ס.

בכלל, אנו כמובן   זה נתיבי ישראל  50.  50עתיר ידע, לא    40זה צומת כפר סבא    צבי אפרת:

 מאוד תלויים בזה. 

, סליחה, טעיתי. נכון. אוקי, אני צריך לסיים, אשמח  40אה, בסדר. אה,    עילאי הרסגור הנדין:

 אם תירשם ההצבעה שלי, ואצא. 

 אלון, זה אפשרי? תהילה מימון:

 תלוי מה ההצבעה. אתה מצביע על הכל כמקשה אחת?  אלון בן זקן:

הנדין: דעתי    אני   עילאי הרסגור  אם  כאן.  מוגדר  כפי שהוא  הדתי  למרכז הקהילתי  מתנגד 

 תישמע הוא יוסר מסדר היום ונעלה אותו בפעם הבאה.

 בטעות. ההגדרה נכתבה כך כי אני כתבתי את זה צחי בן אדרת:

 אין בעיה, זה טעות סופר.  אמיר קולמן:

מהתושבים שם,    הנושא הזה מובא בפעם הראשונה. אם יש אי אילו השגות גם  תהילה מימון:

חודשים    3אשמח לשמוע אותן  לפני שאנו מעלים את זה. וגם העניין שכשאנו מביאים את זה  

אחרי אישור התקציב, אנו פחות רואים את סדרי העדיפויות של הנהגת והנהלת העיר. אז אני 

מתקשה לקבל כזו החלטה כרגע בהסתכלות ראשונית. הייתי שמחה לראות ממה זה מורכב, 

את כלל האלמנטים, ולא שנוסיף עוד חצי שנה עוד ועוד יבילים, כדי לספק את צרכי  שנראה  

 יותר בישיבה הבאה. מסודרת  השכונה. הייתי שמחה אם זה יגיע בצורה 

 אז לפני שעילאי יוצא תצביעו בנושא המרכז הקהילתי, כדי שעילאי יוכל להצביע.  אלון בן זקן:

מסדר היום ולהביא יותר מסודר בפעם הבאה, אחרי הצעתי היא להוריד את זה    תהילה מימון:

 שיהיו שיחות עם ועד השכונה למי שרוצה, ושהדבר יגיע בצורה מסודרת שנוכל להתעמק בו.
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כנגד הצעה זו אני רוצה להשאיר את הסעיף איך שהוא כך ולהצביע עליו איך שהוא  אורן כהן:

 כך.

 אז לא נוריד אותו, ונצביע.  תהילה מימון:

 ההצעות.  2אפשר להצביע על  סגור הנדין:עילאי הר 

מימון  חושבת :  תהילה  אני  זה,  נגד  לא  אני  הבאה.  לישיבה  ולהביאו  להורידו  מציעה  אני 

כמי שהי חשובים,  קהילתיים  אבל ישמרכזים  בעד.  לגמרי  אני  הירוקה,  בשכונה  שותפה  תה 

שמועלות טענות אני צריכים לראות את התקציב הזה למה הוא משמש ומה הוא מספק. כיוון  

 לא רואה בעיה שזה יגיע במאי לדיון בצורה יותר מבושלת. 

 מי שבעד להעביר לישיבה הבאה יצביע.

 קיבלנו כבר כל ההסברים מוועד השכונה. למה לדחות? איזה הסבר יהיה לך במאי?   דני הרוש:

דת כספים  ליון ש"ח. תפקידנו כוועיאני רוצה לראות את פירוט התב"ר של מ  :  תהילה מימון 

התב"ר ולהבין אם הוא מלא או חלקי, שבעוד חצי שנה תצטרך להוסיף. זו  על  הוא להסתכל  

הסיבה שאני חושבת שזה עדיין לא מוכן לדיון ולהצבעה. זה בסדר להחליט שונה ממני. נעלה  

להצבעה פעם אחת את הדחייה של זה ופעם שנייה להשאיר כמו שזה, ולהצביע בעד ונגד. מי  

ר לישיבה הבאה? אני, עילאי, אורן נגד, דני נגד, הדר? עדי? אנו דנים על מרכז בעד להעבי

קהילתי דתי בהדרים, אורן אומר שהוא רוצה להצביע על מרכז קהילתי דתי בהדרים כמו שזה 

 כתוב.

אני רוצה להצביע כמות שזה, תוך שאני מסביר לעדי, שלא תבין אחרת, שמדובר   אורן כהן:

ה, שבסופי שבוע כמו בים של מקומות בעיר, זה רחמנא ליצלן יילך גם  במרכז קהילתי, נקוד

 לתפילות של מי שמעוניין בשכונה. 

לוי סקופ: ועד    עדי  אני רוצה לחזור למה ששמעתי למיטב הבנתי שעילאי אמר, מה עמדת 

 השכונה?

 לא נראה לי שמישהו יכול לייצג כאן את וועד השכונה. אורן כהן:

 אבל זה יוזמה שלהם.  דני הרוש:

 אני מנסה להבין את עמדת התושבים.  עדי לוי סקופ:

אני מייצג את עמדת התושבים, תהילה את עמדת התושבים, אמיר גם. כל אחד   אורן כהן: 

 והתושבים שלו.

ה דובר מספיק. דני אמר הפוך. חד משמעית. עילאי אמר שהם לא מרגישים שז  תהילה מימון:

 לכן אני אומרת נעצור שנייה, לא קרה כלום. 

אפשר להעלות את היו"ר, איציק מייליינר, יו"ר שכונת הדרים, ושוקי שהיה פה יחד   דני הרוש:

 שלהם. האיתו, זו היתה דריש
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 ליון אפשר להקים מרכז קהילתי? ימ 1-איך ב עדי לוי סקופ:

 לא מרכז כמו בירוקה. זה מיני. זה  דני הרוש:

 ון. זלדין, אתה איתנו?יליזלדין יכול להסביר את המ צחי בן אדרת:

זלדין: והתמונה תהיה    מיכאל  העיניים,  מול  אותו  תקציבית, תעלה  העברה  דף  לך  שלחתי 

 ברורה. 

 ליון ש"ח, אחרי שמיכאל אמר.יהנה, אני רואה את האומדן על המ צבי אפרת:

 אני יכול לשתף.   :ודניצקייובל ב

ליון ש"ח יכולים להספיק  יומה המיקום שלו ביחס למרכז גלר? מה התכנון ואיך מ  עדי לוי סקופ:

 להקמת מרכז קהילתי? בירוקות זה מרכז קהילתי זמני.

 דיברנו על זה. :ודניצקייובל ב

ם המרכז על דקות. מה מיקו  2-לא דיברתם על זה. הייתי בכל הישיבה חוץ מ  עדי לוי סקופ:

 ליון ש"ח יכולים להספיק. יהמפה, ביחס למרכז גלר. מה גודלו, איך מ 

 ליוני ש"ח, אין מה להשוות.ימרכז גלר עלותו מ דני הרוש:

 למה חוסר סבלנות? שואלים שאלות, זה לא דבר של מה וכך? עדי לוי סקופ:

 עולמות. זו אולי שלוחה. 2אבל הוא ומרכז גלר זה  דני הרוש:

מה המיקום שלו ביחס למרכז גלר, מה גודלו הצפוי? למשל, אמרתם בשכונות   סקופ:עדי לוי  

להיות   מיועדים  שלא  טרומיים  מבנים  זה  הירוקות  בשכונות  קבע.  שאינו  מרכז  זה  הירוקות 

קבועים. זה מרכז גדול מאוד. אם עושים משהו צריך לראות שהוא נכון ומתאים, ובאמת, מתי 

הם העלו את הצורך הזה? כשהיה אצלם סיור? כי זה לא נמצא  הגיע הצורך מהתושבים, מתי 

בתוך התקציב. מגיע להם מרכז הכי טוב שיש, יש שם קהילה מדהימה ויש צורך, אבל צריך  

 לוודא שזה מתאים לצורך. זה מה שאני רוצה לדעת.

זה נאמר קודם ע"י מירב, ואמרתי זאת בהתחלה. מדובר במתחם שיש עליו    :ודניצקייובל ב

ה שם שנייה בגודלה  י"ע לתכנון שלם, כמו שיש בירוקה. עלה צורך לתת פתרון כי האוכלוסיתב

מול הירוקה, ואין פתרון לנוער ולילדים. מדובר במבנה, שנראה בשטח בהתאם למה שיחליט 

מ"ר שישמש כמרכז קהילתי    128מיכאל, מדובר במבנה של מבנה יביל או בנייה קלה, של  

במידת הצורך והדרישה ישמש כמקום תפילה. מוצגת פה הערכה   לקהילה שם. בסופי שבוע

 תקציבים. לגבי המרחק במיקום מגלר, מיכאל אתה יכול לשפוך לנו אור? 

מה הקשר בין מרכז זה לגלר. המרכז הזה ממוקם ברח' עמק חורון, הוא נושק   מיכאל זלדין:

מ"ר שיכלול אולם וכל  128לכביש עוקף ובצלע המערבית למוביל הארצי. מדובר במבנה קטן, 

ש"ח )המספרים לפני    570,000מ"ר. הוצאות בנייה    15מיני חדרי ספר, כולל ממ"ד בשטח  

  10,000הצטיידות,    140,000מע"מ(, ייעוץ ותכנון כולל היתר. בגלל ההיתר כל העלויות אלה.  

מו מפעל  רק חשמל ומחשבים. הוצאות שונות, לרוב תשלום לרשויות בגין היתר בנייה ולגופים כ
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  50,000ופרק ות"מ    80,000המים, תאגיד, חברת חשמל וחיבור המבנה לתשתיות. יש פה  

 ליון.  ימ 1ש"ח לפני מע"מ, ובתוספת מע"מ  850,000ש"ח. סה"כ 

מרכזים? מרכז גלר נותן היום מענה גם לגיל    2למה במרחק כזה קרוב צריך    עדי לוי סקופ:

 הרך. גלר ממש קרוב לעמק חורון.  

אולי במרחק אווירי זה קרוב, אבל אין שם דרך כמו במרחק האווירי. צריך לעשות   מיכאל זלדין:

סיבוב דרך קדומים, האילנות. מה שמפריד בינינו זה עוד בי"ס רמז וכאלה. זה לא כ"כ קרוב  

 בכלל. מרכז גלר ממוקם ברח' לוי אשכול, והוא בקצה המנוגד לשכונה זו.

נציה ראה"ע הציע שלא נתמוך במבנים טרומיים, ונימנע מהכנסת  בתחילת הקד  עדי לוי סקופ:

מבנים טרומיים לעיר. יש לבדוק איך לעשות זאת בלי מבנים טרומיים, אם יש פה צורך של 

 קהילה.

ליון ש"ח, לא לבנות זה  ימה שאת מציעה לנו, לבנות או לא לבנות. לבנות זה במ  מיכאל זלדין:

ש"ח, לא הדוגמה של השכונות הירוקות. אז משהו באמצע,   ליוניימתנ"ס גלר שעלותו עשרות מ

ליוני ש"ח, בונים את המבנה הזה. הוא ייראה יבין לא לבנות לבין לבנות מתנ"ס של עשרות מ

 בצורה מכובדת.

 אולי צריך להוסיף תקציב ולבנות משהו יותר טוב.  עדי לוי סקופ:

בר פה להוסיף. מתנ"ס נורמלי עולה לפי התב"ע זה בניין ציבורי. אבל לא מדו  מיכאל זלדין:

 מליון.  40

ת שם תב"ע. מה הסטטוס שלה, מה מתוכנן בה. צריך לראות שזה  וקמ אבל מ  תהילה מימון:

 מ"ר, זה לא ישרת את הקהילה של הדרים. 140משתלב. מדובר בחדר של  

 עד שהבנייה תאושר, ייקח כמה שנים טובות. התב"ע הקבועה, של מבנה קבע.  ודניצקי:יובל ב

לוי סקופ: ואני מבינה בעקבות השיחה   עדי  לי,  אגיד לכם מה הפריע  אני מציעה שנשקול. 

איתכם .הפריע לי שזה קרוב למרכז גלר שהוא מרכז מפואר שנותן מענה לגיל הרך, יכול להכיל  

י קרוב. אבל אני שומעת אתכם, שיש צורך, מיכאל אומר שזה הרבה מאוד קהלים, והיה נראה ל

ליון ש"ח  ימ"ר, מ  130לא קרוב וצריך לעשות עיקוף דרך קדומים. אז אני מסתכלת שזה בקושי  

זה מעט, אולי צריך להגדיל יותר את התקציב ולעשות משהו יותר משמעותי ולא פלסטר. כי 

כבדים את כל הקהלים ורוצים ביטוי לכולם,  אם יש צורך ואפילו להתפלל בסוף השבוע ואנו מ

אז בואו נגדיל את התקציב. את מציינת, תהילה, שיש כיסוי של הגרעון, אז בואו אולי נגדיל את 

ליון ש"ח זה מצומצם. מירב המומחית לקהילה יהתקציב ונעשה משהו יותר מתאים לקהילה. מ

 תיארה צורך גדול יותר. 

 בול היכולת. בשלב זה אי אפשר להגדיל.מבחינת תקציב זה ג צחי בן אדרת:

השאלה אם באפריל לא כדאי לנצל את התב"ר של שנה שעברה, לחכות עוד    עדי לוי סקופ:

מ"ר זה קטנטן, מזערי. שנה אחרי ההחלטה   130כמה חודשים אבל שיהיה משהו יותר מתאים.  

החכ"ל היו מעורבים  ליון,  ימ  1.5לבנות בירוקות נאמר שהיו עושים את זה אחרת, ושם השקיעו  

ובנו את זה. לכן יש להפיק לקחים ממי שהחליטו לפנינו, אנו לא החלטנו החלטה זו. איך שזה  
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תה שם ביקורת על הנושא והפקת לקחים. אז אולי כן שווה לנו לעשות חשיבה פה,  יהתקיים הי

יק מעמד  לעשות משהו יותר גדול שיעלה יותר אבל ייתן מענה ליותר אורך זמן. זה צריך להחז

 השנים הקרובות, אז בואו ניתן משהו יותר טוב. מקווה שהבנתם אותי. 7-לפחות ל

 

יותר גדול או לתת מענה לצורך מיידי    :ודניצקייובל ב תמיד יש התלבטות בין לבנות משהו 

שעלה. זה מבנה זמני, לא משנה אם מבנה יביל או בנייה קלה. אני חושב שמה שיש היום   

כל הביקורת, זה עדיין יותר טוב ממה שהיה. כמעט כל היום המבנים שם    בשכונה הירוקה, עם

 בשימוש.

 כך יהיה גם בהדרים. יש צורך ויש לתת את הפיתרון הזה. אמיר קולמן:

ויש מגבלה תקציבית ואי אפשר להתעלם ממנה. כרגע צריך לתת פתרון לצורך    :ודניצקייובל ב

שרייבר עם מיכל    ורשעלה, במסגרת מגבלת התקציב והמגבלות התכנוניות. מיכאל עשה שם סי

נכון   שיהיה  כשהתב"ע תאושר,  אח"כ  בעיות  למנוע  את המבנה,  למקם  איפה  בדיוק  לראות 

 ן כרגע.תכנונית להציב אותו במקום שהוא מתוכנ

אני מבינה, אך בכל זאת חושבת ששווה לחשוב איך להגדיל פה את התקציב   עדי לוי סקופ:

מ"ר. אני לא רואה   100-ואת השטח, כי זה ממש קטן. האולם של הגמלאים שלנו הוא יותר מ

 מ"ר. זה פצפון ברמות. 128-איך עושים שם משהו משמעותי ב

 שית בקבוצות.זה אולם לפעילות, פעילות נע אמיר קולמן:

אנו לא רואים פתרון הוליסטי לשכונה שנאמר שיש בה צורך מאוד משמעותי.   :תהילה מימון

אני מציעה שנדחה את ההצעה הזו בחודש, ונגיע עם משהו יותר מבוסס. אני מציעה שנצביע  

 על זה, ואם זה לא מתקבל, נצביע על הסעיף הזה ונתקדם, כי הטענות ברורות. 

לי לעשות מאמץ בחודש הקרוב ולהביא משהו יותר מיטבי. אנו רוצים להביא או עדי לוי סקופ:

 שמביאים זאת לפנינו.  האת הכי טוב שאפשר, זו פעם ראשונ

לפי מה שאנו מבינים מהגורמים המקצועיים בנושא הכספי, אין שום צ'אנס לעוד   דני הרוש:

ם דיברו, לא יקרה כלום  שקל נוסף. אז זה לא קבץ'. עוד משהו גדול לא יקרה, אנשי הכספי

 בעוד חודש וגם לא בעוד חצי שנה.

אבקש להעלות את זה להצבעה. אני בעד לדחות, דני מתנגד. עדי, את רוצה    :תהילה מימון 

 לדחות לעוד חודש? 

 רוצה לחשוב עוד דקה.  עדי לוי סקופ:

 מתנגד לדחייה. אמיר קולמן:

 מתנגד לדחייה. אורן כהן:
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ד כמה טיעונים ע"י עדי ותהילה, ועילאי לא נמצא על הקו ולא הקשיב.  נאמרו פה עו  אלון בן זקן:

דקות אפשר   20אולי הוא היה משתכנע. לכן מן הראוי שלא ישתתף בהצבעה. אם זה היה לפני  

 היה להכלילו.

מכיוון ששמענו את דעתו, ולגבי דעתו, אתה היועץ המשפטי ואם תחליט שכרגע   תהילה מימון:

 דקות לא רלוונטית, אקבל, הגם שאני חושבת שזה לא נכון. 20ההצבעה שנאמרה לפני 

 זו עמדתי. אלון בן זקן:

 אין בעיה. הדר? נמצאת פה?  ר:”תהילה מימון, יו

סקופ: לוי  הגזבר   עדי  דברי  על  משמעית  חד  מסתמכת  אני  אך  התלבטותי,  את  שמעתם 

והמנכ"ל, שאומרים שזה דחוף לעכשיו. אבל אבקש שההצבעה תהיה על האישור העקרוני,  

את  לנו  להביא  המסגרת  את  למצוא  מפורט,  יותר  דיווח  נקבל  הבאה  שבפגישה  כשאבקש 

את דעתי, אני מצביעה בעד, אך  הפרטים מבחינת חלוקת כספים ותכנון. אני מבחינתי אומרת

 מבקשת לוועדת הכספים הבאה להביא מפורט את כל התכנון לוועדה. אני מצביעה בעד.

 כרגע העליתי שאני מבקשת לדחות. את מתנגדת לדחייה? תהילה מימון:

 אני מקבלת את עמדת הצוות המקצועי. מתנגדת לדחיית ההצבעה. עדי לוי סקופ:

 להצבעה על הסעיף עצמו.כעת נעבור   תהילה מימון:

ליון ש"ח, ומבקשת תחשיב מפורט בישיבה ימ  1אני מקבלת את המתווה של    עדי לוי סקופ:

 הבאה. 

 , נציג אותו דבר גם בפעם הבאה.כפי שהוצג כעת אבל יש תחשיב צחי בן אדרת:

 תעבירו לה מה שהיא צריכה מחר. אורן כהן:

 תעבירו לי את החומר, יש לי שאלות, זה לא דבר של מה בכך.  עדי לוי סקופ:

 נשלח לך אומדן עלויות כמו שהוצג קודם, תתעמקי בו ותשאלי שאלות. :ודניצקייובל ב

 מיכאל עשה אומדן על סמך התכנון הכולל. עדי לוי סקופ:

 כל החומר תעבירו לה. אורן כהן:

 )מרכז קהילתי( לישיבה הבאה. 3סעיף שב: לדחות את ההצבעה  1 הצעת החלטה

 דני, אורן, אמיר, עדי  –ה יהחלטה : מתנגדים לדחי

 תהילה  –בעד הדחיה 

 לישיבה הבאה. 3הוחלט ברב קולות לא לדחות את ההצבעה של סעיף  –החלטה 
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 )מרכז קהילתי(  3העברה שבסעיף לאשר את   -  2הצעת החלטה 

 אמיר, דניעדי, אורן,  – בעד

 תהילה  – נגד 

 הוחלט ברב קולות לאשר את העברה. –החלטה 

ולא בטוחה שנעשה   דובר הנושא  אני מתנגדת מהטעם שיש ספק אם כן או לא  תהילה מימון:

אני מתנגדת כל עוד לא נדחה הדיון בחודש כפי שביקשתי. הדר לא  החשיבה בנושא,  עד הסוף  

 פה, לא עונה. ההחלטה עברה ברוב קולות.  

אישור  הנושא של  כל  וצחי.  יובל  עם  זה  על  דיון  לי  אגיד שהיה  רק  הסעיפים,  יתר  כל  לגבי 

תקציבים של שדרוג בתי הספר, שמגיע אלינו בשלב מאוחר של חשבונות סופיים, צריך למצוא 

לזה פתרון. אנו מתבקשים לאשר משהו שבחלקו כבר בוצע. אנו צריכים להשתדל שזה לא  

צריכים להצביע. על כל יתר הסעיפים  ואנחנו  יקרה בפעמים הבאות. כרגע זה מובא להצבעה,  

 החלטה פה אחד להעביר אותם. הדר לא נמצאת פה. מי שלא עונה לא נמצא פה כרגע. 

 החלטה : פה אחד 

 ז חוץ מהדר. א אלון בן זקן:

 סיימנו. חג שמח עם המשפחות וכולם.  תהילה מימון:

 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                         
  

 צחי בן אדרת, רו"ח  תהילה מימון, רו"ח                                                                   
 סבא- גזבר עיריית כפר יו"ר ועדת הכספים                                                                             

mailto:gizbar@ksaba.co.il
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 10מתוך   2עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 תמצית מאזן  - 1טופס 

    31.12.21   31.12.20 
         נכסים 

 75,223   105,793   נכסים נזילים: קופה ובנקים 
 10,780   15,429   הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

 11,419   16,354   תשלומים לא מתוקצבים  -חייבים 
 97,422   137,576   סה"כ רכוש שוטף 

 87,277   90,226   השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 
 48,260   48,277   השקעות במימון קרנות מתוקצבות

 135,537   138,503   סה"כ השקעות 
         גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

 2,221       גרעון לראשית השנה 
       ( 1סכום שהתקבל להקטנת הגרעון )במינוס( )

 (1,398)       גרעון )עודף( שוטף בתקופת הדוח 
 823       גרעון מצטבר בתקציב הרגילסה"כ 

         גרעונות סופיים בתב"רים 
       (2סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס( )

         סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
          

         גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 22,035       גרעונות מימון זמניים 

 (5,245)       עודפי מימון זמניים 
 16,790       גרעון נטו 

          
 250,572   276,079   סה"כ נכסים

          
         התחייבויות ועודפים 

         בנקים: משיכות יתר והלוואות 
 392   872   משרדי ממשלה 

 33,217   30,344 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  -מוסדות שכר 
 74,844   84,346 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  -ספקים וזכאים )*( 

         תקבולים לא מתוקצבים: 
 5,569   9,149   פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 

 114,022   124,711   סה"כ התחיבויות שוטפות 
       קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

 88,290   80,186   (3מתוקצבות )קרנות בלתי  
 48,260   48,277   קרנות מתוקצבות 

         עודפים בתקציב הרגיל 
     (823)   עודף לראשית השנה 

     13,688   עודף )גרעון( בתקופת הדוח 
     12,865   סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 

          
       הרגיל  )במינוס( העברת עודפי שנים קודמות לתקציב 

          
         עודפים בתקציב הבלתי רגיל

     24,027   עודפי מימון זמניים 
     ( 13,987)   גרעונות מימון זמניים 

          
 250,572   276,079   סה"כ התחייבויות ועודפים 
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 10מתוך   3עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 
         חשבונות מקבילים

 230,921   215,684   חייבים בגין אגרות והיטלים
 297,704   285,680 עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות 

         ערבויות שנתנו 
       ( 1פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל )

         הלוואות לכסוי הגרעון 
         מענקים לכסוי הגרעון 

         קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר 
         גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון 

         סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 
       ( 2פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים )

         הלוואות לכסוי הגרעון 
         מענקים לכסוי הגרעון 

         קרנות /אחר לכיסוי הגרעון 
         גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון 

         סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 
         ( 3הרכב קרנות בלתי מתוקצבות )

         קרן עודפים בתקציב הרגיל 
 3,158   34,755   קרן היטל השבחה 

 16,393   10,984   קרן ממכירת נכסים 
         קרן היטל מים 
 4,065   1,662   קרן היטל ביוב 
 64,674   32,785   קרנות אחרות 

 88,290   80,186   סה"כ קרנות 

          
         )*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות   
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 10מתוך   4עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 תקציב רגיל  - 2טופס 

  
תקציב שנתי   *

 מאושר 
  

תקציב יחסי  
   ביצוע מצטבר    לתקופה 

סטיה 
   מהתקציב 

סטיה 
 מהתקציב ב% 

                    
                   הכנסות 

                    
 3%   9,673   388,044   378,371   378,371 ארנונה כללית 

                   הכנסות ממכירת מים 
 %(11)   (6,019)   46,813   52,832   52,832 עצמיות חינוך 

 4%   58   1,643   1,585   1,585 עצמיות רווחה 
 %(6)   (5,792)   93,131   98,923   98,923 עצמיות אחר 

 %(0)   (2,080)   529,631   531,711   531,711 סה"כ עצמיות 
                    

 2%   4,233   232,168   227,935   227,935 תקבולים ממשרד החינוך 
 1%   716   67,658   66,942   66,942 תקבולים ממשרד הרווחה 

 %(9)   (1,571)   16,640   18,211   18,211 תקבולים ממשלתיים אחרים
                   מענק כללי לאיזון 
                   מענקים מיועדים 
 11%   339   3,417   3,078   3,078 תקבולים אחרים 

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון  
 847,877 מצטבר והנחות בארנונה 

  
847,877 

  
849,514 

  
1,637 

  
0% 

                    
                   מענק לכיסוי גרעון מצטבר 
 26%   14,503   70,503   56,000   56,000 הנחות בארנונה )הכנסות( 

 2%   16,140   920,017   903,877   903,877 סה"כ הכנסות 

                    
                   הוצאות 

                    
 %(6)   (8,374)   128,117   136,491   136,491 הוצאות שכר כללי 

 2%   4,291   179,583   175,292   175,292 כלליות פעולות 
                   הוצאות רכישת מים

 1%-   (4,083)   307,700   311,783   311,783 סה"כ כלליות 
                    

 %(0)   (325)   255,107   255,432   255,432 שכר עובדי חינוך 
 %(3)   (4,457)   145,452   149,909   149,909 פעולות חינוך 

 %(1)   (4,782)   400,559   405,341   405,341 סה"כ חינוך 
 %(7)   (1,850)   23,742   25,592   25,592 שכר עובדי רווחה 

 %(2)   (1,850)   74,136   75,986   75,986 פעולות רווחה 
 %(4)   (3,700)   97,878   101,578   101,578 סה"כ רווחה 

                    
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,  

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 
 818,702 בארנונה 

  
818,702 

  
806,137 

  
(12,565) 

  
(2)% 

 1%   34   4,364   4,330   4,330 פרעון מלוות מים וביוב 
 1%   335   23,225   22,890   22,890 פרעון מלוות אחרות 

 1%   369   27,589   27,220   27,220 סה"כ פרעון מלוות 
                    

 7%   145   2,100   1,955   1,955 הוצאות מימון 
                   העברות והוצאות חד פעמיות 

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון  
 847,877 מצטבר והנחות בארנונה 

  
847,877 

  
835,826 

  
(12,051) 

  
(1)% 

                    
                   העברה לכיסוי גרעון מצטבר 

 26%   14,503   70,503   56,000   56,000 הנחות בארנונה )הוצאות( 
 0%   2,452   906,329   903,877   903,877 סה"כ הוצאות 

                    
     13,688   13,688         עודף )גרעון( 
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 10מתוך   5עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 תקציב בלתי רגיל  - 3טופס 

 שנה קודמת    תקופת הדוח     
          

         תקבולים בתקופת הדוח 
         מלוות מהאוצר 
 35,000   10,000   מלוות מאחרים 

         השתתפות משרדי ממשלה 
 200       משרד הפנים

         משרד הבטחון 
 23,103   35,846   משרד החינוך 
 500   1,400   משרד הדתות 

     348   משרד העבודה והרווחה 
 1,147       משרד איכות הסביבה 
 82       משרד הבינוי והשיכון 

         משרד התשתיות 
         משרד התיירות 

 740   199   משרד התחבורה 
 652   3,009   משרדים אחרים 

 26,424   40,802   סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 
         אחרים

 1,807   2,823   השתתפות בעלים 
 856   6,485   מקורות אחרים

 55,370   66,321   העברה מקרנות הרשות 
 204   424   השתתפות תקציב רגיל 

         השתתפות תבר"ים אחרים 
         סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 

 119,661   126,855   סה"כ תקבולים
          

         תשלומים בתקופת הדוח 
 112,532   85,624   עבודות שבוצעו במשך השנה 

 14,653   14,401   הוצאות אחרות )תכנון, ציוד וכד'( 
       העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

       העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 
         העברה לקרנות פיתוח 

         העברת עודפים לתבר"ים אחרים 
 127,185   100,025   סה"כ תשלומים 

          
 (7,524)   26,830   עודף )גרעון( בתקופת הדוח 

          
       תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה 

 1,134,281   1,048,671   תקבולים שנצברו )תחילת שנה( 
 1,143,547   1,065,461   תשלומים שנצברו )תחילת שנה( 

 (9,266)   (16,790)   יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 
          

       תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה 
 1,048,671   1,056,880   תקבולים שנצברו )סוף תקופה( 
 1,065,461   1,046,840   תשלומים שנצברו )סוף תקופה(

 (16,790)   10,040   עודף )גרעון( נטו 
         הרכב היתרה 

 5,245   24,027   עודפי מימון זמניים 
 22,035   13,987   גרעונות מימון זמניים 

 (16,790)   10,040   )גרעון( נטו עודף 
       )*(לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח 

 205,271   118,646   תקבולים )בנכוי פרויקטים שנסגרו(
 205,271   118,646   תשלומים )בנכוי פרויקטים שנסגרו(
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 10מתוך   6עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 ריכוז תב"רים  - 4טופס 

 הפרק התקציבי   
סה"כ  
   תב"רים 

התקציב  
   המאושר 

ביצוע  שנה  
קודמת  
 הכנסות 

  
ביצוע שנה  

קודמת  
 הוצאות 

  
ביצוע  

תקופה זאת  
 הכנסות 

  
ביצוע  

תקופה זאת  
 הוצאות 

  
ביצוע  

מצטבר  
 הכנסות 

  
ביצוע  

מצטבר  
 הוצאות 

  

ביצוע  
מצטבר  

עודף  
 הכנסות 

  

ביצוע  
מצטבר  

עודף  
 הוצאות 

  
מצטבר נטו  
 עודף/גרעון 

                                              
 143       143   993   1,136   980   1,123   13   13   1,136   2 מנהל כללי  61
 50       50   4,108   4,158       50   4,108   4,108   4,166   2 מנהל כספי  62
                                           אות מימון הוצ 63
                                           ון מלוות פרע 64
 43       43   10,430   10,473   235   278   10,195   10,195   10,543   4 ואה תבר 71
 771   377   1,148   7,625   8,396   1,339   2,438   6,286   5,958   8,907   10 רה ובטחון שמי 72
 3,389   42   3,431   506,765   510,154   7,285   8,608   499,480   501,546   510,353   11 ון ובנין תכנ 73
 2,405   5,001   7,406   127,149   129,554   24,989   27,597   102,160   101,957   140,305   40 ים צבוריים נכס 74
                                           גות וארועיםחגי 75
                                           שונות והשתתפויות  76
 538   1   539   51,989   52,527   1,040   27   50,949   52,500   52,527   1 לה ותיירות  כלכ 77
                                           וח עירוני פיק 78
                                           תים חקלאיים שרו 79
 989   4,525   5,514   297,773   298,762   47,871   64,338   249,902   234,424   306,270   21 וך  חינ 81
 2,398   124   2,522   42,124   44,522   5,457   8,108   36,667   36,414   54,174   19 ות תרב 82
                                           אות ברי 83
 125   (1)   124   6,598   6,723   129   501   6,469   6,222   7,479   6 חה רוו 84
 7   236   243   2,047   2,054   184   1,818   1,863   236   2,290   2 דת  85
                                           קליטת עליה  86
 (184)   1,498   1,314   24,156   23,972   4,107   4,234   20,049   19,738   27,214   15 ות הסביבה איכ 87
                                           מים  91
                                           מטבחיים   בתי 92
 (1,763)   2,184   421   79,653   77,890   6,060   6,448   73,593   71,442   80,754   8 ים נכס 93
 1,129       1,129   4,076   5,205   349   1,287   3,727   3,918   11,652   5 ורה תחב 94
                                           וקה תעס 95
                                           לחשמ 96
                                           ב ביו 97
                                           מפעלים אחרים 98
                                           ומים לא רגילים  תשל 99

 10,040   13,987   24,027   1,165,486   1,175,526   100,025   126,855   1,065,461   1,048,671   1,217,770   146 סה"כ   
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 10מתוך   7עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 גביה וחייבים  - 5טופס 

  
ארנונה השנה  

   עד רבעון זה 
ארנונה שנה  
קודמת רבעון  

 מקביל 
  

ארנונה סה"כ  
   שנה קודמת 

מים השנה עד  
   רבעון זה 

מים שנה קודמת  
   רבעון מקביל 

מים סה"כ  
 שנה קודמת 

                       גביית פיגורים
             39,427   39,427   50,443 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה

             (838)   (838)   25,997 חיוב / זיכוי נוסף 
                     (1,748) העברה לחובות מסופקים )במינוס(

             1,434   1,434   3,677 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 
             (1,081)   (1,081)   (6,012) הנחות ופטורים )במינוס( 

                     (18,771) מחיקת חובות בתקופת הדוח )במינוס( 
             38,942   38,942   53,586 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 

             16,632   16,632   27,198 גבייה בגין פיגורים 
             22,310   22,310   26,388 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 

                       גבייה שוטפת 
             435,589   435,589   459,220 חיוב תקופתי שוטף מצטבר 

             8,374   8,374   (5,073) ריבית והצמדהחיוב/זיכוי נוסף כולל 
             (90,756)   (90,756)   (64,491) הנחות ופטורים )במינוס( 

             (5)   (5)   (33) מחיקת חובות )במינוס( 
             353,202   353,202   389,623 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 

             3,888   3,888   4,790 גבייה מראש 
             321,181   321,181   356,021 גבייה שוטפת 

             325,069   325,069   360,811 סה"כ גבייה שוטפת 
                        

             28,133   28,133   28,812 יתרת פיגורים לתקופה 
                        

             50,443   50,443   55,200 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

             43%   43%   51% % גבייה מהפיגורים )בניכוי הנחות(
             92%   92%   93% הנחות( % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה )בניכוי 

             72%   72%   78% כולל הנחות  -% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 
             73%   73%   79% כולל הנחות  -% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 

             87%   87%   88% % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
                       כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 

                       כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 
                       כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 

                       פחת באלפי מ"ק 
                       אחוז )%( הפחת 
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 10מתוך   8עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 ארנונה  - 6טופס 

 סוג הנכס
סה"כ שטח  

השנה במ"ר /  
 דונם

  
תעריף שחוייב  
   מקסימום בש"ח 

תעריף שחוייב  
   מינימום בש"ח 

תעריף משוקלל  
בש"ח שנה  

 נוכחית
  

תעריף משוקלל  
שנה קודמת  

 בש"ח 
   השנוי ב %   

סה"כ חיוב שנתי  
 באלפי ₪ 

 251,238   1%   52   52   19   60   4,813,423 מגוריםמבני 
 140,721   1%   221   223   71   402   630,151 משרדים שרותים ומסחר 

 10,123   1%   1,397   1,409   753   1,447   7,185 בנקים 
 32,220   2%   107   109   26   173   295,494 תעשיה 

 32           110   110   110   292 בתי מלון 
 5,335   3%   98   101   69   136   52,827 מלאכה 

 245   %(0)   130   130   130   130   1,886 אדמה חקלאית )לדונם( 
 6,422   2%   12,390   12,692   3,650   48,690   506 קרקע תפוסה )לדונם(

                           קרקע במפעל עתיר שטח )לדונם(
 3,999   1%   23   24   24   24   169,746 חניונים 

 51   1%   15   15   0   48   3,408 מבנה חקלאי 
                           נכסי מדינה 

 620           90   35   128   6,854 נכסים אחרים
 451,006                       5,981,772 סה"כ 

                            

סה"כ שטח   אזורי תעשיה משותפים
   השנה במ"ר 

תעריף שחוייב  
   מקסימום 

תעריף שחוייב  
   מינימום

תעריף משוקלל  
   שנה נוכחית 

תעריף משוקלל  
   שנה קודמת 

השינוי ב  
 %   

סה"כ חיוב באלפי  
 ₪ 

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
   תעשייה משותפים
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 10מתוך   9עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 שכר ומשרות - 7טופס 

 הפרש    2021ביצוע בפועל        2021תקציב     
עלות יחסית     עלויות שכר    מספר משרות  שם הפרק  מס'

 לתקופת הדוח 
מס' משרות לפי    

 66דוח 
  -עלויות שכר   

 66לפי דוח 
 עלויות שכר    מספר משרות   

                              
                           הנהלה וכלליות  6

 (196)       2,403   3   2,207   2,207   3 נבחרים  61
 894   9   11,848   54   12,742   12,742   63 מנהל כללי  61
 561   3   8,927   43   9,488   9,488   46 מנהל כספי  62

 1,259   12   23,178   100   24,437   24,437   112 סה"כ הנהלה וכלליות   
                           שירותים מקומיים 7

 32   3   11,411   56   11,443   11,443   59 תברואה  71
 96   5   4,600   24   4,696   4,696   29 שמירה ובטחון  72
 570   3   8,482   36   9,052   9,052   39 תכנון ובנין עיר  73
 (133)   5   11,773   66   11,640   11,640   71 נכסים ציבוריים  74
 (195)   (4)   4,117   25   3,922   3,922   21 שרותים עירוניים שונים  76
                           פיקוח עירוני  78
 9       238   1   247   247   1 שירותים חקלאיים  79

 379   12   40,621   208   41,000   41,000   220 סה"כ שרותים מקומיים  
                           שרותים ממלכתיים 8

 325   54   255,107   1,531   255,432   255,432   1,585 חינוך  81
 2,378   12   23,106   146   25,484   25,484   158 תרבות  82
                           בריאות  83
 1,850   6   23,742   127   25,592   25,592   133 רווחה  84
                           דת  85
 (7)   1   282   2   275   275   3 קליטת עליה  86
 39       711   4   750   750   4 איכות סביבה  87

 4,585   73   302,948   1,810   307,533   307,533   1,883 סה"כ שרותים ממלכתיים   
                           מפעלים 9

                           מים  91
                           בתי מטבחיים  92
 46       1,214   5   1,260   1,260   5 נכסים  93
 6   1   2,404   12   2,410   2,410   13 תחבורה  94
 (23)       1,838   6   1,815   1,815   6 מפעלי ביוב  97
                     4,500   9 מפעלים אחרים 98

 29   1   5,456   23   9,985   9,985   33 סה"כ מפעלים  
                              
 (203)   5   34,763   250   34,560   34,560   255 גימלאים   
                              
 10,549   112   406,966   2,391   417,515   417,515   2,503 סה"כ כללי   
                              
 עלויות הפרש        2021ביצוע            2021תקציב      רכישת שרותי כוח אדם   
מספר שעות     עלות כוללת    מספר מועסקים     

 העסקה 
מספר שעות     עלות כוללת    מספר מועסקים   

 העסקה 
    

         965   11       965   11 יועצים חיצוניים   
         38,096   6       38,096   6 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א   
                              
         39,061   17       39,061   17 סה"כ   
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 10מתוך   10עמוד 

 CC1982מספר ביקורת: 

 בעלי שכר גבוה - 8טופס 

 עלות שכר כוללת    עלות הפרשות המעביד    סה"כ שכר העובד    הפרשים   החזר הוצאות    עבודה נוספת    תוספות שכר    שכר משולב    דרגה    דרוג   ת.ז.   התפקיד תיאור 
 593,251   158,970   434,281   13,273   45,408           375,600           2873740   י יועץ משפט 

 585,357   165,992   419,365   6,036   16,861           396,468           2249104   מהנדסת ראשית 
 570,805   147,966   422,839   23,060   46,522   1,372   270,410   81,475           5660275   מנהלת תיכון  

 552,986   156,592   396,394   7,764   13,030           375,600           5509090   מבקר פנימי 
 516,075   144,843   371,232   4,194   12,306           354,732           2454576   גזבר

 511,523   136,258   375,265   21,200   36,662   1,443   241,118   74,842           2302905   מנהלת תיכון  
 499,453   103,104   396,349   18,055   3,463   173,592   87,527   113,712           1305122   מנהלת אגף ש.ח.ק 

 495,104   133,256   361,848   5,184   36,028       248,267   72,369           3351111   מנהל תיכון  
 492,550   131,926   360,624   20,606   31,679   1,217   231,726   75,396           2936281   מנהלת תיכון  
 478,310   87,388   390,922   26,873   25,372   337   260,561   77,779           2484879   מנהלת תיכון  

 478,064   123,215   354,849   13,062   49,659           292,128           3692770   מנהל אגף מחשוב 
 474,007   124,202   349,805   20,761   8,443   2,908   211,799   105,894           1245656   סגנית מנהלת תיכון 

 464,509   123,921   340,588   19,839   9,063   871   209,772   101,043           5810251   סגנית מנהל תיכון 
 463,560   85,743   377,817   25,230   39,845   66,057   1,652   245,033           2279942   די מנהלת מחלקת בי"ס יסו

 450,848   81,860   368,988   26,261   32,335   330   233,053   77,009           5916663   מנהל תיכון  
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
 
 



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2022 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

תחילת שנה
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב 
לפני שינוי

סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 50               50   -                  -               שיתוף ציבור1762000780

 860             50- 910              910            הסברה ויחסי ציבור הוצאות1614000550

 1,119         19              1,100         1,100-        טיפול בזקן בקהילה1344400930

1844400840
טיפול באזרחים ותיקים 

בקהילה
         1,250 1,250         44          1,294 

 25              25             0   -               הכנסות מתמיכות (ג'וינט)1344000690

 9,053         92                     8,961 8,961-        השתתפות  במשכורת1340000930

 4,990          58-         5,048 5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 275             150 125              125            הסעות1845300842

 75               25 50                50              אתלטיקה קלה1829317750

 75               25- 100              100            ייעודי תמיכות- חינוך מיוחד1829900822

 175             20 155              155            שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

 4,970          20- 4,990           5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 800             100- 900              900            משכורת ושכר משולבי1931000110

 2,700         100                   2,600 2,600-        משרדים ועסקים שכד ודמי מ1433000640

 230             200 30                30              יעוץ מקצועי1731000752

 285             80 205              205            הוצאות קיום גלילי1815020740

 220             40            180 180            יוזמות פדגוגיות תיכונים1815000752

 20,720        120- 20,840         20,840       שכר מורים גלילי1815020110

תיכוניםחינוך6

 שעות שבועיות בחשבונית 12
 במקום בשכר (סינית, פעילות עם
 כלבים, אלקטרוניקה ותקשורת

(מתקדמת

התאמה לביצוע חזוינקיוןחזות העיר4

2
שירותים 
חברתיים 
קהילתיים

שירותים לזקן
עדכונים בשירותים חברתיים, 

התאמה לביצוע

1
מערך דוברות 

והסברה
מיון פנימי לבקשת היחידהדוברות והסברה

מיון פנימי לבקשת האגף.נכסיםהנדסה5

ספורטרשות הספורט3

מתקיימת פעילות אתלטיקה 
לילדים עם צרכים מיוחדים 

המופעלת על ידי העירייה ולא 
דרך עמותות.

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2022 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

תחילת שנה
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב 
לפני שינוי

סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 58               10 48                48              הוצאות שונות1811000782

 4,960          10- 4,970           5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 19,400        60- 19,460         19,500       עבודות קבלניות1712200750

 3,845          60         3,785 3,785         ליסינג1096000930

(5,955)        60-        (5,895)(5,895)        נגדי רכב1096000998

 2,479          60 2,419           2,419         תקציב עזר אחזקת רכב1712200796

    954,725           236    954,489הוצאות

    954,725           236    954,489הכנסות

-             -             -             

מנהל חינוךחינוך7
עדכון הוצאות שונות בעקבות 
ביקור ראש הממשלה ושרת 

החינוך

8
חזות העיר / 

תפעול
נקיון  / רכב

תגבור נקיון על ידי ליסינג רכבי 
מיול

עמוד 2 מתוך 2



24/04/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 4

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

                5            5         -         -היערכות לעיר ירוקה - השתתפות רשות ניקוז ירקון52313020

            -         1,197        -        300       1,197היערכות לעיר ירוקה  - קרנות הרשות54013020

        1,202             5       1,197היערכות לעיר ירוקה - עלויות75013020

1,197     300        5            1,202         1,197      -          5             1,202        

            190        190         -         -שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52553023

       15,053   15,053   15,053שיפוצי מוס"ח - מקרנות הרשות54053023

            308        308        308שיפוצי מוס"ח - פיצוי מביטוח בגין נזקי אש בבי"ס רמון59053023

      15,551         190         361    15,361שיפוצי מוס"ח - עלויות75053023

15,361   15,361   190        15,551       15,361    361         190         15,551      

         1,000     1,000         -         -הקמת מרכז קהילתי דתי בהדרים - מקרנות54095005

        1,000      1,000          -          -         -הקמת מרכז קהילתי דתי בהדרים - עלויות הקמה והצטיידות75095005

-         -         1,000     1,000         -          -          1,000      1,000        

            550        550         -         -תכנון ביה"ס הדמוקרטי- השתתפות משרד החינוך52556034

            550        550         -         -תכנון ביה"ס הדמוקרטי- מקרנות הרשות54056034

        1,100      1,100          -          -תכנון ביה"ס הדמוקרטי- עלויות תכנון95056034

-         -         1,100     1,100         -          -          1,100      1,100        

         1,100        300        300        800מועדוני נוער ומתקנים -מקרנות הרשות54095004

        1,100         300         300         800מועדוני נוער ומתקנים - עלויות75095004

800        300        300        1,100         800         300         300         1,100        

            700        700         -         -מרכז מדעים שוורץ רייזמן - קרנות הרשות54056035

           700         700          -          -מרכז מדעים שוורץ רייזמן - תכנון ויועצים95056035

-         -         700        700            -          -          700         700           

         1,330        350        980        980שינויים במבני עירייה - מקרנות54056022

        1,330         350         980         980שינויים במבני עירייה - עלויות75056022

980        980        350        1,330         980         980         350         1,330        

            330          20         -        310שיפוץ מוסדות חינוך 2019 - השתתפות משרד החינוך52253012

       46,269        458         -   45,811שיפוץ מוסדות חינוך 2019 - מקרנות הרשות54053012

      46,599         478          -    46,121שיפוץ מוסדות חינוך 2019 - עלויות75053012

46,121   -         478        46,599       46,121    -          478         46,599      

         3,400        -         -     3,400שיפוץ מוסדות חינוך 2020 - השתתפות מפעל הפיס52353013

              70        -         -          70שיפוץ מוסדות חינוך 2020 - השתתפות משרד החינוך52553013

       27,613     1,793         -   25,820שיפוץ מוסדות חינוך 2020 - מקרנות הרשות54053013

      31,083      1,793          -    29,290             -שיפוץ מוסדות חינוך 2020 - עלויות75053013

29,290   -         1,793     31,083       29,290    -          1,793      31,083      

חשבון סופי של קבלן שיפוץ 
שז"ר, תשלום של 704 א'  בגין 

החשת קצב ועבודה במשמרות. ו-
 1,089 א' בגין סכום החשבון 

המאושר לעומת ההזמנה.

חינוך

חינוך

חשבון סופי של קבלן שיפוץ 
שרת, תשלום של 478 א' ₪ בגין 
החשת קצב ועבודה במשמרות. 
בנוסף תוספת תקבול ממשרד 

החינוך לגן מתקדם

הנדסה

נדרשת הגדלה לשיפוצים במבנה 
החאן, תוך שימור המבנה בסך 
200 א' ובלשכת ס. ראש העיר 

בסך 150 א'

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

רשות ניקוז ירקון אישרה את 
בקשת האגף בקול קורא, 

להשתתפות במימון תוכנית 
קהילתית בנחל נווה ימין

קהילה 
וחברה

הקמת מרכז קהילתי דתי בעמק 
בית חורון, עלות צפויה לתכנון 

הקמה והצטיידות

קיימות

נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 
ל"גן חדשני" בעלות 78 אש"ח 
ושני "מרחבי הכלה" בבתי ספר 

בעלות 112 אש"ח

חינוך
נתקבלה הרשאה לבניית ביה"ס 
הדמוקרטי. מבוקש לאשר תכנון 

לפי אומדן.

חינוך
תכנון שלב ראשון של מרכז 

המדעים. טרם נחתם ההסכם עם 
מכון ויצמן לכן נרשם מקרנות.

קהילה 
וחברה

ביצוע עבודות שדרוג במגרש 
הכדורגל בבית לזרוס

עמוד 1 מתוך 2



24/04/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 4

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

         5,180        -         -     5,180בי"ס גולדה - הרחבה ושיפוץ - השתתפות משרד החינוך52556025

       12,721     1,225     7,500   11,496בי"ס גולדה - הרחבה ושיפוץ - מקרנות הרשות54056025

         3,324        -     3,324בי"ס גולדה - הרחבה ושיפוץ - מימון מקרן מקרקעין58056025

      21,225      1,225      7,500    20,000             -בי"ס גולדה - הרחבה ושיפוץ - עלויות75056025

20,000   7,500     1,225     21,225       20,000    7,500      1,225      21,225      

             -    5,500-     5,500     5,500ביצוע צומת כביש 40\עתיר ידע והכניסה - משרד התחבורה52223010

             -    2,500-     2,500     2,500צומת כביש 40\עתיר ידע והכניסה - מקרנות הרשות54023010

            -     8,000-      8,000      8,000ביצוע צומת כביש 40\עתיר ידע והכניסה - עלויות75023010

8,000     8,000     -8,000    -             8,000      8,000      -8,000     -            

       22,310     3,122         -   19,188הקמת חטיבת ביניים בירוקה - השתתפות משרד החינוך52556020

            -       21,238    3,137-         -   24,375הקמת חטיבת ביניים בירוקה -מקרנות 54056020

            -         5,437         -     5,437הקמת חטיבת ביניים בירוקה -השתתפות קרן מקרקעין58056020

              15          15         -         -הקמת חטיבת ביניים בירוקה  - חילוט ערבות קבלן58156020

      49,000          -          -    49,000הקמת חטיבת ביניים בירוקה - עלויות75056020

49,000   -         -        49,000       49,000    -          -          49,000      

-             

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

170,74932,441-859169,890170,74917,141-859169,890

חינוך
תוספת של 545 א' בין החשת 

קצב ועבודה ומשמרות ו- 680 א'  
בגין הפרש מחירים בעקבות 

התייקרויות במשק

דחיית הפרוחקט לאור אי קבלת 
המימון ממשרד התחבורה

חינוך
נתקבל תקבול נוסף בגין הקמת 

החטיבה

עמוד 2 מתוך 2
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 ם ממצאי ה עיקרי  

על  התקבלו    2021בשנת   .א הממונה  הציבור  בלשכת  מול    תלונות  228תלונות    219אל 

בשנת   עליי2020תלונות אשר התקבלו  של  , משמע  לעומת   4.1%ה  התלונות  במספר 

 . (13עמ'  2פירוט בסעיף )השנה הקודמת 

נבעה   .ב התלונות  במספר  הכנסות    מעלייה  הבעיקרהעלייה  אגף  לגבי  התלונות  במספר 

דוחות  העירייה,   על  הערעורים  בכמות  ועלייה  דוחות  חנייה  ומגורמים  על  עירוני  פיקוח 

רות קבלת ישאת לצמצם והצורך המתמשכות בשל השלכות מגיפת הקורונה  ,וכן חיצוניים

 חינוך. החזות העיר ו  פיירידה ניכרת במספר התלונות באגאל מול    הקהל במשרדי העירייה,

, התקבלו גם 2021בשנת  על תלונות הציבור  בנוסף לתלונות שהתקבלו בלשכת הממונה   .ג

 אחראית הועברו לטיפולה של    לפיכך, הןפניות אשר אינן נמצאות בטיפולו של הממונה ו

 פניות הציבור במוקד העירוני.

ת התלונות למוצדקות,  בשנים האחרונות נוהגת לשכת הממונה על תלונות הציבור למיין א .ד

מתוך   חלקית.  ומוצדקות  מוצדקות  הסתיים  תלונות  המ  227לא  בהן   נמצאו: שהטיפול 

  25-ו  31%המהוות    לא מוצדקות  71  (,2020)בדומה לשנת    58%המהוות    מוצדקות  131

 (4עמ' טבלה ב י/)ראה .11%  מוצדקות חלקית המהוות

ותומים   .ה אורים  מלשכת  –עמותת  שהועברה  כפי  העמותה,  על  תלונה  בדיקת    במסגרת 

מנכ"ל העירייה לבירור מבקר העירייה, נמצאו ממצאים חמורים שאינם עולים בקנה אחד 

ה פעילותהמשך  לשם קיום  התמיכה בעמותה    להסדרתעם כללי מנהל תקינים. יש לפעול  

מנכ"ל  ובכפוף   ב  הפנים/החינוךמשרדי  לחוזרי  הולקבוע  ממצאי   .והתקנות   חוקהוראות 

 התלונה הועברו לטיפול ההנהלה הבכירה. 
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 : 2021עד  2012בכל שנה בין השנים של סה"כ התלונות תרשים  ,להלן

  

  , פר התלונות המוצדקות חלוקה לגבי מסבו    2021עד    2017להלן, תרשים לגבי השנים     

מוצדקות והלא  חלקית  לעיל  , הזתרשים    . המוצדקות  את    ,המוצג  התלונות כולל  סה"כ 

 .  2017-2020  :לשנים ותדוחהדוח זה כמו גם,  כתיבתזמן נכון ל ,הסתייםבהן  הטיפולש
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  :2012 –  2021להלן תרשים, המציג את התפלגות התלונות לפי יחידות בין השנים 
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 2021תלונות הציבור לשנת דוח הממונה על 

 :2021מוצדקות/מוצדקות חלקית לשנת טבלה מרכזת לתלונות מוצדקות/לא להלן, 

לא   מוצדקות  אגף/מחלקה 
 מוצדקות 

מוצדקות  
 חלקית 

תלונות  
שהטיפול בהן  
 טרם הסתיים 

 1סה"כ 

 כולל העירייה הכנסות
 לטאבו אישורים

40 19 11  70 

 41  4 18 19 עירוני  נייה ופיקוחח

  גינון  כולל העיר חזות
 ופארק עירוני 

21 4 1 1 26 

 18  1 6 11 2  חיצוניים גורמים

 14  2 7 5 חינוך 

 14  3 3 8 הנדסה מנהל 

 11   2 9 תנועה

 5   5  תרבות

 2   1 1 שכר   כולל אנוש משאבי

 6  1 1 4 ותפעול  תחזוקה

 8  1 3 4 3שונות

 3    3 ביטוח  תביעות

כולל חירום   ביטחון
 עירוני  שיטורו

3 2  1 5 

 4  1  3 כלכלית  חברה

 1 25 71 131 כ "סה
       227   
228   

 100%  11% 31% 58% באחוזים

עלייה של .  2020בהשוואה לשנת  בפילוח התלונות    יונישעל  הנתונים בטבלה לעיל, מצביעים  

בתלונות   7%  ה שלרידוימוצדקות  התלונות  בשמירה על המצב    ,לא מוצדקותבתלונות ה  7%

  המוצדקות חלקית. 

 
 שהטיפול בה טרם הסתיים נכון למועד כתיבת דוח זה.  ה האחתכולל את התלונלא  1
 מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ומהמשרד לשוויון חברתי.  2
 כולל תלונות לגבי מפעל המים, פלגי השרון )ביוב(, מועצה דתית, לשכת ראש העיר, דוברות.  3
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 :4, המציג את חלוקת התלונות למוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקיתהתלונותכל סך  ועוגת  1202תלונות בשנת ה  עיקרי תרשים ,להלן

 
 . 2020תלונות שהתקבלו בשנת  21תלונות לעומת   14התקבלו  1202כשבשנת  עלתה כמות התלונות  -רים. אישורים לטאבו מהתלונות הינם ערעו 47% – לגבי דוחות חניה  4

 . זה גרףב  הלא מופיע יאולכן ה   םטרם הסתיי ה אחת; הטיפול בתלונמהמשרד לשוויון חברתי 2-ו תלונות מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה 16תלונות מגורמים חיצוניים הן   18
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 מבוא 

 מבוא כללי  .1

, לרבות  בעירייה  להלן, מובאים עיקרי ההוראות הרלוונטיות לתפקיד הממונה על תלונות הציבור 

 בירור תלונה והגשת דין וחשבון. מקור הסמכות, תפקידים, עצמאות, דרכי ו מינויגבי ל

 מינוי לתפקיד ומקור הסמכות  1.1

  2008  -חוקק חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח    2008בשנת  

על פי    ממונה על תלונות ציבור.)להלן החוק(, המחייב את מועצת הרשות המקומית למנות  

ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמים מיוחדים, רשאית מועצת העיר,   החוק 

של הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי  למנות לתפקיד, עובד בכיר אחר  

 להפריע למילוי תפקידו כממונה על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד, כמפורט בחוק. 

עת  מ הציבור,  תלונות  על  הממונה  תפקיד  את  ממלא  העירייה  מועצת  הבקר  ידי  על  תמנה 

 העירייה לשמש בתפקיד מבקר העירייה. 

 המבקר והממונה על תלונות הציבור איחוד תפקיד 1.2

במהלך השנים הוטל תפקיד הממונה על תלונות הציבור בעיריית כפר סבא על מבקר העירייה.  

,  2008מאז, הוא משמש בתפקיד "מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור". החל משנת  

 איחוד התפקידים, כאמור, קיבל גושפנקא חוקית. 

 .אחת ן בולט לאיחוד התפקידים ולשיוכם למסגרת ארגוניתהניסיון מוכיח כי יש יתרו

באמצעות התלונות נחשפת לשכת מבקר העירייה לעבודת השטח של עובדי העירייה יחידותיה,  

 פעולותיה.  ומקבלת מהציבור תמונת מצב עדכנית על

 מנגד, הממונה על תלונות הציבור, בהיותו חלק אורגני מלשכת מבקר העירייה, נהנה מהיוקרה 

 ומהאמינות של מוסד הביקורת.

בירור תלונות הציבור בידי הממונה על תלונות הציבור, פותח צוהר נוסף, ממנו ניתן לדלות,  

נושאים נוספים רלוונטיים לעריכת ביקורות. אי לכך, מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור  

ית נושאים לביקורת  בכפר סבא, יביא מידי שנה בחשבון, בעת הכנת תכנית הביקורת השנת

הפרטניים   למקרים  מעבר  השלכות,  כאמור,  להן  שיש  נקודתיות,  תלונות  מבירור  שנחשפו 

 שנבדקו.
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 הגדרת התפקיד  1.3

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונה, שהגיש כל אדם, 

או   משרה  נושא  על  עובד,  על  ומוסדותיה,  המקומית  הרשות  ברשות  על  תפקיד  ממלא  על 

 , להלן. 1.6-1.7המקומית, וכן, על גוף עירוני מבוקר, כמפורט בסעיפים 

בזיקה לצמצם    ומבקרים בה,  בנוסף, הממונה על תלונות הציבור, ישמור על זכויות אזרחי העיר 

גופים ומוסדות, במטרה להבטיח  יטפל בתלונות אזרחים,  ולתחום פעולת העירייה;  למסגרת 

פ על  תקינה ולפקח  מחלקותיה    עולה  שלוחותיה,  כל  על  העירייה,  של  פנים  משוא  וללא 

 , להלן. 1.6-1.7ומוסדותיה, כמפורט כאמור, בסעיפים  

 עצמאות במילוי התפקיד  1.4

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יהיה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות 

תעמיד   האחרונה,  זו  בלבד.  מילוי  המקומית  לשם  לו,  הדרושים  הולמים  משאבים  לרשותו 

ידיעה או מסמך, העשויים לדעתו,   כל  לו  תפקידו. הממונה מוסמך לדרוש מכל אדם, למסור 

מסמכים,   או  ידיעות  מסירת  לשם  לפניו,  להתייצב  אדם  מכל  ולדרוש  התלונה,  לבירור  לעזור 

 כאמור.

 פרסום  1.5

ים את פרטי הממונה על תלונות הציבור ואת החוק קובע כי על הרשות המקומית לפרסם ברב

הרשות  במשרדי  המודעות  לוחות  על  שתציג  מודעות  באמצעות:  אליו  תלונה  הגשת  דרכי 

באתר האינטרנט של הרשות המקומית; בהודעות תשלום ארנונה לחייבים ובדרכים   המקומית;

 נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.

הודעה על הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת  פורסמה    2022בחשבון הארנונה לשנת  

 תלונה.

 תלונות לבירור 1.6

כל   של  תלונה  יבדוק  הציבור  תלונות  על  הממונה  החוק,  פי  המקומית   אדםעל  הרשות  על 

ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן, על גוף עירוני  

 :ובלבד שהתקיימו שני אלה, ע למילוי תפקידו של הנילון. התלונה תהא בעניין הנוגמבוקר

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה; או שהמעשה  .א

את   קיבל  והמתלונן  הנאה,  טובת  במישרין  ממנו  מונע  או  אחר  באדם  במישרין  פוגע 

 הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או  המעשה נעשה   .ב

 צדק בולט. -משום שיש בו משום נוקשות יתרה או אי
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 יבדוק, בין היתר, תלונות אלה: לאהממונה 

 תלונה בעניין התלוי ועומד בפני בית משפט או בפני בית דין, או שהם הכריעו בו לגופו;  •

 שיפוטית או מעין שיפוטית; תלונה על פעולה  •

 תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;  •

הרשות   עובדתלונה של  , ואולם תתברר  תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד •

המקומית על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים 

 שנקבעו כדין. 

 לאחר הנוגע לנושאים שהם בתחום הפעולה המוניציפאלית,    הממונה יברר תלונה בכל עניין

 בעירייה, ולדעתו לא נענה כראוי. ותהמתאימ דרכיםב פנה תחילהשהמתלונן 

 דרכי בירור התלונה 1.7

 פירוט דרכי בירור התלונה: ,להלן

הממונה על תלונות הציבור, רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו  •

 ה שבסדר דין או בדיני ראיות; קשור להורא

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה  •

או ממלא תפקיד ברשות המקומית, יביא את העניין גם לידיעת הממונה עליו, וייתן בידיהם  

ישיבו   כי  על הזדמנות נאותה, להשיב. הממונה על תלונות הציבור רשאי לדרוש מהם 

 התלונה בתוך תקופה שייקבע בדרישתו ובאופן שייקבע;

 הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר;  •

הממונה על תלונות הציבור יסיים את בירור התלונה, לכל המאוחר עד תום שנה אחת  •

 מיום הגשתה;

הבירור שערך, וינמק את    הממונה על תלונות הציבור ימסור הודעה בכתב על תוצאות •

 קביעתו אם התלונה מוצדקת או אינה מוצדקת או מוצדקת חלקית;

 הממונה על תלונות הציבור רשאי להצביע על ליקוי ולהמליץ על הדרך לתיקונו;  •

הציבור, מהם האמצעים   • על תלונות  לממונה  להודיע  נדרשים  עליו,  או הממונה  הנילון 

 המועד, כאמור. שנקטו לתיקון הליקוי בתוך 

 דין וחשבון  1.8

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור מחוייב להגיש לראש העיר ולמועצת העירייה, בתום  

 כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו. 

 במאי בכל שנה.  1-שיהיה לא יאוחר מה -החוק קובע לוח זמנים להגשת הדין וחשבון 

ניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה. בנוסף, החוק קובע כי המועצה תקיים דיון בע

ויפורסם באתר האינטרנט של  יהיה פתוח לעיון הציבור  כמו כן, החוק קובע כי הדין וחשבון, 

   העירייה.
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 ואופן הטיפול בתלונות ונהלתהבדל בין פנייה לה .2

 הגדרות  2.1

פקס,    פנייה: טלפון,  פה,  בעל  מתושב:  המועברת  הקשור   אימייל "פנייה  בנושא  מכתב   או 

 ליה".א לתחומי טיפולה ואחריותה של העירייה, יחידותיה או גופים מבוקרים הקשורים 

 , לעיל. 1.6בסעיף  תלונה לממונה על תלונות הציבור, כהגדרותיה בחוק, כמפורט תלונה:

למעקב: למחלקה.   פנייה  שפנה  קודם  הציבור  תלונות  על  לממונה  תושב  של  ישירה    פנייה 

במקרים כגון אלה, הפנייה נרשמת ברישומי לשכת הממונה על תלונות הציבור והיא מועברת 

פנייתו   כי  כך,  על  מיודע  התושב  כן,  כמו  הרלוונטי.  העירייה/המחלקה/האגף  למוקד  לטיפול 

 ת.הרלוונטי הועברה לטיפול באגף/המחלקה

שיב/ה על פנייתו ה אם האגף/המחלקה לא טיפל/ה בתלונה לשביעות רצונו של המתלונן או לא 

 במועד סביר, נדרשת התערבותו של הממונה על תלונות הציבור. 

אליה   הפונים  את  שוטף,  באופן  מדריכה,  הציבור,  תלונות  על  הממונה  לשכת  כי,  לציין,  יש 

או המחלקה הרלוונטית, בטרם   אל מוקד העירייהטלפונית או מגיעים למשרדיה ומכוונת אותם 

 יגישו תלונה לממונה על תלונות הציבור. 

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא מוצדקת.  תלונה מוצדקת:

 מוצדקת. תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא לא תלונה לא מוצדקת:

חלקית: מוצדקת  מו  תלונה  מצא  הציבור  תלונות  על  שהממונה  מוצדקת,  תלונה  צדקת/לא 

 בחלקה.

 , לאחרתפקידו העיקרי של הממונה על תלונות הציבור, לפיכך, הינו, לברר ולטפל בתלונות 2.2

 שאלה לא קיבלו טיפול ראוי מהיחידות הביצועיות של העירייה או שלא טופלו כלל.

אש  בנוסף, מטפל הממונה על תלונות הציבור בבירור ובמתן תשובות לתלונות המגיעות אל ר

המדינה מבקר  אחרים. -העיר ממשרד  ציבוריים  וגורמים  הפנים  הציבור, משרד  תלונות    נציב 

עם   ומפגשים  סיורים  הצורך,  במידת  עורכים  לשכתו  ועובדי  הציבור  תלונות  על  הממונה 

לפתרון  עד  טיפול,  ודרכי  פתרונות  מציאת  ולמען  התלונה  נושאי  הבהרת  למען  המתלוננים, 

 לונתם.אפשרי של הבעיה, נשוא ת 

במקרים כבדי משקל, על מנת לנסות להביא לפתרון ראוי לתלונות, הממונה על תלונות הציבור 

מנת  על  המתלוננים,  עם  איתם  יחד  פגישה  לכדי  עד  בעירייה,  יותר  בכירים  גורמים  מערב 

 שגורמים אלה ישפיעו. 

שבים בנושאים  כיווני בין תלונות התו-הממונה על תלונות הציבור מהווה למעשה גוף מתווך דו

שונים שבאחריות העירייה לבין התשובות/הפתרונות של בעלי התפקידים הביצועיים האחראיים  

 לנושאים המופיעים בתלונות אלה. 

הממונה, מסייע במקרים לא מעטים, ומציע פתרונות שיש להביא, על מנת לפתור את הבעיה 

להבחין   שלמעשה בקבלת החלטות, ישהועלתה בתלונה. במקרים כאלה, בהם הממונה מעורב  

לו להיות שותף לקבלת החלטות( לבין  בין תפקידו כמבקר העירייה )שאסור  הבחנה ברורה 

 תפקידו כממונה על תלונות הציבור. 
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הינה ייחודית למדינת ישראל וכמעט  -הלכה זאת, של צירוף תפקיד ממונה על תלונות למבקר  2.3

שני התפקידים תורם, הן לביקורת והן לטיפול בתלונות איחוד    אינה קיימת במדינות אחרות.

 הציבור: 

הכלים    ,2008-תשס"ח   בנוסף לקבוע בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, .א

העירייה, מאפשרים    מבקר  העומדים לרשות המבקר, על פי פקודת העיריות, לביצוע עבודת 

 טיפול מעמיק ויסודי בתלונות הציבור. 

 ות הציבור מסייעות למבקר בבואו לבחור נושאי ביקורת. חלק מתלונ .ב

 מילות תודה  .3

למנכ"ל מר רפי סער,  הממונה על תלונות הציבור וצוות הלשכה מבקשים להודות לראש העיר  

, למנהלי אגפים, למנהלי מחלקות ולעובדי עירייה אחרים, על שיתוף ובל בודניצקיהעירייה מר י

ור מעמיק של תלונות הציבור, גם אם הדבר כרוך לעיתים,  הפעולה ועל הכרתם בצורך לבצע ביר

 . נוספים בהשקעה של זמן ומאמץ

תודה מיוחדת שלוחה לעובדי לשכת הממונה על תלונות הציבור, מר אייל מגיני, סגן מבקר  

הרבה  לו  העירייה המסירות  על  הלשכה  מנהלת  ברנשטיין,  אריאלה  בסיוע גב'  מגלים  שהם 

בין העירייה    לבניית אמון ושקיפות הטיפול  תתורמ, פעילות אשר  לפונים ובבירור תלונותיהם 

 על כך הערכה ותודה.   . הפוניםלתושביה ולציבור 
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 טיפול בתלונות ה 

 הטיפול בתלונות אופן  .1

 מבוא כללי  1.1

בכתב, לממונה על תלונות הציבור, מועברת התלונה להתייחסות היחידה עם הגעת התלונה  

 . במידה של ריבוי נמענים מוקד העירוניפניות הציבור ב תאו לטיפול מנהל האחראית

בכתב  לאחר תשובה  נשלחת  התלונה,  על   לעיתים   למתלונן.  בירור  שהממונה  מקרים  ישנם 

תשובה ישיב  האחראי  המנהל  כי  דורש  הציבור  העתק    בכתב,  תלונות  עם  למתלונן,  ישירות 

 לממונה על תלונות הציבור.

כי   עשוי  גם  ישנן  אציין  בהן  הטיפול  שבהן,  והבעייתיות  מורכבותן  אופיין,  עקב  אשר  תלונות 

 להימשך זמן רב.

טלפוניות תלונות    ,פניות  ו/או  מנות  -שאינן  העירייה/לאגפים  למוקד  ישירות  כלל,  בדרך  בות, 

 . מוקד העירוניפניות הציבור ב תלמנהל

פניות טלפוניות דחופות )דליפות מים, חסימת דרכים, הפסקות מאור ברחובות ומטרדים ו/או  

ב הציבור  פניות  העירוני/מנהלת  למוקד  מיידי  לטיפול  מועברות  אחרים(  מוקד  מפגעים 

 בנטית.המחלקה הרל/עירוניה

גיליונות  התלונות מבוצע  והמעקב אחר    רישוםה בלשכת הממונה על תלונות הציבור על גבי 

Excel  התקיימו  2018בשנת  החל  באופן ידני על ידי מנהלת הלשכה. נציין, כי    אגפיםה לקוחלב ,

היתכנות  פגישות   חברובדיקות  תוכנת  ועם  לשם התאמת  טכנולוגיות,  תוכנות  לצרכי  ת  מדף 

 .הממונה על תלונות הציבור, אולם, לא נמצאו עדיין תוכנות מתאימות עבודת לשכת

 2021נתונים לשנת  1.2

 בחלוקה הבאה:   תלונות   228התקבלו בלשכת הממונה על תלונות הציבור    2021כאמור, בשנת  

 אישית. מסירהב 3-ו במכתב/פקס 9,  בטלפון 17 ,(e-mailדואר אלקטרוני ) באמצעות 199

, משמע  2020מאשר בשנת    יותר תלונות    9התקבלו    2021הנתונים עולה כי בשנת  מבדיקת  

 (3.2פירוט בסעיף ). 2020התלונות לעומת שנת  ספרבמ 4.1%של עלייה 

בשנים   כי  עולה  עברו,  לשנים  התלונות    נבלמה,  2013-2012במבט  בכמות  העלייה  מגמת 

 .החלה ירידה בכמות התלונות 2014לעומת שנים קודמות ומשנת 

שנת מו  בכלל התלונות ללא מאפיין אחיד  29%-של כ  עלייה, הנתונים הצביעו על  2017בשנת  

שחלקם נבע   27%ה של  עליייתה  י ה  2020בשנת  .  בכמות התלונות  הירידה חזרה מגמת    2018
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שנבעה    4.1%עלייה של  כאמור  הייתה    2021בשנת    ואי קבלת קהל.  מהופעת מגפת הקורונה

ובעיקרה   עירוני  ופיקוח  חנייה  אגף הכנסות העירייה,  כלפי  תלונות  מעלייה במספר התלונות 

ירידה  שהתקבלו   ולעומתם  במספר התלונות כלפי אגף חזות העיר  ניכרת  מגורמים חיצוניים 

 ואגף החינוך. 

 

( 31%תלונות )  71( היו מוצדקות,  58%תלונות )   131  ,2021בשנת  כי  לה  בירור התלונות עומ

 לא הסתיים  ה אחתתלונב  הטיפולמוצדקות חלקית והיו  (  11%תלונות )  25לא מוצדקות,  היו  

 . 2022 ץרמעד לחודש 

הועברו     אשר  תלונותינן  אש   פניות  60-ככמו כן, בלשכת הממונה על תלונות הציבור התקבלו  

מכיוון שאלה היו פניות ראשוניות ועל פי הגדרות  מוקד העירוני  לטיפול מנהלת פניות הציבור ב

החוק, הממונה על תלונות הציבור לא מטפל בהן. הודעה על העברת התלונה לידי מנהלת פניות 

 נמסרה לפונה. מוקד העירוניהציבור ב

לא קשורים לממונה על תלונות הציבור.  התקבלו פניות לבירורים שונים ש 2021בנוסף, בשנת 

 הם לפנות.י פונים אלה הונחו מיהם הגורמים בעירייה אליהם, על

בדוח זה, לשם  המוצגים  הנתונים  את  בחון  ול  םעיין בממצאיל  מוצע לאגפי ומחלקות העירייה

 ייעול ושיפור השירות ותהליכי העבודה בארגון. 
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 ליחידות העירייה מרכזות טבלאות  .2

 כללי 2.1

 : 2021לשנת  התפלגות התלונות לפי נושאים ויחידות מטפלות להלן, 

במכתב/  ןטלפו אימייל  אגף/מחלקה 
 בפקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 
בקירוב  
 מסה"כ 

הכנסות העירייה 
 אישורים לטאבו ו

61 4 4 1 70 31% 

 18% 41 2 3 3 33 פיקוח ואכיפה , חנייה

 12% 27 - 1 3 23 חזות העיר כולל גינון 

 8% 18 - - - 18 5גורמים חיצוניים 

 6% 14 - - - 14 חינוך 

 6% 13 - 1 1 11 הנדסה מנהל 

 5% 11 - - 2 9 תנועה

 4% 10 - - 2 8 6שונות

 3% 7 - - - 7 תחזוקה ותפעול 

 2% 5 - - - 5 תרבות

 2% 5 - - 1 4 ביטחון ושיטור עירוני 

 2% 4 - - - 4 חברה כלכלית 

 1% 3 - - 1 2 תביעות ביטוח 

 100% 228 3 9 17 199 סה"כ 

  100% 1.3% 3.9% 7.5% %87.3 באחוזים

 
 מהמשרד לשוויון חברתי.  2-מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ו 16 5
 מועצה דתית; לשכת ראש העיר; משאבי אנוש ושכר, שירותים חברתיים, דוברות, מפעל המים; פלגי השרון )ביוב(.  6
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 8:ויחידות מטפלות  7התפלגות התלונות לפי נושאים  ,להלן

 

 
 ( 2(, המשרד לשוויון חברתי )16נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ) –גורמים חיצוניים   7
מועצה דתית, לשכת ראש העיר, משאבי אנוש ושכר, שירותים חברתיים, דוברות, מפעל המים, פלגי השרון    –שונות    8

 )ביוב( 

כוללהעירייההכנסות

31%-לטאבואישורים

-ואכיפהפיקוח ,חנייה
12%גינוןכוללהעירחזות18%

8%-חיצונייםגורמים

6%-חינוך

6%-הנדסהמנהל

5%-תנועה

4%-שונות

3%-ותפעולתחזוקה

2%-עירוניושיטורביטחון

2%-תרבות

2%-כלכליתחברה

1%-תביעות ביטוח

הכנסות העירייה כולל אישורים לטאבו פיקוח ואכיפה, חנייה

חזות העיר כולל גינון גורמים חיצוניים

חינוך מנהל הנדסה

תנועה שונות

תחזוקה ותפעול ביטחון ושיטור עירוני

תרבות חברה כלכלית

תביעות ביטוח
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 הטיפולזמני  2.2

 : 2021תלונות שהטיפול בהן הסתיים בשנת   227-הטיפול בזמני להלן, 

עד שבוע  אגף/מחלקה 
 ימים 

בין שבוע 
 לחודש 

בין חודש  
 לחצי שנה 

בין חצי שנה  
 לשנה 

הכנסות העירייה כולל 
 אישורים לטאבו

52 15 3  

  1 14 26 חנייה ופיקוח עירוני 

  חזות העיר כולל גינון 
 ופארק עירוני 

17 4 4 1 

  4 8 6  9גורמים חיצוניים

 1 2 3 7 חינוך 

  4 3 6  הנדסהמנהל 

   1 10 תנועה

 1 3 2 2 חזוקה ותפעול ת

 1 1 3 3 10שונות

   3 2 תרבות

   1 3 חברה כלכלית 

  3  2 ביטחון ושיטור עירוני 

  1 2  תביעות ביטוח 

   2  משאבי אנוש ושכר 

 4 26 61 136 סה"כ 

 1% 11% 27% 60% באחוזים

 

משך ימי הטיפול בתלונה מושפע מאופן הטיפול הנדרש לפי סוג התלונה וממספר גורמים   .1

 מטפלים. 

 
 י. תלונות מהמשרד לשוויון חברת  2-תלונות מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ו  16 9

 שירותים חברתיים, לשכת ראש העיר, דוברות, מועצה דתית, מפעל המים, פלגי השרון )ביוב(.  10
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

קובע    2008-)ז( בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח8סעיף   .2

 כי בירור תלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

טופלו באופן רובן של התלונות שהתקבלו מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה   .3

 עם היחידות הנוגעות בדבר. מהיר בשיתוף פעולה מלא 

 . 2022חודש מרץ לא הסתיים נכון ל 2021בשנת  השהתקבל ה אחתהטיפול בתלונ .4

 2020לעומת שנת   2021פירוט השינויים בשנת  2.3

 : 2020לעומת שנת  2021השינויים בשנת טבלה המייצגת את  ,להלן

אופן  
 פניה

במסירה/    ןטלפו  אימייל 
 פגישה

במכתב/ 
 בפקס

מספר    סה"כ 
התלונות  

 שעלה/ירד 

אגף/ 
 מחלקה 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021  

הכנסות  
 עירייה 

41 61 10 4 1 5 52 70 18+ 

חנייה  
 ופיקוח  

31 33 - 3 1 5 32 41 9+ 

חזות  
,  העיר 
  גינון

 ופארק 

35 23 4 3 - 1 39 27 12- 

 הנדסה  
 ותנועה 

25 21 1 3 4 1 30 25 5- 

גורמים  
 11חיצוניים 

13 18 - - - - 13 18 5+ 

 -9 14 23 - - - 3 14 20 חינוך 

 -2 5 7 - - - - 5 7 תרבות 

 +1 21 20 - 2 2 2 19 16 13; 12שונות 

תביעות  
 ביטוח 

1 2 1 1 - - 2 3 1+ 

חברה  
 כלכלית

1 4 - - - - 1 4 3+ 

 +9 228 219 12 8 16 21 200 190 סה"כ 

 
 . (2) ותלונות מהמשרד לשוויון חברתי ( 16) המדינהמשרד מבקר בתלונות מנציב תלונות הציבור  11

 . מועצה דתיתועד עובדים, מוקד עירוני, מכרזים,    ,תחזוקה ותפעול  ,דוברות  ,ביטחון ושיטור עירוני ושכר,   משאבי אנוש -  2020בשנת  12

משאבי אנוש ושכר, ביטחון ושיטור עירוני, דוברות, תחזוקה ותפעול, שירותים חברתיים, לשכת ראש העיר, מועצה דתית, מפעל    –  2021בשנת      13

 המים, תאגיד פלגי השרון )ביוב(. 
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 ממצאים אלה מצביעים:

בשנת    רותיתלונות    9התקבלו    2021בשנת   התלונות    2020מאשר  מספר  שסך    עלהכך 

 . 2020לעומת שנת  4.1%-ב

, התקבלו בלשכת הממונה על תלונות 2021תלונות שהתקבלו בשנת  ה  228-בנוסף, פרט ל

לאחר בחינה הוחלט להעבירן לטיפול מנהלת פניות הציבור  אשר  נוספות,    תלונות  60-כ  הציבור

היו  מוקד העירוני  ב והממונה על תלונות הציבור, כאמור, לא מכיוון שאלה  תלונות ראשוניות 

פי הגדרות חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח -מטפל בהן, על 

2008 . 

העלייה במספר התלונות נבעה בעיקרה מעלייה במספר התלונות לגבי אגף הכנסות העירייה,  

חיצוניים וזאת לעומת ירידה ניכרת במספר התלונות לגבי אגף חנייה ופיקוח עירוני ומגורמים  

 אגף החינוך. לגבי חזות העיר ו

 פירוט התלונות לפי אגפים ומחלקות 2.4

 : מכלל התלונות 11%מהוות ה הנועכולל ת  הנדסהמנהל התלונות ב פירוט להלן,

 מכתב/פקס  טלפון אימייל  המחלקה/נושא 

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

חוסר מענה ואי אישור  
  1 - - - 1 להרחבת דירה 

התנהלות חמורה בפרוייקט  
  1 - - - 1 פינוי בינוי "תקומה" 

  1 - 1 - - תלונה על היתר בנייה 

חוסר מענה ואי אישור  
 להרחבת דירה 

1 - - - 1  

פניה בנוגע לזירוז  
 תהליך תמ"א 

1 - - - 1  

 23% 5 - 1 - 4 סה"כ רישוי ובניה 

בנוגע לשיפוץ    תלונה
  2 - - - 2 רחוב 

הזזת ארון תקשורת  
ממדרכה ביציאה  
מחניון תת קרקעי  

 שמפריע לשדה ראיה 

1 - - - 1  

  ה תלונה של ועד שכונ
,  יםכבישמרעש  ל ע

,  מפרסום אור זיהום
מול  קיר אקוסטי חסר 

מקטע של  ו  531כביש  
קיר אקוסטי לא אחיד  
ולא אפקטיבי בגבול  

 השכונה 

1 - - - 1  

 13% 4 - - - 4 סה"כ תשתיות 
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 מכתב/פקס  טלפון אימייל  המחלקה/נושא 

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

החלפת מספר על גבי  
תמרור חניית נכה עקב  

מה צריך   -רכב חדש 
קבל  ללשלוח כדי  

אישור זמני עד  
שהנושא יועלה לאישור  

 קבוע בוועדת תנועה 

- 1 - - 1  

יציאה מהחנייה לכביש  
בבטחה עקב שיפוצים  
ברחוב וסלילת שביל  

 אופניים 

1 - - - 1  

ב חניית נכה  ו ריק
לתושב נכה שמגיע  

 למועדון גמלאים 

1 - - - 1  

הקצאת חניית נכה  
 סמוך למקום מגורים 

1 - - - 1  

בעיית תחבורה ליד  
 בית ספר דמוקרטי 

1 - - - 1  

 הפיכת רחוב  אי 
 לחד סטרי מכיוון דרום 

1 - - - 1  

אי קבלת פרוטוקול  
 ועדת תנועה והחלטה 

1 - - - 1  

ביטול חניית נכה עקב  
 פג תוקף של התו נכה 

- 1 - - 1  

  1 - - - 1 ביטול חניית נכה 

ביטול חניית נכה, עקב  
מידע שגוי על פקיעת  

 תוקף הנכות 

1 - - - 1  

  1 - - - 1 חניית נכה לא מוצדקת 

 סה"כ תחבורה  

 וועדת תנועה 
9 2 - - 11 51% 

תלונה בנוגע לשימוש  
ונוצצים  בתאורת פליקרים 

באירועים בעיר עקב בעיה  
 אפילפסיה  -נוירולוגית 

1 - - - 1  

  1 - - - 1 לאריות ו אנטנות סל

חנות אטליז  לעתלונה 
משתלט על ששיש בבניין 

שטח משותף ורוצה  
 לבנות שם מחסן 

- 1 - - 1  

 13% 3 - - 1 2 סה"כ שונות 

 100% 23 - 1 2 18 סה"כ 

  

javascript:ShowDepartment(7);


 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

20 
 

 

 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 :מחלקות יפל הנדסהתפלגות התלונות במנהל ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,  2.7%-כב  ירד , 2021הנדסה מבין כלל התלונות בשנת מנהל חלקן היחסי של התלונות על 

בי של  דירומסתכם  )  5ה  בשנת   219מתוך    30לעומת    2021בשנת    228מתוך   25תלונות 

2020.)  

בשנת   כי  לציין  פועלות  כש   ים ארגוני  ים שינוי  ובוצע  2020יש  בו  ותפעול  תחזוקה  אגף  הוקם 

, מחלקת חשמל, מחלקת תפעול ותחזוקת מוסדות ציבור ומחלקת מחלקת עבודות ציבוריות

 רכב.

 לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית במנהל הנדסה:באחוזים חלוקה  ,להלן

 לא מוצדקות. 22%-מוצדקות חלקית ו 13%מוצדקות,  65%

  

65%-תלונות מוצדקות

22%-תלונות לא מוצדקות

13%-תלונות מוצדקות חלקית

מנהל הנדסה כולל ועדת תנועה

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית

50%-תחבורה וועדת תנועה

23%-רישוי ובניה

13%-תשתיות

14%-שונות

תחבורה וועדת תנועה רישוי ובניה תשתיות שונות
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 :ותפעולחזוקה תאגף 

 תלונות השייכות לאגף תחזוקה ותפעול.  7התקבלו  2021בשנת 

 :מכלל התלונות 3%אשר מהוות  אחזקה ותפעולאגף מהתלונות לגבי מחלקות  פירוטלהלן, 

מסירה   פקס /מכתב ןטלפו אימייל  נושא ה

אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 

 בקירוב 

התרוממות ריצוף  
והמכסה בחניית בניין  

 עקב עבודות ברחוב  
1 - - - 1 16.7% 

טיפול בעץ פיקוס שגורם  
 הביוב   לסתימות בצנרת

3 - - - 3 50% 

סימון כניסה לחצר בית  
 16.7% 1 - - - 1 לאחר כיסוי אספלט חדש 

 83.3% 5 - - - 5 עבודות ציבוריות

תלונה על הליך ביצוע החלפת  
 16.7% 1 - - - 1 ללא ליווי הנדסיתאורה 

 16.7% 1 - - - 1 חשמל 

 100% 6 - - - 6 סה"כ 

 

 תחזוקה ותפעול:אגף חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית ב ,להלן

 לא מוצדקות. 14%-מוצדקות חלקית ו 14%מוצדקות,  72%

    

; תלונות מוצדקות
72%

;  תלונות לא מוצדקות
14%

תלונות מוצדקות 
14%; חלקית

תחזוקה ותפעול

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 : ופארק עירוני אגף חזות העיר כולל מחלקת גנים ונוף 

 :מכלל התלונות 12%אשר מהוות  התלונות לגבי מחלקות אגף חזות העיר פירוטלהלן, 

 ןטלפו אימייל  נושא ה
 מכתב/

 פקס

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

  5 - - - 5 ציבור שטח  ניקיון

  4 - 1 1 2 אשפה פחי פינוי  

  1 - - - 1 פינוי גזם 

 37% 10 - 1 1 8 סה"כ ניקיון 

  1 - - 1 - אי השקייה

  3 - - - 3 גיזום עצים 

  1 - - 1 - נזילת מים בגינה

  2 - - - 2 גינון ציבורי 

  1 - - - 1 הגינבשילוט 

 30% 8 - - 2 6 סה"כ גנים ונוף 

  1 - - - 1 שימוש עסקי 

  1 - - - 1 מפגע בטיחותי 

סה"כ פארק  
 עירוני

2 - - - 2 7% 

  2 - - - 2 עטלפיםמפגע 

  1 - - - 1 יתושים

  1 - - - 1 גרירת רכב 

מדבקת רכב  
 נטוש לא תקינה 

1 - - - 1  

  2 - - - 2 ברחובמפגע 

 26% 7 - - - 7 סה"כ שונות 

 100% 27 - 1 3 23 סה"כ 
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

ומסתכם   6%-כב  ירד,  1220של התלונות על אגף חזות העיר מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן  

 (. 2020בשנת  219מתוך   39לעומת   2021בשנת  228מתוך  27) תלונות 12של  הדיריב

 להלן, חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית באגף חזות העיר:

 הבירור לא הסתיים. 4%-מוצדקות ולא  15%מוצדקות חלקית,  3%מוצדקות,  78%

 

 :חברה כלכלית

 :מכלל התלונות 2%אשר מהוות  כלכליתההתלונות לגבי החברה  פירוט ,להלן

 טלפון אימייל  הנושא 
 מכתב/

 פקס

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

שערי שלטי הפרסום פתוחים  
  1 - - - 1 .בגשר

מחיר גבוה עבור חנייה  
 במגרש החנייה ברחוב 

 . עתיר ידע
1 - - - 1  

בקשה לבטל את תכנית 
העירייה לבניית מתחם כושר 

 .חדש בגן גלר
1 - - - 1  

אירוע נפילה של קטינה ואי  
טיפולה של מח' ביטוחים  

בנושא, מאחר והקבלן 
שביצע עבודות בשטח שייך  

 .לחברה הכלכלית

1 - - - 1  

 100% 4 - - - 4 סה"כ 

 

78%-תלונות מוצדקות

15%-תלונות לא מוצדקות

3%-תלונות מוצדקות חלקית 4%-בירור לא הסתיים

חזות העיר כולל מחלקת גנים ונוף ופארק עירוני

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית בירור לא הסתיים
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 מהממצאים העיקריים עולה:

בשנת    היחסיחלקן   התלונות  כלל  מבין  הכלכלית  החברה  על  התלונות   עלה ,  1220של 

  219מתוך    1לעומת    2021בשנת    228מתוך    4)תלונות    3ומסתכם בעלייה של    1.25%-כב

 (.2020בשנת 

 :הכלכלית  הברמוצדקות/מוצדקות חלקית בחלהלן, חלוקה לתלונות מוצדקות/לא 

 . מוצדקות חלקית 25%-מוצדקות ו 75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ואכיפהפיקוח  ,רשות החנייה

 : מכלל התלונות 18%אשר מהוות  ופיקוח ל רשות החנייהעהתלונות  פירוט ,להלן

 ןטלפו אימייל  הנושא 
 מכתב/

 פקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה
 סה"כ 

באחוזים  
 בקירוב 

  14 1 1 2 10 דוח חנייה על ערעור 

  1    1 דוח ל חיוב כפול ע

  6    6 אזורי תושב/  תו חנייה

  1    1 עיר אחרת  פנגו

  3    3   תו חנייה וירטואלי

  1 1    חנייה מפריעה 

75%-תלונות מוצדקות

25%-תלונות מוצדקות חלקית

חברה כלכלית

תלונות מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 ןטלפו אימייל  הנושא 
 מכתב/

 פקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה
 סה"כ 

באחוזים  
 בקירוב 

  2    2 בפנגו שגוי יוב ח

  1    1 תשלום באתר 

  1    1 ת חוב גביי

 73% 30 2 1 2 25 סה"כ חנייה 

  2 - 1 - 1 רעש

  1 - - - 1 רכב נטוש

  ערעור על דוח 

 פיקוח 
4 1 1 - 6  

  1 - - - 1 התנהגות פקחית 

  1 - - - 1 חנייה בחניית נכים 

סה"כ פיקוח 

 עירוני 
8 1 2 - 11 27% 

 100% 41 2 3 3 33 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 1220מבין כלל התלונות בשנת    ואכיפהפיקוח    ,של התלונות על רשות החנייה  היחסיחלקן  

היחסי  18%מהוות   חלקן  התלונות.  של    , %4.3-כבעלה    מכלל  בעלייה    ותתלונ  9ומסתכם 

 (. 2020בשנת  219מתוך  32לעומת  2021בשנת  228מתוך  41)
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 : 2014-2021בשנים:  פהיאכ כמות התלונות על רשות החנייה ועל פיקוח ולהלן, 

 : פהיאכחלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית לגבי רשות החנייה ופיקוח ו ,להלן

 לא מוצדקות.  44%-מוצדקות חלקית, ו 10%מוצדקות,  46%
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46%-תלונות מוצדקות

44%-תלונות לא מוצדקות

10%-תלונות מוצדקות חלקית

פיקוח ואכיפה, רשות החנייה

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 ביטוח:  ביעותהכנסות העירייה ותאגף 

לגבי    פירוט   ,להלן ביטוח אגף  התלונות  ותביעות  העירייה  מהוות    הכנסות  מכלל    32%אשר 

 :התלונות

במסירה   מכתב/פקס  טלפון אימייל  נושא ה

אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 

 בקירוב 

  15 - - 1 14 ארנונה  פטור/הנחה

וקד תשלומי במ
המוקדנית   ארנונה

יש חוב  ש האמר
חינוך  ל 90-משנות ה
 ע"ש ביתו

1 - - - 1  

תשלום ארנונה שנה  
  1 - - - 1 נקלט לא מראש 

  3 - 1 - 2 ף כס  החזרב לקוי טיפול 

אי מענה על בעיות 
  2 - - - 2 בחשבון הפונה 

  4 - - - 4 שגוי  ארנונה בר שו

תו מזון    תאי קבל
 ממשרד הפנים 

1 1 - - 2  

  8 - - - 8 ים חזיקהחלפת מ

  14 - 2 - 12 קבלת אישור לטאבו 

  לקויקבלת שרות 
 במוקד הטלפוני 

5 - - - 5  

  5 - - 1 4 לקוי קבלת שרות 

  7 1 1 - 5 ארנונהשגוי בחוב  

אי קבלת שוברי  
 תשלום ארנונה 

- 1 - - 1  

  1 - - - 1 חיוב במועד שגוי 

  1 - - - 1 שינוי שם על הקבלה

 31% 70 1 4 4 61 הכנסות העירייה 

ת  הגשת תביע 
גע  נוב  ביטוח

 לנפילה ברחוב 
1 - - - 1  
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

במסירה   מכתב/פקס  טלפון אימייל  נושא ה

אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 

 בקירוב 

בשל   ביטוח תביעת
פגיעת עמוד תאורה  

 ברכב 
1 - - - 1  

תלונה על נזק 
  1 - - 1 - לקלנועית 

 1% 3 - - 1 2 תביעות ביטוח

 100% 73 1 4 5 63 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

  עלה  ,1220ביטוח מבין כלל התלונות בשנת  תביעותשל התלונות על הכנסות העירייה ו היחסיחלקן 

ומסתכם  .%47-כב   192מתוך    45לעומת    1220בשנת    228מתוך    73)  תלונות  91של    עלייהב, 

 (.2020בשנת 

 

תביעות חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית באגף הכנסות העירייה כולל    ,להלן

 ביטוח: 

 לא מוצדקות. 27%-מוצדקות חלקית  16%מוצדקות,  57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%-תלונות לא מוצדקות57%-תלונות מוצדקות

16%-תלונות מוצדקות חלקית

הכנסות העירייה ותביעות ביטוח

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 תרבות אגף 

 : מכלל התלונות 2%אשר מהוות  התלונות לגבי אגף תרבותפירוט  ,להלן

 מכתב/פקס  טלפון אימייל  המחלקה 

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

הגבלת כמות 
  1 - - - 1 יה ספרבצילום ה

תערוכות אומן  
  1 - - - 1 יחיד ברחבי העיר  

חיוב שנעשה  
ללא קבלת כל  

 הרשאה 
1 - - - 1  

שונות   סוגיות 
  1 - - - 1 בחברת ספיר 

אי מתן הנחה  
רישום שני  ב

 נה אחים לקייט
1 - - - 1  

 100% 5 - - - 5 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

, ומסתכם  %1-כב  ירד,  1220של התלונות על אגף תרבות מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן  

 (. 2020בשנת  219מתוך  7לעומת  2021בשנת  228מתוך  5) ותתלונ 2ה של דירבי

 :תרבותחלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית באגף  ,להלן

 לא מוצדקות.מהתלונות  100%

 

 

תלונות לא מוצדקות
100%

אגף תרבות

תלונות לא מוצדקות
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 אגף חינוך

 : מכלל התלונות 6%אשר מהוות  התלונות לגבי אגף החינוך ירוטפ ,להלן

 טלפון אימייל  המחלקה 
מכתב/ 

 פקס

במסירה  

 פגישהאישית/  
 סה"כ 

  באחוזים

 בקירוב 

  תשלוםהחזר 
הה  שלילד שלא 

 בזמן הסגר  בגן
1 - - - 1  

  התשלום לקייטנ
עבור ילד שעל  

הספקטרום  
 האוטיסטי 

1 - - - 1  

   ם שיבוצי
 ם ילדי גני ל

4 - - - 4  

ילד הזקוק לסיוע 
רפואי בגן עקב  

 קוצר נשימה 
1 - - - 1  

כוונת העירייה  
לאחד את גני  

 וגנים קצרים יול"א 
2 - - - 2  

חומרי ות נגיש
  1 - - - 1 הדברה בגן ילדים 

אי טיפול בהסעות 
חינוך  ילדי גן 
 מיוחד  

1 - - - 1  

התנהלות  
 קבלת קהל 

1 - - - 1  

 86% 12 - - - 12 גני ילדים

ערעור שיבוץ  
 לחטיבת ביניים  

1 - - - 1  

 7% 1 - - - 1 בתי ספר

תלונה על   
 אגף  המנהלת 

1 - - - 1  

 7% 1 - - - 1 כללי

 100% 14 - - - 14 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

  %5-כב  ירד,  1220אגף חינוך מבין כלל התלונות בשנת  על  של התלונות    היחסיחלקן   .1

  219מתוך    23לעומת    2021בשנת    228מתוך    14)  תותלונ  9ה של  דירביומסתכם  

 (.2020בשנת 

מהוות   .2 ילדים  גני  מחלקת  על  התלונות  החינוך,    86%מספר  אגף  על  התלונות  מסך 

 .3%ה של ייעלמשמע , 83%, התלונות על מחלקת גני ילדים היוו 2020כשבשנת 
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 2021דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית באגף חינוך:  ,להלן

 הבירור לא הסתיים.  7%-לא מוצדקות ו 43%מוצדקות חלקית,  14%מוצדקות,  36%

 

 

 

 

 

 

 יחידות אחרות 

 

 

 

 :מכלל התלונות 6%אשר מהוות יחד   ל שאר יחידות העירייהעהתלונות  פירוט ,להלן

 מכתב/ ןטלפו אימייל  אגף/מחלקה 
 פקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה
  באחוזים סה"כ 

 מהסה"כ 

 0.022% 5 - - 1 4 ביטחון ושיטור עירוני 

 0.009% 2 - - - 2   משאבי אנוש, שכר

 0.009% 2 - - 2 - שירותים חברתיים 

 0.004% 1 - - - 1 דוברות

 0.004% 1 - - - 1 שונות

 0.009% 2 - - - 2 פלגי השרון ו  מפעל המים

 0.004% 1 - - - 1 מועצה דתית

  6% 14 - - 3 11 סה"כ 
 מהסה"כ 

תלונות מוצדקות
36%

תלונות לא מוצדקות
50%

תלונות מוצדקות 
חלקית
14%

אגף חינוך

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית
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 מהממצאים העיקריים עולה:

,  3.5%-כב  ירד,  2021האחרות מבין כלל התלונות בשנת  חלקן היחסי של התלונות על היחידות  

של  דירביומסתכם   )ותלונ  7ה  בשנת   219מתוך    21לעומת    2021בשנת    228מתוך    14ת 

2020.) 

 תלונות(:  14דוגמאות לגבי תלונות על יחידות אחרות )מתוך  ,להלן

 ;רעש מסירנות אמבולנסיםעל  נהתלו .1

 ;סכנה מאופניים חשמלייםתלונה על  .2

 ;אי תשלום שכר מלאתלונה על  .3

 ; אי קבלת תווי מזוןעל תלונה  .4

 ; הסרת מס' טלפון נייד מתפוצת מסרוניםתלונה על  .5

 ; חוסר טיפול בדיווח על דליפת מיםתלונה על  .6

 .על פיטורין עקב אי התחסנות נגד קורונהתלונה  .7

 

 הגיעו מגורמים חיצוניים:שטיפול בתלונות 

על תלונות   ידי הממונה  על  טופלו  ואשר  חיצוניים  מגורמים  פירוט התלונות שהתקבלו  להלן, 

 : מכלל התלונות 8%אשר מהוות הציבור, 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 עלה , 2120של התלונות אשר הגיעו מגורמים חיצוניים מבין כלל התלונות בשנת  היחסיחלקן 

  192מתוך    13  לעומת  1220בשנת    228מתוך    18)  תלונות  5יה של  עליב, ומסתכם  %2-כב

 (.2020בשנת 

 נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה:מפירוט התלונות  ,להלן

 ; חסימה חלקית באינסטגרם של ראש העירתלונה על  .1

 ; חוסר ביטחון ושמירה, איכות הסביבה, ניקיון ופיקוח חנייה בשכונהתלונה על  .2

 ; מפקח שלא היה לבוש בבגדי פקח וללא תג מזההמתן דוח תלונה על  .3

 ; קירוי מגרשי כדורסל במערכת סולאריתתלונה על  .4

 ;תלונה על חסימת תושבת ברשתות החברתיות .5

 סה"כ  טלפון אימייל  הגורם החיצוני הפונה 

תלונות מנציבות תלונות הציבור במשרד 

 מבקר המדינה
16 - 16 

 2 - 2 המשרד לשוויון חברתי 

 18 - 18 סה"כ 
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 ; ריסוס והחלפת חול בזמן שהיית הילדים בגןתלונה על  .6

 ;העתקת תמרור לחניית נכה לחנייה ציבורית ללא אישור ועדת תנועהתלונה על  .7

 ;שיבוץ ילדה לגן ממ"דתלונה על  .8

 ;קבלת שרות וטיפול בתלונה על ידי אגף הכנסות ומחלקת גבייהאי תלונה על  .9

 ;הצבת שילוט הולם למדיניות חנייה בכחול לבן תוך הכשלת אזרחים תלונה על אי  .10

 תלונה על דוח חנייה לרכב ממקום עבודה שבינתיים העובדת עזבה את מקום העבודה; .11

 זר תשלומים מהחברה לתרבות ופנאי בזמן הקורונה;תלונה על אי הח .12

 תלונה על מטרדים מעצי פיקוס ברחוב; .13

אינו דורש תשלום ללא   תלונה בנוגע לקבלת דוח חנייה והגשת ערעור במקום שלכאורה .14

 ; תו חנייה או הפעלת פנגו

 תלונה על ערעור על דוח חנייה; .15

 תלונה בנוגע להסדרת תשלום דוח חנייה לפני משפט.  .16

 : מהמשרד לשוויון חברתיפירוט התלונות  ,להלן

יוספטל על  תלונה   .1 הצבת מכולת בניין ליד החצר האחורית של בניין מגוריו, בשכונת 

 וחשש מפני חוסר נגישות לאזור בלוני הגז או במקרה של שריפה.

 תלונה על חוב ארנונה לעירייה.  .2

ומהמשרד לשוויון    ינהרובן של התלונות שהתקבלו מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המד

 עם היחידות הנוגעות בדבר.  טופלו באופן מהיר בשיתוף פעולה מלא חברתי

נציב תלונות שהתקבלו מהחלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית לגבי    ,להלן

  :תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

 לא מוצדקות. 38%-מוצדקות חלקית, ו 6%מוצדקות,  56%

 

 

 

56%-תלונות מוצדקות

38%-תלונות לא מוצדקות

6%-תלונות מוצדקות חלקית

נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

תלונות מוצדקות תלונות לא מוצדקות תלונות מוצדקות חלקית
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 לאה ושאול אייזנברגאישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם 

קריאת המקטע ברחוב אנגל על שמו של להמליץ אושר  23/08/2021בועדת השמות בתאריך 

 שאול אייזנברג. 

הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השמות פרט לסעיף  3/11/2021בישיבת מועצת העיר מיום 

 , לאור התנגדות חברי מועצה עד למיצוי בירור הנושא. אשר ירד מסדר היוםבנושא אייזנברג, 

נחתם חוזה בין עיריית כפר סבא לחברת "סנה טרסק אינק" בו נותנת החברה  2018בשנת 

 רשות שימוש לעירייה בשטח "גן מנשה".

השימוש מתחייבת העירייה לפעול לשינוי השם המוביל אל הגן לרחוב שאול  בתמורה לרשות 

מצב שעלול לגרום  ,אייזנברג. אי עמידה בהתחייבות זו של העירייה  מהווה הפרת הסכם

לדרישה לביטולו של ההסכם הנ"ל  באופן שהחברה תהא רשאית לקבל בחזרה את החזקה 

על מנת לקדם את נושא השימור ציבור. הבלעדית בשטח ולא לאפשר עוד את פתיחת הגן ל

ופיתוח הגן, אנו צריכים את אישור המשפחה, אשר לא מוכנה לחתום על היתר עד שלא נעמוד 

  בהתחייבות כפי שנקבע בהסכם.

 

 

 

 

  



27.4.2022 

                                                                                   :  לכבוד

 סבא-חברי מועצת העיר כפר

 הנושא: קריאת שם סמטה/רחוב ע"ש לאה ושאול אייזנברג

להעניק שם הסמטה הסמוכה לגן ראוי ונכון  מדוע    ,ברצוני להציג בפניכם מספר נימוקים

 הברון מנשה, ע"ש לאה ושאול אייזנברג.

לשמר    ה,מחוצה להן  עיר והן מההנחת היסוד לפנייה זו היא, הרצון של ציבור רחב ביותר  

 את הגן ולקיים בו פעילויות מגוונות לרווחת הציבור.

התנהלות ממושכת  לקידום מטרה זו, משקף  בו עוסקת העירייה   ,זה שנים  ,התהליך הארוך

   ם שימור הגן דבר הכרוך בצד השימור גם הנצחה.עקב בצד אגודל לש

 כעת, אנו נוכחים להזדמנות ריאלית למימוש המטרה. 

אבקש להציג בפניכם הנימוקים שלי כאוצרת ואחראית תחום השימור בעיר )עם ניסיון של 

 שנים כיו"ר ועדת שמות(.  9

בו נותנת   " סנה טרסק אינק"נחתם חוזה בין עיריית כפר סבא לחברת    2018בשנת   .1

 החברה רשות שימוש לעירייה בשטח "גן מנשה". 

הגן   אל  המוביל  השם  לשינוי  לפעול  העירייה  מתחייבת  השימוש  לרשות  בתמורה 

של העירייה  מהווה הפרת הסכם לרחוב שאול אייזנברג. אי עמידה בהתחייבות זו  

רשאית תהא    החברה  של ההסכם הנ"ל  באופן ש  וול לגרום לדרישה לביטולמצב שעל

 . לאפשר עוד את פתיחת הגן לציבור אול לקבל בחזרה את החזקה הבלעדית בשטח

2. ( , אותם טיפח 1968דונם(משנת    200שאול אייזנברג רכש את הגן והפרדס הסמוך 

ו בכבוד. הזיקה במשך ארבעה עשורים בעזרת עובדים תושבי העיר ומחוץ שהתפרנס

 אתר מורשת והאדם מעניקה חשיבות לסיפור ההיסטורי ומורשת העיר. –בין הגן 

עשורים ע"י משפחת אייזנברג   5יצירת זיקה בין הגן ההיסטורי שנשמר וטופח לאורך   .3

נהוג בארץ )בכ"ס הענקנו   .הנה חשובה  לבין תושבי השכונה בפרט ותושבי העיר בכלל

היסטורית שתרמו  ונשים  אישים  ע"ש  רחובות  ספיר  –  מספר  יהלום,  (   הורביץ, 

אישים   של  שמות  להנציח  למען   -תרומתם  אודות ובעולם  השראה  עם  ערך  זהו 

 הדורות הבאים.  

 בה שוכן הגן נקראים ע"ש נשים וגברים כאחד.  80שמות הרחובות בשכונה כס/ .4

היכולת של ארץ אינו זוכה להערכה ומשאבים מספיקים.  תחום שימור המורשת ב .5

לטובת כלל הציבור הרחב, על אף היותו   נגישוסבא לשמר את הגן ולה-עיריית כפר

שתתבצע תוך שילוב בין מתן זכות השימוש לבין הנצחת שם   לויכבמהות גן פרטי ,  

 "ב לעיונכם. המצשל רח', כפי שנקבע בהסכם עם משפחת איזנברג 



מכתבי   2מצ"ב  חוקרים העוסקים בשימור ,    2-פניתי ל  יהאובייקטיבמישור  כמו כן ב .6

דעת   בדבר מטעם,  חוות  והשימור התומכים  שני חוקרים בתחום ההיסטוריה  של 

 כולל חברת ועדת השמות הממשלתית. 

 תרומתו של שאול אייזנברג לחברה והכלכלה הישראלית:  .7

 המזרח הרחוק  -הקשר הכלכלי ישראלמחלוצי  .א

 בהשקעות בארץ.יושמה אף ורצונו העז לעזור למדינה לארץ אהבתו  .ב

 בתחום הרפואה.לציוד תרומה כספית  .ג

 השקעות בתחום התעשייה וכלכלת הארץ.  .ד

 

 

 בברכה, ירדנה ויזנברג 

 סבא-מנהלת מוזאון כפר-אוצרת             
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 מאת פרופ' עירית עמית כהן, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

 חוקרת את הקשרים בין שימור, תכנון ופיתוח נוף ונכסי תרבות, 

  ובוועדת השמות הממשלתית ישראל איקומוס, חברה בוועד המנהל של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

 

 שלום רב

 

את הסיפור ההיסטורי, התכנון, הצמחיה דונם של פרדס, של גן ושל שדרת ברושים,  200את גן הברון מנשה, 

ואפשרויות הפיתוח התחלתי לחקור בשלהי שנות השמונים. לימים כתבתי ספרים ומחקרים, באנגלית ובעברית ובהם 

לתולדות כפר סבא, המושבה  יםו ההיסטוריימה שיש לפרקחזרתי ופרטתי את ייחודו של הגן ואת התרומה העצו

 לשטחים פתוחים לפנאי ולנופש. –ולצרכיה  זהותה, ללאוכלוסייה ;שהייתה לעיר

ניסיונותיה הייתי עדה ל –ליוויתי את ימי פריחתו, את נבילתו, את ההחלטה של משפחת אייזנברג לרכשו, ולימים 

 .הב חלקים ממנו לקהילתהחוזרים ונשנים של עיריית כפר סבא להשי

 

 ולמה נדרשתי לפרט השתלשלות זו.

על הסכם עם עיריית  2018חתמה בשנת הגן,  בעלתבימים אלה נמצאה הזדמנות לשקם את הגן. משפחת אייזנברג, 

ייחודו הנופי, הכרותה בהמשפחה התבססה על  כפר סבא להעביר לאחריותה את הגן ואת שיקומו. החלטת

לא מתעלמת מהסיפור ואכן, ההסכם מעיד על גישתה זו. המשפחה . ובחשיבותו לתושבי העיר במיקומו ,בתולדותיו

להתחדשותו. החלטתה זו מגובה בידיעה שתרומתה  להיות שותפה –ההיסטורי, לא מבקשת למחקו, אלא להפך 

חה ברור שאת להותיר יד זיכרון לאב המשפחה, שאול אייזנברג. למשפ -לטובת תושבי כפר סבא, ובה בעת  –כפולה 

ס דה קכבודו של מקימו הברון פליזכרו ול)ל או גן מנשה הכינוי שדבק בו, גן הברוןאת שמו של הגן לא ניתן להחליף. 

עד תולדותיה של כפר תומ שלמה אנגל,  עיתונאי, היסטוריוןהסמוך,  הרחובשם לא ניתן למחוק. כך גם את  מנשה(

את שמו שאול  לשאת , וזו יכולהלגן ההמוביל , מעין סמטהסבא, לא ניתן להסיר. נותר רחוב בן ארבעה בתים

 .סמטת שאול ולאה אייזנברג -את שם שני ההורים או  ,אייזנברג אבי המשפחה

 

כולו.  מודע לקשיים הרבים בהנעת התהליךת הזיכרון ובעיצובו , בהנצחכל מי שפועל בתחום שימור מורשת התרבות

במציאת  ,בצורך לשכנע בחשיבות הישרדותם של נכסי מורשת תרבות עבור קהילת ההווה וקהילת העתידהוא מכיר 

 לשימור, –עצמה האמצעים לעשייה  הגדרתבפעילים וגם תורמים למימוש השימור וקידום ההנצחה, ו שותפים

 המעורבים להתפשרכל הקשיים  הם עצומים וברבים מהמקרים נדרשים , לעיצוב ולתחזוקה. נכס המורשת להשמשת

ההכרה בחשיבות שיש למרות של כל גורם ומעורב לבין היכולות והמציאות.  רצונותולמצוא פתרונות מאזנים בין 

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
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https://twitter.com/barilanu?lang=en
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: הנכס שהוכרז לשימורהתרבות של הפגיעה בערכי למזעור  לעשות כל שניתן -פשרות, התפיסה הבסיסית נשמרת ל

 .העובדות ההיסטוריות, העיצוב והאותנטיות והשימוש המקורי

 

הקמתו רכישתו ו – והתהפוכות שעבר רבדיו מלאקומו  יחשוף את שימורו של גן הברון מנשה סוף כל סוף מובטח. שי

 בחירותהפעילות שהתקיימה בו בימים של טרום מדינה, הסיפורה של משפחת יפה, שומרת הגן, , בשנות השלושים

, ימי תהילתו החלטתו של שאול אייזנברג לרכוש את הגן,ליפא יהלום ויצחק קוטנר,  -מתכנני הגן העיצוביות של 

 בסמוך למושב גן חיים. עולים לקלוטשנבנתה  ,יכון עליה''ש ,שכונהבפאתי הישרדותו  –אחריתו ו והזנחתו, פריחתו

 

הבטחת הנצחתם של כל מי שתרם  ., אסור לעצורעבור תושבי כפר סבא וכוונות לשמר את הגן שלב זה של עשייהב

, תתרום מי הרשות המקומיתרחובות הסמוכים, בשילוט ברחבי הגן ובפרסומתן שם ללהישרדותו של הגן, בשם הגן ו

 ולהישרדותו בשנים הבאות. , לשימורושל הגןהחזרת תהילתו בסופו של דבר ל

 

 בברכה, עירית

 

 פרופ' עירית עמית כהן

0523506427 

amitcoi@biu.ac.il 
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 2202אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 

 הצעת החלטה

כמפורט בטבלה הרצ"ב לעמותות ולגופים נתמכים   2022לשנת   מאשרים חלוקת תמיכות

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים. 
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 מתן היתר לעבודה נוספת לשני עובדי עירייה 

 

 :  הצעת החלטה

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, מנהלת מחלקה באגף התרבות, אשר 

 מחוץ לשעות העבודה.  באופן פרטי, כעצמאיתמעוניינת לעבוד במתן ייעוץ בתחום הגינון, 

 

העיר, אשר מעוניין  חזות מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה, מפקח גיזום באגף 

מחוץ לשעות העבודה, וזאת בכפוף  לעבוד בתכנון גינות וסקרי עצים, באופן פרטי, כעצמאי

 לאיסור על מתן ייעוץ לגופים/ מוסדות ציבוריים.  

 

 הינו עד שנה ממועד זה . יםיובהר בזאת, כי תוקף האישור




