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לכבוד
חברי מועצת העיר
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה לחודש יוני 2022 2022
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי01/06/2022 ,
ב' סיון ,תשפ"ב ,בשעה  ,18:00בבית הסטודנט ,משה שרת  6כפר סבא.

דברי פתיחה
נושאים לסדר היום
 .1דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא:
א .ותמ"ל .1088
ב .הסכם גג.
 .2שאילתות :
א .חורשת אוסישקין.
ב .היעדרותה של כפר סבא מרשימת הערים המובילות בחינוך.
ג .כיסוי סלולארי בשכונת "סביוני הכפר"
ד .חסימת ציר הכניסה לעיר.
ה .שאילתת המשך שלישית בנושא מעבר מטוסים מעל העיר.
 .3הצעות לסדר:
א .דיווח פעילות אשכול השרון.
ב .שעות קיום דיון בועדות העירוניות.
ג .ניצול מים מושבים ממי השפכים של העיר.
ד .הקמת ועדות משנה לתמיכות ולהקצאות.
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 .4אישור ביטול חוק עזר לכפר סבא (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון),
תשל"ו.1976 -
 .5אישור המלצות ועדת כספים מתאריך .24/05/2022
א .העברות מסעיף לסעיף מס'  4תקציב שוטף לשנת .2022
ב .העברות מסעיף לסעיף מס'  5תקציב תב"ר לשנת .2022
 .6אישור המלצת ועדת כספים מיום  - 12/4/22העברה מסעיף לסעיף תקציב תב"ר
לשנת ( 2022העברה מספר  )6בנושא  :הקמת מרכז קהילתי בהדרים.
 .7בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור.
 .8אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  ,2022לעמותות שהשלימו
את המסמכים הנדרשים.
 .9אישור מימון השתתפותם של סגני ראש העיר :אורן כהן ,איתן צנעני ודני הרוש
בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים ,מ"מ ומשנים לראשי הרשויות המקומיות
באילת מטעם השלטון המקומי.
 .10עדכון הרכב ועדות העירייה.

בברכה,
יובל בודניצקי ,מנכ"ל
עיריית כפר-סבא
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 18במאי 2022

לכבוד
יובל בודניצקי
מנכ"ל העירייה

הנדון :דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא ותמ"ל  1088והסכם הגג
הח"מ ,המהווים שליש מחברי מועצת העיר ,מבקשים לכנס את מועצת העיר לישיבה דחופה שלא מן המניין,
בהתאם לסעיף 9א' לתוספת השנייה בפקודת העיריות .סדר יום הישיבה והצעות החלטה מפורטים כדלקמן:
 .1ותמ"ל 1088
עיריית כפר -סבא מובילה ,ללא שיתוף ודיון במועצת העיר וללא שיתוף התושבים ,תכנית הרסנית
לבניית שכונה מיותרת במזרח העיר ,וזאת בניגוד להחלטת מועצת העיר ולהבטחת ראש העיר לקיום
דיון בתכנית ,ועל אף שב 2019-העירייה התנגדה לותמ"ל.
יש לציין כי ברחבי העיר מתוכננים כבר כ 15-שכונות ומתחמי בנייה והתחדשות עירונית נוספים.
עוד נציין כי קידום התכנית הזאת ,להבדיל משכונות אחרות ,כדוגמת השכונות הירוקות שתוכננו ונבנו
ע"י העיר ,מקודם במסלול הותמ"ל ,המפקיע מהעירייה את סמכויות התכנון והביצוע.
הח"מ מתריעים כי מדובר בצעד הרסני לעיר כולה ולמזרח העיר בפרט ,וקוראים למועצת העיר לקבל
את הצעת ההחלטה הבאה:
הצעת ההחלטה:
מועצת העיר כפר-סבא מחליטה לפעול לביטול הקמתה של השכונה המכונה "שכונת המוביל"
במסלול ותמ"ל .1088
 .2הסכם גג –
ניראה שעיריית כפר-סבא מקדמת "הסכם גג" ,וזאת ללא שיתוף וללא עדכון מועצת העיר והציבור.
הח"מ מוטרדים מאוד מהאפשרות הזאת ,בעיקר לאור העובדה שראשי ערים חזקות בכל הארץ
מתנערים בזה אחר זה מהסכמי הגג .ההתנערות מההסכמים נובעת מאי עמידת המדינה בהתחייבויות
הקשורות לתשתיות קריטיות .לצערנו ,העיר כפר-סבא מתמודדת כבר היום עם אי העמידה של המדינה
בהתחייבויות קודמות ,כגון רמזור צומת הכניסה לאזור התעשייה כ"ס  50והסדרת התנועה ברח' עתיר
ידע.
בנוסף ,חשוב לציין כי דו"ח משרד הפנים מתריע כי הסכמי הגג יביאו ערים רבות לסף קריסה" :בטווח
של חמש השנים הקרובות 75% ,מהרשויות החתומות על הסכמי גג צפויות לירידה ביכולתן הכספית
לספק רמת שירות לתושבים ,כתוצאה מתוספת יחידות הדיור".

2

לאור זאת ,קוראים הח"מ למועצת העיר לקבל את הצעת ההחלטה הבאה:
הצעת החלטה:
ראש העיר יציג למועצת העיר ולציבור את הסכם הגג המתהווה ,וזאת טרם פקיעת תקופת
ההתנגדויות לותמ"ל  ,1088הכרוכה קשר הדוק עם הקידום לכאורה של הסכם הגג.

בברכה,

העתקים:
 .1רפי סער ,ראש העיר
 .2מיטל קולין ,עוזרת מנכ"ל העירייה

23.05.2022
לכבוד ראש עיריית כפר סבא

שאילתה בנושא חורשת "אוסישקין"
כבר מספר שנים ששטח חורשת "אוסישקין" בדרום העיר נמצא במו"מ להעברה לשטח כפר סבא במסגרת
ועדת הגבולות של משרד הפנים .החורשה חשובה מאוד לעיר ולתושביה ,והיא דורשת טיפול רב שאנו
מוגבלים לעשות כיום.
שאלות:
 .1מה סטטוס העברת השטח לעיר נכון לעכשיו?
 .2מה הצפי להעברתו לעיר?
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה לשאילתה בנושא חורשת אוסישקין
 .1בימים אלו מוחלפות טיוטות הסכם בין עיריית כפר סבא לעיריית הוד השרון לשימוש
בשטח חורשת אוסישקין תוך הסכמות הדדיות .אנו מרכזים מאמצים כך שההסכם
בין הרשויות ייחתם תוך כשלושה חודשים.
 .2במקביל נערכת עבודה לצורך הסדרת העניין גם במסגרת ועדת גבולות.
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23.05.2022
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא העדרותה של כפר סבא מרשימת הערים המובילות בחינוך
מכון "גיאוקרטוגרפיה" בראשות מתכננת הערים ד"ר רינה דגני פירסם ב 2021מחקר שהגיע אלינו השבוע.
במחקר דורגו ערים בארץ על פי מספר פרמטרים המצביעים על רמת החינוך :שיעור הזכאים לתעודת
בגרות ,שיעור הסטודנטים מקרב בני  ,20-25שיעור התלמידים בעלי תעודת בגרות הכוללת  5יחידות
מתמטיקה ,שיעור התלמידים בעלי תעודת בגרות הכוללת  5יחידות אנגלית ,ההשקעה הכספית העירונית
לתלמיד בממוצע שנתי ,אחוז ההוצאה בתקציב הרשות המקומית ,מספר תלמידים ממוצע בכיתה ,הרמה
החברתית-כלכלית של היישוב.
לצערנו ,כפר סבא כלל לא ברשימה המדרגת  14ערים אחרות כטובות יותר מאיתנו בחינוך ,כולל שכנותינו
רעננה והרצליה :מקום  :1קריית אונו ,מקום  :2רמת השרון ,מקום  :3רעננה ,מקום  :4מודיעין-מכבים-רעות,
מקום  :5פתח תקווה ,מקום  :6נתניה ,מקום  :7חולון ,מקום  :8נס ציונה ,מקום  :9גבעת שמואל ,מקום :10
מעלה אדומים ,מקום  :11הרצליה ,חיפה ,רמת גן ,תל אביב.
בעוד ניתן ורצוי להתווכח על הפרמטרים ,קשה להתווכח על מקצועיות הסקר ועל העובדה שכלל לא נכנסנו
לרשימת הערים המצטיינות בחינוך .אמנם הצוותים שלנו עדיין מצוינים ברובן ,אבל לפי הפרמטרים שנבחנו
יש לנו עוד הרבה לעשות ברמת הרשות.
 .1האם ראש העירייה מבין שיש בעיה ברמת החינוך בעיר?
 .2האם יש עבודת מטה כלשהי שמטרתה העלאת רמת החינוך בעיר?
בברכה,
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה שאילתה בנושא היעדרותה של כפר סבא מרשימת הערים המובילות בחינוך

עיריית כפר סבא שמה את נושא החינוך בראש סדר העדיפויות ופועלת רבות לשם כך.
בכדי שנוכל להתייחס ברצינות לסקר של מכון "גיאוקטוגרפיה" עלינו לקבל את הסקר,
ללמוד אותו ולהשיב בצורה מקצועית .כל עוד אין בידינו את הסקר ,לא נוכל להתייחס
אליו.
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23.05.2022
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתה בנושא כיסוי סלולארי בשכונת "סביוני הכפר"
מאז הקמת שכונת "סביוני הכפר" סובלים התושבים מכיסוי סלולארי חלקי ,ובמקומות מסוימים חסר לגמרי.
בשנתיים האחרונות מנסים התושבים ,ולא בפעם הראשונה ,להביא לתיקון המצב באמצעות הצבת אנטנה
סלולארית .יש לציין כי העדר האנטנה כיום גורם למצב של יתר קרינה ממצב בה יש אנטנה ,כיוון
שהמכשירים הסלולאריים מתאמצים יותר לפעול ומשדרים חזק יותר.
עד עתה תושבי השכונה לא הצליחו להשיג את שיתוף הפעולה העירוני להצבת אנטנה סלולארית שתשפר
את איכות חייהם.
 .1האם בכוונת עיריית כפר סבא לתמוך בתושבים ולאפשר הקמת אנטנה בשטח השכונה?
 .2אם כן – מתי היא צפויה לקום?
 .3אם לא – מדוע?
בברכה,
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה שאילתה בנושא כיסוי סלולארי בשכונת "סביוני הכפר"
העירייה בשיתוף משרד התקשורת וחברות הסלולר פועלים למציאת מקום מתאים
להצבת אנטנה לצורך השלמת הכיסוי הסלולרי באזור השכונה.
המקום בעל ההתאמה הגבוהה הינו באזור בית חולים "מאיר" ,ולכן בתאריך 26/4/2022
התקיימה פגישה בין מנכ"ל העירייה ,נציגות בית החולים ,משרד התקשורת ונציגי חברות
הסלולר להצגת הנושא לנציגות בית חולים מאיר.
אנו בקשר עם נציגות בית החולים וממתינים להתייחסותם.
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23.05.2022
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא

שאילתה חסימת ציר הכניסה לעיר
שנים חיכו תושבי העיר להוספת נתיב כניסה לעיר מצומת רעננה עד רחוב ויצמן.
בסוף הנתיב בוצע אלא שלמרות סימון אדום לבן – איסור חניה ,חונות בנתיב מכוניות .האוטובוסים שיש
להם תחנה בסביבה צריכים לתמרן וכך גם הרכב הפרטי .לאחר נסיעה מתישה לעיר ,הנהגים צריכים להאט
בכניסה לעיר ולסכן עצמם.
שאלה:
מה עושה העיריה כדי שהציר יהיה פנוי במשך כל שעות היום ,ומה הדרך לאכוף זאת?
בברכה,
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה שאילתה חסימת ציר הכניסה לעיר
נושא התנועה והחנייה מטופל באופן רציף ע"י הגורמים הרלוונטיים בעירייה.
בשל הפרעות בתנועה בציר טשרניחובסקי בכניסה לעיר ולאחר התייעצות עם המשטרה
בנושא זה ,הוחלט על הצבת מצלמות אכיפה במקום.
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23.05.2022
לכבוד
ראש עיריית כפר סבא
שאילתת המשך שלישית בנושא מעבר מטוסים מעל העיר
בתאריך  2-10-2020שאלנו שאילתה ישירה בנושא רעש מטוסים קיים ומתוכנן מעל העיר .זה היה בשלב
שהתחלנו להרגיש תנועת מטוסים ערה ,ובשלב העברת תכנית תמ"א  , 2/3/4שינוי פרק תפעול נתב"ג,
למועצה הארצית לתכנון ובניה.
שאלנו שאלות מפורטות על בסיס התכנית ,מגבלת גובה טיסה ,שעות טיסה ,מדידת עצמת הרעש ועוד.
במענה לשאילתה קבלנו נתיב טיסה צפוני ומזרחי לעיר וכן שרמת הרעש לא מצדיקה מדידה.
ב 01-12-2022שאלנו שוב שאילתה בנושא.
מעבר המטוסים מעל העיר הולך ומחמיר .תנועת המטוסים שהייתה בשולי העיר ,הפכה למטרד משמעותי
ומעבר מטוסים החוצים העיר כמעט בכל שעות היום והלילה.
תושבים רבים פונים אלינו בטענה שהדבר מהווה להם מטרד משמעותי.
שאלות:
 .1האם היו פניות תושבים בנושא במוקד העירוני?
 .2האם הדיון בעתירה הסתיים? בתשובה לשאילתה נאמר שיהיה דיון ב .15-03-2022
 .3מינהל התעופה האזרחית אשר הפעלת הנתיב באופן קבוע וללא מגבלה .מה הצעדים שהעירייה
עומדת לנקוט? מה עושה העיריה כדי למנוע טיסות אלו והאם תקרא לפעילות התושבים בנושא?
 .4מדוע אין עדכונים באתר העיריה בשקיפות? העדכון האחרון הוא ב 07-11-2011

בברכה,
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
העתק :יובל בודינצקי – מנכ"ל
מיטל קולין – עוזרת מנכ"ל
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מענה שאילתת המשך שלישית בנושא מעבר מטוסים מעל העיר
.1
.2

.3

.4

מאז תחילת השנה התקבלו  78קריאות על רעש מטוסים 54 ,מתוכן בחודש מאי.
הדיון בעתירה אכן התקיים ביום  15/3/22אך טרם הסתיים .דיון נוסף יהיה ביום
 .12/7/22יש לזכור כי העתירה הנ"ל נובעת מהצורך למנוע הרעה במצב הקיים,
שגם הוא אגב 'פרי' מאבק של העירייה  ,שאלמלא התקיים ,היה היקף הנחיתות
מעל כפר סבא גדול עוד יותר.
ההפעלה ,כאמור לעיל ,אינה נטולת מגבלות (גם בהיקף –  40%וגם באיסור
להנחית  4מנועיים ,מהם חורגים רק בהינתן סטטוס חריג – שיפוצים ,כיפת ברזל
וכו' .)..העיריה מנטרת את הפעילות באופן שוטף על מנת שלא תהיינה חריגות.
באשר לנתיבים החריגים – הוגשה פניה לרשויות התעופה ,ואנו מצפים לתשובה
בעצם ימים אלה אז יוחלט גם על המשך דרך הפעולה.
העדכון האחרון באתר השקיפות הינו מחודש  11/2021ולא כפי שצוין בשאילתה.
כחלק מעדכונים שוטפים המועלים מעת לעת לאתר ,עדכון סטטוס נוסף יעלה
במהלך התקופה הקרובה.
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8/5/2022

לכבוד
רפי סער – ראש העיר
הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – דיווח פעילות אשכול השרון.
פניה שלישית בנושא.
בישיבת מועצת העיר ב  14-10-2020הצגנו הצעה לסדר בה בקשנו שאשכול השרון,
יוצג לחברי המועצה :תכנית פעולה לטווח ארוך ,תכנית עבודה לשנה זו ותחומי פעילות,
תקציב האשכול ,מקורות המימון .בישיבה יציגו חברי המועצה דעתם לגבי פעילויות
אפשריות של האשכול.
"אשכול רשויות מקומיות" זו יזמה של משרד הפנים על פיה זו צורה חדשה של איגוד
ערים המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות
המקומיות החברות באשכול .הקמת האשכולות החלה בשנת .2017
אנחנו סבורים שהרעיון נכון .פרופ' רענן וויץ ז"ל  ,על בסיס מחקר שיזם הציע בסוף שנות
ה  70להקים הנדבך הנוסף הזה של השלטון המקומי .התארגנות מרחבית.
התארגנות כזו יכולה ליזום מהלכים מערכתיים ,חוצי גבולות ולדוגמא בנושא סביבה -
מפגעים סביבתיים אינם מכירים בגבולות מוניציפליים ,וגם אזורי נופש יוצרים בדרך כלל
פעילויות אזוריות .אפשר בדרך זו ליעל אספקת שירותים ,מתן שירותים עם סף כניסה
גבוה ,ראיה אזורית המתבקשת בפיתוח ענף התיירות אשר מועצת העיר החליטה לקדם,
בפיתוח מתקני ספורט ,שירותי תרבות וקהילה.
יותר מחמישים אחוז מהרשויות בארץ חברות ופועלות במסגרת אשכולות.
שנה לאחר הקמת אשכול השרון ,בקשנו ליזום פגישת הכרות עם אשכול השרון ואיתי
צחר  .לשמוע על תכנית העבודה ,פעילות שוטפת ,תקציב ,הכרות עם העובדים .הובטח
שתזומן פגישה עם כל חברי המועצה .לאחר זמן מנכ"ל האשכול הנבחר עזב ,והפגישה
נדחתה .עד היום לא קוימה פגישה זו .האשכול פועל ויש עובדים באשכול.
בישיבת מועצת העיר ב 07-2021נאמר שהאשכול יוצג בישיבה הבאה .לאחר מספר
חדשים היתה כוונה להציג פעילות האשכול ומסיבות טכניות זה לא התבצע .מזכירים שיש
החלטת מועצת העיר להצגת פעילות האשכול.
הצעת החלטה:
אנו רואים חשיבות רבה לפעילות מרחבית במסגרת אשכול השרון .פעילות ,תכניות עבודה
ארוכות טווח ,תחומי פעילות מקורות מימון יוצגו בפני חברי המועצה ותשמע התייחסותם.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,יעל סער.
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29.5.2022
לכבוד
ראש העיר כפר סבא
הנדון :הצעה לסדר בנושא שעות קיום דיון בועדות העירוניות

ברשות ועדות חובה וועדות רשות ,בהן מתנהלת המדיניות הציבורית העירונית .נוכחות חברי
מועצת העיר בדיוני הועדה הוא הדרך לייצוג בוחריהם בקביעת סדרי היום העירוניים.
מוצע להחליט:
בכל ועדה עירונית ,בה חברים חברי מועצת עיר ,לא יתקיים דיון לפני השעה  ,18:00אלא אם
תתקבל הסכמה בכתב ומראש מכלל חברי מועצת העיר החברים בועדה.
למען הסר ספק ,הצעה זו כוללת גם את ועדת המשנה לתכנון ובנייה וכן את מליאת התכנון והבנייה
הפועלות מכוח חוק התכנון והבנייה.
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר

העתק :יובל בודניצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין  -עוזרת מנכ"ל
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29.5.22

לכבוד
ראש העיר כפר סבא
הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות ,ניצול מים מושבים ממי השפכים של העיר.
כידוע העיר שותפה בכירה במט"ש הממוקם בהוד השרון .מי הביוב עוברים תהליך טיהור מתקדם,
ומקבלים מים באיכות גבוהה ,המסופקים להשקיית פארק הוד השרון ,השקיה על ידי חקלאים,
והזרמה לירקון לחידושו .כמויות מים שרק ילכו ויגדלו.
גם אנו יכולים ליהנות ממים אלו בעיר ,בפארק העירוני ,ובמקומות אחרים.
יהיו חייבים להרחיב המט"ש בקרוב ,וקיימת אולי חלופה למיקום אחר להרחבה.
הצעת החלטה:
העיריה תציג למועצת העיר בדיקת ייתכנות לשימוש במים מושבים אלו בעיר ,בפארק ,באזורי
נטיעות ועוד.
בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר

העתק :יובל בודניצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין  -עוזרת מנכ"ל
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29.5.2022
לכבוד
ראש העיר כפר סבא
הנדון :הצעה לסדר בנושא הקמת ועדות משנה לתמיכות ולהקצאות
לרשות ישנם משאבים אשר היא מנהלת בשתי צורות עיקריות – נכסים וכספים .כספים מועברים
לציבור בצורה של תמיכות בעמותות אשר פועלות לטובת הציבור ,בעוד שנכסים מועברים לציבור
בצורה של הקצאת קרקעות או מבנים לעמותות אשר פועלות לטובת הציבור.
ברשות פועלות ועדת תמיכות וועדת הקצאות .אלו ועדות מקצועיות אשר הרכבן נקבע על ידי משרד
הפנים ,ומטרת הרכב זה להיות הרכב מקצועי ,אשר איננו מנוהל על ידי פרמטרים פוליטיים.
מועדות אלה נעדרים נבחרי הציבור ,אשר בתורם מהווים את קולו ושיקוליו של הציבור.
כיום ,החלטת ועדות אלה עוברות ישירות להחלטת מועצת העיר ,ללא דיון בועדה הכוללת נבחרי
ציבור ,מקום בו יש מקום לדיון ,שאלות וניהול מדיניות ציבורית.
לרשות עומדת הזכות להקים ועדות משנה לתחומי ההקצאות והתמיכות ,בהן יכהנו נבחרי הציבור
אשר ידונו בהמלצות הועדות המקצועיות.
מוצע להחליט:
 .1תוקם ועדת משנה לתמיכות בהשתתפות חברי מועצת העיר ,במפתח ייצוג סיעתי.
 .2תו קם ועדת משנה להקצאות בהשתתפות חברי מועצת העיר ,במפתח ייצוג סיעתי.

בברכה,
אסנת ספורטה – חברת מועצת העיר
הדר לביא – חברת מועצת העיר
יוסי סדבון  -חבר מועצת העיר
יעל סער  -חברת מועצת העיר
פנחס כהנא  -חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חברת מועצת העיר
צביקה צרפתי  -חבר מועצת העיר

העתק :יובל בודניצקי  -מנכ"ל
מיטל קולין  -עוזרת מנכ"ל
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אישור ביטול חוק עזר לכפר סבא (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון) ,תשל"ו1976 -
רצ"ב נוסח חוק העזר לביטול ודברי הסבר.
הצעת החלטה :
מאשרים את ביטולו של חוק עזר לכפר סבא (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון),
תשל"ו , 1976 -כמפורט בדברי ההסבר ובנוסח הרצ"ב לסדר יומה של ישיבת המועצה.
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חוק עזר לכפר -סבא (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון) (ביטול)
התשפ"ב2022-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו– 251לפקודת העיריות 1ובהסכמת שר הפנים מתקינה עיריית כפר סבא חוק
עזר זה:
 .1ביטול.
חוק עזר לכפר סבא – (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון) תשל"ו - 2 1976 -בטל.

__ ב

התשפ"ב (

)2022
____________________________
רפי סער
ראש עיריית כפר -סבא

_________________
תמר זנדברג
השרה להגנת הסביבה

_________________
איילת שקד
שרת הפנים

דברי הסבר
 .1חוק עזר לכפר סבא – (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון) תשל"ו( 1976 -להלן" :חוק העזר")
קובע חובת הגשת דו"ח על ידי "בעל מפעל" ,כהגדרתו בחוק העזר ,אחת לשנה בדבר הפעלתו של
המפעל ,המזהמים שבו ופליטת הזיהום ממנו ,וזאת עד לא יאוחר מיום  31במרס של כל שנה על גבי
הטופס כמפורט בתוספת לחוק העזר.
 .2בשנת  2012או בסמוך לכך ,נחקק חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובת דיווח
ומרשם) ,תשע"ב ( 2012להלן " :החוק הארצי") ,הכולל הסדרה של חובות דיווח שנתיים של מפעלים
לרשם מטעם השר להגנת הסביבה והממונה על ידיו ,לעניין פליטות והעברות של חומרים מזהמים
ופסולת מהמפעלים לסביבה ,יצירת מרשם הכולל מידע על פליטות והעברות אלו ,עריכה ופרסום של
רשימת מצאי הכוללת מידע על חומרים מזהמים ופסולת שנפלטו או שהועברו ממקורות שונים
לסביבה.
 .3החוק הארצי קובע כי הסמכות בעניין קבלת דיווח שנתי כאמור ,נתונה לשר להגנת הסביבה ולרשם
שמונה מקרב עובדיו של השר .בהתאם ,הדיווח השנתי מועבר לרשם כאמור ,במתכונת עליה הורה
הרשם ומלווה בתצהיר.

1

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

 2ק"ת  ,3472תשל"ו ( )5.2.1976עמ' 927

בגין אי עמידה בחובות הדיווח הנ"ל ,נקבעו בחוק הארצי סנקציות נרחבות ובכלל זה הטלת עיצום
כספי ,עונשין כיו"ב ,שהפעלתן מוטלת על המשרד להגנת הסביבה.
 .4לאור האמור לעיל ,החל משנת  2012התייתר הצורך בחוק העזר ,הואיל וכאמור ,חובת הדיווח
הוסדרה בחוק הארצי באופן ממצה ומקיף.
 .5לפיכך ,מומלץ על ביטולו של חוק עזר לכפר סבא – (הגנת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון)
תשל"ו.1976 -

אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 24/05/2022
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום  24/05/2022בצירוף חומרים נלווים.
הצעת החלטה :
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 24/05/2022
בנושאים כדלקמן :
א .העברות מסעיף לסעיף מס'  4תקציב שוטף לשנת .2022
ב .העברות מסעיף לסעיף מס'  5תקציב תב"ר לשנת .2022
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 26מאי 2022
כ"ה אייר תשפ"ב
סימוכין606806 :
פרוטוקול ועדת כספים מיום24.5.2022 :
הישיבה התקיימה באמצעות הזום
נוכחים:
תהילה מימון

יו"ר ועדת כספים

אורן כהן

חבר ועדת כספים

לירית שפיר שמש

חברת ועדת כספים

דני הרוש

חבר ועדת כספים

הדר לביא

חברת ועדת כספים

חסרים:
צביקה צרפתי

חבר ועדת כספים

אמיר קולמן

חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ

חברת ועדת כספים

משתתפים:
יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה
צחי בן אדרת ,רו"ח –גזבר העירייה
עו"ד אלון בן זקן – יועץ משפטי
צבי אפרת – סגן גזבר
פירי לוי – מנהלת מחלקת תקציב רגיל
רונן שטרית – יועץ השקעות
מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

על סדר היום:
ועדת השקעות – עדכונים שוטפים.
עדכון פירעון מלוות ביוב.
העברות מסעיף לסעיף מס'  4תקציב שוטף לשנת .2022
העברות מסעיף לסעיף מס'  5תקציב תב"ר לשנת 2022.
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 .1ניתן דיווח על ועדת השקעות ועל הנעשה בה -יינתן דיווח אחת לרבעון.
 .2פירעון מלוות ביוב -הגזבר דיווח על עמלת פרעון מוקדם של הלוואת ביוב וההחלטה
בשלב זה היא לא לפרוע את ההלוואה אלא להשתמש בה להחזרי החוב לפי מועדי
הפרעון .הנושא יובא מעת לעת לועדת כספים לבחינת מחודשת.
 .3העברות בתקציב פיתוח -הוצגו העברות  .העברות עיקריות:
א .החזרים לקרנות הרשות בגין תקבולים שהתקבלו מגופים שונים
ב .שימוש בתקציב של  3מיליון שקלים לטובת שיפוצי קיץ מתוך התקציב
המותנה -כנגד תקבולים נוספים ודחיית הוצאות.
 .4העברות בתקציב השוטף -העברות עיקריות:
א .הגדלת הוצאות אירועי הלאום כנגד רזרבות 700 -אלפ"ש
ב .תקצוב הופעות באיצטדיון כנגד תקבולים ממכירת כרטיסים 600 -אלפ"ש
ג .הגדלת תקציב הרווחה -השלמה אל מול תקבולים מהמדינה -שימוש בכ500-
אלפ"ש מהרזרבות
תהילה מימון :שלום לכולם.
תהילה מימון :כרגע לירית ,אורן ,הדר ,דני ואני חברי הוועדה חמישה ונתחיל .יש קוורום .מי
שיצטרף יצטרף בהמשך.
ערב טוב ,אנחנו בוועדת כספים מדברים על מספר נושאים היום  -אגרות ביטוח וועדת השקעות
ודיווח.
דווח על פירעון הלוואות  -נושא חשוב.
ועדת השקעות – עדכונים שוטפים
צחי בן אדרת  -הנושא הראשון  -נמצא איתנו רונן שטרית ,יועץ השקעות שלנו .כחלק מהפקת
לקחים מדוחות הביקורת שנעשו .רוצים ליישם את ההערות .אחת ההערות הייתה שוועדת
הכספים לא מעודכנת מוועדת השקעות ולכן רונן כאן .קיימנו ועדת השקעות מקיימים כל רבעון
וכל רבעון יהיה דיווח לגבי הנעשה בוועדת ההשקעות.
רונן ,אשמח שתסקור לגבי נוהל ועדת השקעות שהחברים יכירו ממש בקליפת האגוז ועל
מדיניות ההשקעות שלנו .ואם יהיו שאלות אנחנו כאן.
רונן שטרית:
עיריית כפר סבא ,נדרשים להשקיע את עודפי המזומנים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
שהתעדכן בפברואר  2020עד פברואר  2020היה חוזה מאוד שמרני שלא התיר להשקיע
בכלל במניות שבעים וחמישה אחוזים היה מותר להשקיע באגרות חוב של הממשלה ו25%-
של חברות בדירוגים מסוימים  -דירוג  Aומעלה.
מפברואר  2020שהתחילה הקורונה למעשה ,יצא החוזר ,איפשרו לעירייה לרשות להשקיע
גם במניות ,עשו אבחנה בין רשויות איתנות לרשויות שאינן איתנות .רשויות איתנות רשאיות
להשקיע עד  10%מעודפי המזומנים במניות ממדד  125רק מהמשק הישראלי ,רק השוק
הישראלי עד  10%בעודפי המזומנים .גם פה ,יש הפרדה ברורה .כל הכספים שלא צריך אותם
בשנת התקציב הקרובה לטווח ארוך ,הם אלה מוגדרים כעודפי מזומנים וכפופים לחוזר מנכ"ל.
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הדר לביא :לא הבנתי את משמעות ההגדרה "טווח ארוך"
צחי בן אדרת :כמו לדוגמה קרן למכירת מקרקעין  -שימוש לטווח ארוך .מעל שנה אם לא
משתמשים מעל שנה ,זה פחות או יותר.
הדר לביא :יש עוד משהו חוץ מזה?
צחי בן אדרת :כספי השבחה שצפי השימוש בהם מעל שנה לפחות.
הדר לביא :מה הכמות? מה העלויות? מה הסכומים?
צחי בן אדרת 45 :מיליון.
רונן שטרית  :כספים מוגדרים לטווח יותר משנה כפופים לחוזר מנכ"ל עד עשרה אחוזים .עוד
חמישה עשר אחוזים באגרות חוב שמוגדרות  AAומעלה .הבנקים ,חברות הביטוח ,בזק וכולי.
שאר הכסף זה חמישים אחוזים ,באגרות חוב של הממשלה מוגדר כתיק מאוד סולידי .לא יודע
כמ ה מכם מעורים במה שקורה בשוק מתחילת השנה ,במיוחד בחודש האחרון .ביומיים
האחרונים בעקבות העלאת הריבית גם האפיק הסולידי מקבל זעזועים בעקבות העלאת
הריבית .זה יותר לסקירה כלכלית.
מבחינת חוזר מנכ"ל  -הרשות מחויבת לקיים ועדת השקעות לפחות אחת לרבעון .במידה ויש
התפתחויות בשווקים  -התדירות גבוהה יותר .אחת לרבעון מנהלים את הכסף גם באמצעות
פי קדונות בבנקים וגם באמצעות שוק ההון .עושים ניתוחים וסקירות כלכליות אצל הוועדה על
חודש ,עם ניתוחים ועם המלצות .פעם ברבעון נפגשים .אנחנו עושים סקירה כלכלית והמלצות.
יש עוד מגבלות  -לא יותר מחמישה אחוז למנפיק שהעירייה לא תמצא את עצמה חשופה ללווה
אחד בצורה גדולה מידי .לעירייה יש תיק בשווי  45מיליארד שקלים .לשמחתנו אנחנו יותר
מוטי פיקדונות כרגע.
במדיניות ההשקעה בוועדת השקעות האחרונה ניסינו להיחשף לעשרה אחוזים מניות .היום
אנחנו ב 2%-מהתיק סך הכול במניות .לאט לאט במקביל נעלה לעשרה אחוזים ,דווקא ירידות
שיש היום בשוק המניות ,הן מהוות מבחינתנו פוטנציאל השוק הישראלי שוק המניות הישראלי
מאוד איתן וחזק אמנם המשק העלה את הריבית ,גם המדד עלה אבל בשליטה .כל הפרמטרים
הכלכליים מצביעים שהמשק טוב .לכן יכול להרשות לעצמו להעלות את הריבית.
האמירה הזאת  ,של בנק ישראל ,שהמשק הוא טוב זה טוב למניות .היות והשוק מזועזע כשיש
ידיעה בלתי צפויה כי השוק צפה עליית ריבית ובפועל היא עלתה ב 0.4%-זה גורם לשווקים
להגיב בצורה חריפה יותר .השוק מזדעזע ולאט לאט ניחשף למדניות השקעה שקבענו .זה
יעשה בהתאם להחלטות ועדת ההשקעה.
צחי בן אדרת :מה לגבי האג"ח הממשלתי  -לגבי האג"חים להוסיף קצת.
רונן שטרית :לגבי האג"חים ,תיק ההשקעות בשוק ההון כולו כמעט כולו הוא באג"חים .אג"ח
נחשב אפיק מאוד סולידי .האג"ח נחשב אפיק סולידי בתקופה של ירידת ריבית .כשהריבית
עולה ,יש הפסדי הון .מי שמושקע באג"ח יכול להיגרר להפסדי הון .אם מוכרים בדרך ,אם
קונים מחזיקים עד הפדיון ,מובטחת לנו התשואה שקנינו .הירידות יותר חריפות בשוק האג"ח
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מאשר שוק המניות .בגלל שהריבית צפויה לעלות והוא ציין אתמול ,הוא ציין שברבעון הראשון
של  2023הריבית תגיע לאחוז וחצי .ריבית בנק ישראל .זה אומר שהפריים יגיע ל .10%-יש
עוד העלאת ריבית של  .0.75השוק עובד על ציפיות .השוק כבר יודע מה שאני אומר לכם
עכשיו ,לכן הוא מגלם את זה במחירים .התגובה של השווקים זה פאניקה ,לכן מאמינים
שבימים הקרובים הדברים יסתדרו ואז נחזור נתחיל למעשה לבצע את ההתאמות בהתאם
למדיניות ההשקעה.
אפיק האג"ח למרות שמשרד הפנים אומר תהיו באג"ח ממשלית וחברות כי זה סולידי ,זה
סולידי עם כוכבית .אם מסתכלים על שנת  ,2022מתחילת השנה ,עד סוף אפריל ,לא כולל
חודש מאי ,כל העולם ירדו השווקים .בישראל כל האג"חים ירדו ,האפיק היחיד שעלה זה
המניות .מדד  . 125חודש מאי היה חודש קיצוני ,חריג .אני מאמין שבשבועות הקרובים יהיה
תיקון ומקווים ליהנות מהעליות שיביאץ בכל מקרה  -התיק מוגדר כתיק סולידי בהתאם לחוזר
מנכ"ל.
הדר לביא :כמה זמן אנחנו כבר משקיעים?
רונן שטרית :אנחנו משקיעים שלוש שנים בערך.
הדר לביא :ומה אפשר להגיד לגבי רווחים שעשינו אם אפשר לכמת?
רונן שטרית :תלוי בשנה 2021 .הייתה שנה טובה 2020 .שנת הקורונה היתה שנה לא טובה.
 2019הייתה שנה טובה .זה מאוד תלוי מתי מסתכלים על זה .בסך הכל ,מה שהשקענו יש
רווחים .הרווחים נבעו מהאג"ח כי הריבית ירדה .הרווחים העתידיים יגיעו מהמניות.
צחי בן אדרת :אני אדאג לדווח באופן רבעוני עם כינוס הוועדה מתעדכנים על דוחות ואני
אעביר באמצעות תהילה  -נעביר ונעשה דיווחים שוטפים לועדה .תהיה רוטינה ואז תהיו
מעודכנים ואני חושב שזה יהיה הכי נכון.
הדר לביא :אני אשמח .אני מופתעת שאנו משקיעים שלוש שנים .הוועדה הזאת קיימת 3.5
שנים יש לכם מספרים להגיד כמה הרווחנו עד עכשיו? אחוז?
צחי בן אדרת :השנה הפסדנו.
הדר לביא :לאורך השלוש שנים או משהו שאוכל לכמת.
צחי בן אדרת :אפשר אולי בישיבה הבאה ,הקרובה ,רונן  -נרכז את הנתונים .לישיבה הבאה
נעשה סקירה אחורה ונמשיך הלאה.
הדר לביא :אשמח כדי שנוכל להרגיש מה  45האלה עושים.
צחי בן אדרת :בפעם הבאה נלך אחורה עם רונן ,עד נקודה מסוימת ונמשיך.
הדר לביא :תודה.
צחי בן אדרת :בשמחה .שאלות לרונן? רונן תודה רבה-רבה.
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רונן שטרית :תודה לכם.
עדכון פירעון מלוות ביוב
צחי בן אדרת :הנושא הבא שרציתי לדבר עליו  -לגבי מלוות ביוב .בישיבת אישור התקציב
דיווחתי שאנחנו למעשה מה שמתכוונים לעשות זה לקבל מתאגיד הביוב את פרעון מלוות
הביוב  -כלומר את הכסף שהם חייבים לנו בגין התשתיות ביוב שזה  16מיליון ועם הכסף הזה
נפרע את הלוואות הביוב הספרים על מנת להפחית את עומס המלוות .היום יתרת ההלוואות
של העיריה (ביוב) זה  11.5מיליון שמחולקים בנק הפועלים בנק הפועלים  6.5מיליון לדקסיה
(לשעבר) כ  5מליון .התחלתי משא ומתן לפרעון מוקדם .הבעיה שהבנקים דורשים שנשלם
קנס .נכנסנו איתם למשא ומתן .הקנסות שהם רוצים שני הבנקים יחד ,כ  1.4מיליון שקלים.
אני חוזר  1.4מיליון שקלים בגין פירעון מלוות מוקדם .אני חושב וגם דיברתי עם תהילה על
העניין הזה  -אני חושב שזה לא כלכלי בעליל לשלם קנסות כאלה ולכן אני ממליץ לא לפרוע
את הלוואות הביוב.
לירית שפיר שמש :אתה אומר שיש לנו כרגע לפרוע? לא הבנתי .הלכתי לאיבוד בכל המילים
האלה.
צחי בן אדרת :אסביר שוב ,בנחת .יתרת ההלוואות בספרי העיריה ,הן  11.5מיליון שקלים.
רצינו לפרוע בפירעון מוקדם .כשבאנו לבנק ורצינו לפרוע אותן ,הבנק רצה לקנוס אותנו.
לירית שפיר שמש :כלומר יש לנו עכשיו מצב שאנחנו כן יכולים לפרוע בפירעון מוקדם מבחינת
מצבנו כי אחרת לא היינו ניגשים לפרוע אותם.
צחי בן אדרת :נכון מאוד .הלכתי לתאגיד ולקחתי ממנו  16מיליון שקלים כספים שמגיעים לנו.
אני יכול לעדכן שה 16-מיליון שקלים הגיעו החלק הראשון כן הגיע .הלכנו עשינו איתם משא
ומתן עם התאגיד והבאנו את הכסף.
העניין הוא שזה לא כלכלי ולא נכון לדעתי לשלם  1.5מיליון ש"ח קנס פחות או יותר .לכן ,נעמיד
את הכסף הזה לדעתי וזו המלצה שלי לכם ,כקרן ביוב  16 -מיליון והיא תעמוד מול ההלוואה
של ה 11-מיליון .זה יהיה אחד מול השני וכך נפרע.
לירית שפיר שמש :נמשיך לשלם את ההלוואה עם הריבית הנוכחית .הוא ישמש למעשה
לפרעון ההלוואה כולל הריבית השוטפת שלה? זה מה שאתה רוצה להגיד לי?  11.5מיליון זה
ריבית עם קרן?
צחי בן אדרת :נכון .זה ריבית קבועה שהבנק מבטיח לנו .אם היום ,אפרע את ההלוואה שלם
קנס של  1.5מיליון שקל .יש לנו כסף מצד אחד לטובת הפירעון שקיבלנו אותו ,אל מול
ההלוואות.
לירית שפיר שמש :זה יעשה לנו יותר הרי עם ריבית יצא לנו יותר זול לשלם את הריבית של
ההלוואה מאשר לשלם את הריבית של הקנס.
צחי בן אדרת :הבנת נכון לירית.
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לירית שפיר שמש :הוא ישמש בקופה בשביל לשלם לבנק בשוטף את זה ועוד יישאר לנו עודף
למטרות אחרות מתישהו .זה מה שאתה אומר.
צחי בן אדרת :נכון .בסוף הדרך .זה מה שיקרה.
הדר לביא :מה מועד הפירעון?
צחי בן אדרת :עוד כמה שנים טובות .לא זוכר.
לירית שפיר שמש :איך אפשר בעצם להעמיד את הכסף הזה לכמה שנים? מה אנחנו מבחינת
ספרי העיריה על הכסף הזה? הרי הוא כסף שבעצם כאילו רושמים אותו ככסף פירעון הלוואה,
אבל שתישאר בו יתרה שנראה אותה רק בסוף אחרי שתשולם גם הריבית בסוף.
צחי בן אדרת :המשמעות ,לירית ,שאם היינו פורעים את ההלוואה אז פרעון יתרת ההלוואות
היה פחות ב 11.5-מיליון .ככל שלא עושים את זה ,אז זה נשאר בגובה של  11.5מיליון .לא
יורד .זאת המשמעות.
תהילה מימון :כשאנחנו הצגנו את זה לא לקחנו בחשבון את הפירעון .זה היה אקסטרה שהיה
כתוב שנעשה ,אבל לא היה חלק ממה שהוגדר מתחת ללא יודעת  297מה שהגדרנו בסוף
השנה .זה לא חלק מזה.
צחי בן אדרת :לא זוכר .אני זוכר שכן אמרתי בישיבה שזה הכוונה לפרוע .אני יכול כן לעדכן,
שעומס המלוות וזה לא אמרנו בדוחות ,לא נתנו לכך דגש בדוחות של  31לדצמבר ,2021
שדיברנו בישיבה ובמליאה ,ב 2020-המלוות היו  297מיליון וב 285 2021-מיליון .משתדלים
לא למהר וליטול הלוואות שוב ,זה תזרימי ומשתדלים לא ליטול הלוואות ולהשתדל להסתדר
עם התזרים הקיים וזאת בין השאר לאור הריביות בשוק .כשנצטרך אנחנו ניטול את ההלוואות
שאושרו .כרגע מסתדרים עם התזרים שלנו .כשנצטרך ,נגייס.
לירית שפיר שמש :לא הבנתי את המספרים .מדברים על  11.5מליון מה זה המספרים
שנזרקו פה עכשיו זה עוד הלוואות?
צחי בן אדרת :רק ציינתי נתון לגבי עומס המלוות של העיריה .ב 31-לדצמבר  ,2020עומס
המלוות היה  297מלש"ח
לירית שפיר שמש :יש פה עוד מלוות ועוד הלוואות שהעירייה לקחה ,לא רק  11.5מיליון
שמדברים עליהם?
צחי בן אדרת :כן .לעירייה יש עומס מלוות בגין שוטף ,פיתוח ובגין ביוב .יש המון מלוות
לעירייה.
לירית שפיר שמש :כלומר  11.5מיליון האלה ,שרצית כאילו לפרוע ,מה הייחוד שלהם מול כל
העומס הזה.
צחי בן אדרת :הן הלוואות שניתנו בעבר.
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תהילה מימון ,יו”ר :הן מוחזרות כמו השקעת בעלים .כרגע מוחזרות והעניין הוא שזה ייחודי.
אינך יכולה להשתמש לפירעון מלוות אחרות אלא רק למלווה הספציפית הזאת שזה.
לירית שפיר שמש :העיריה לקחה כדי לתת לתאגיד ביוב כסף כדי לפתח את כל העניין .מי
שלקח זה אנחנו ולא מי שהיה צריך לעשות את זה.
תהילה מימון :כמו השקעת בעלים.
לירית שפיר שמש :אוקיי.
צחי בן אדרת :לא יודע .אלון צריך לאשר דבר כזה או להציג?
אלון בן זקן :הצגת .אין צורך לאשר.
תהילה מימון :אני חושבת שזה נכון .לקחת ולהוריד מהיתרה הזאת מיליון ארבע מאות רק
בגין פירעון מוקדם ,זה דבר שהוא מאוד בעייתי .אם יש מישהו שחושב אחרת ,הוא מוזמן
להגיד .זה דיון פתוח .ככל שלא ,כמובן אפשר לעשות זאת בכל נקודת זמן ,להחליט עוד חצי
שנה-שנה לפרוע את זה .אין פה משהו שהוא שאי-אפשר לשנות את דעתנו בעוד אי אלו
חודשים .אני מציעה שככל שאתם תחשבו שזה נכון לעשות את זה ,אולי בהתייעצות עם גורמים
נוספים ,אז תציגו את זה מחדש ותביאו את זה שוב לדיון.
לירית שפיר שמש :אם ההלוואה נכון להיום יותר זולה מאשר מה שצריך לשלם ,עדין כספי
העיריה זה כספי ציבור ויהיה עדיף לשלם את הלוואה ולהכניס את ה 16-מיליון האלה אחד נגד
השני כדי שלפחות לא יהיה עמוס מידיי לשלם את זה .ככה אני רואה את זה.
אורן -לירית תראי ,זול זה עדיף מיקר .את סומכת על גזבר העיריה שהוא מבין את זה?
צחי בן אדרת :לירית אני חושבת הסכימה איתנו ,נכון? אני לא טועה.
תהילה מימון ,יו”ר :כן ככה זה נשמע.
לירית שפיר שמש :אני פשוט סיכמתי את זה כדי להדגיש שאני מבינה על מה אנו מדברים.
אל תשכחו שאני פעם ראשונה כחברה רשמית אז מתנצלת מראש אם יהיו כמה דברים בשביל
הפעם הראשונה.
תהילה מימון :טוב שאת מבררת.
הדר לביא :אני מסכמה עם המהלך הזה .נשמע לי מאוד הגיוני .מבקשת שתעדכנו מעת לעת.
לא יודעת איך השינויים בשוק ישפיעו על זה ,אבל תשמרו אותנו בלו"ז.
צחי בן אדרת :אשתדל כמה שיותר.
לירית שפיר שמש :אני גם בעניין העדכון שנהיה עם האצבע על הדופק בסדר גמור.
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העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר 2022
צבי אפרת :קיבלנו העברה ראשונה חזות העיר  20,000שקל .קיבלנו עוד סכום זה עובר
לתב"ר הייעודי של שימוש 20,000 .שקל זה הסכום .יש תב"ר שעוסק בהתקני בטיחות
בדרכים .קיבלנו הרשאה של  76,000ש"ח מהרלב"ד .כאשר אנחנו בתחילת השנה בלי לדעת
מה נקבל 40,000 ,ש"ח אז מגדילים בעוד  36,000שקל .זה בהשתתפות של  ,60:40אז גם
מגדילים את ההוצאה זה  78,000ש"ח.
צבי אפרת :קיבלנו אחרי תקופה ארוכה הצלחנו לקבל את ההשתתפות של משרד התחבורה
עוד  455,000ש"ח השתתפות בשביל אופניים בגין .כתוב השתתפות אבל הכוונה למשרד
התחבורה .אני מתנצל על הטעות .פשוט שינוי מקורות .מחזיר לקרנות .ה 455,000-ש"ח זה
התקבול שקיבלנו ממשרד התחבורה.
הדר לביא :מה הקשר לפארקור שם.
צבי אפרת :התרומה לפארקור .זה התרומה שקיבלנו זה תקציב קיים ולא שינוי בתור מה
שקיבלנו לפני ארבע שנים שהקמנו לחמש .זה השינוי היחיד שיש פה בדבר הזה  -אני מציג
את כולו ,את כל הדבר ,אבל השינוי היחיד הוא שקיבלנו השתתפות ממשרד התחבורה
 455,000ש"ח.
הדר לביא :זה אותו פרק ,לא חל בו שינוי.
צבי אפרת :התב"רים הבאים  -שניהם עוסקים בפיתוח ותב"ע ישן .הישן יותר הוא  007והחדש
 44,013שבו הפקדנו השנה  3מיליון שקל .בתב"ר הישן לא הפקדנו כלום .את כל התקצוב
עשינו בחדש .יש לנו שני פרויקטים לפחות בתב"ר הישן שרוצים להזרים אליהם עוד כסף .לא
רוצה לפתח את הפרויקטים ,אז זה אחד התב"רים מפקיד  1,600,000ש"ח ,הנטו אותו נטו.
זה שני תב"רים .מדובר על מיון פנימי.
הנושא הבא תקבול ממשרד התחבורה .פרויקטים תחבורתיים פרויקט הרחבת כיכר לאומי
שמר .המענק שהובטח לנו היה  350,000הואיל והפרויקט הוגדל תוך כדי הביצוע הצלחנו
לקבל עוד ממה שתקצבנו .עשינו שינוי מקורות ,מחזירים לקרנות.
הדבר האחרון  -תב"ר יוזמות חינוכיות .הייתה השרה ואישרה תמיכה בסך  44,500ש"ח
לפרויקט של הטמעת שוויון מגדרי בגני ילדים .הגדלנו את ההוצאה ב 45,000-ש"ח.
נעב ור למשהו שהוא נתון אינפורמטיבי אבל מצאתי לנכון להביאו לידי ביטוי .זה המקום הכי
נכון לדעתי .קבענו למטרות חינוך (שיפוצי קיץ) בגין מימוש זכויות בימוי .בינתיים ,התקבול
מתעכב .אנו מפשירים  3מיליון ש"ח .קרנות שלא תוקצבו זה  500,000ש"ח .המבנה הצופים
עומד לצאת לדרך ש 1,500-זה סכום שאפשר לדחות אותו לשנה הבאה.
וכן מ תב"ר לגנים ציבוריים .מקרן השצ"פ שנפתחה השנה סך של  1מליון ,רק לאחרונה
נפתחה .כל הנושא  -ראיתם שאנו מאשרים באגף הנדסה לבצע שיפוצים בעוד שלושה מיליון
מתוך השמונה.
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צחי בן אדרת :מה שחשוב לי לציין בהמשך לדברים של צבי ,לגבי מבנה הצופים הכספים
המיליון וחצי ,זה פער זמני .כלומר מכרז הזכויות בניה "באוויר" ,אמור לצאת בסוף החודש
אמורים לפתוח מעטפות .מדובר על דבר זמני בהחלט.
לירית שפיר שמש :שאלה .אני מבינה שתקבולים לקרנות שלא תוקצבו ,אם אני ראיתי למעלה
אנחנו בעצם קיבלנו עליהם כספים ממשרד התחבורה ,או שזה לא אותם הכספים החצי מיליון
הזה.
צבי אפרת :זה אותם כספים .אלה הכספים שלא היו מתוקצבים .דרך אגב -לגבי השביל
אופניים ,החברה הכלכלית ביצעה אותו בזמנו .לא הופיע בספר התקציב ובהנהלת החשבונות
כי גם בהתחלה משרד התחבורה לא רצה לשלם כי אי אפשר היה להשלימו .בסופו של דבר,
השנה פתחנו במשא ומתן עם משרד התחבורה לקבל את הסכום הזה ,לכן זה שינוי מקורות.
סכום שלא הופיע בתכניות שלנו או לא הופיע בספר התקציב .אותו דבר לגבי ה 99,000-ש"ח
שזה הגדלת מענק של כיכר נעמי שמר .לא הופיע בספר התקציב ולכן זה עומד לרשותנו.
לירית שפיר שמש :אני לא כל-כך הבנתי .אני לא מרגישה שהצלחתי להבין מה התשובה .אם
אני מאשרת לקחת את הכסף הזה שהוא היה מיועד לנעמי שמר ,שימו בשיפוצי קיץ .זה אומר
שזה בסדר כי קיבלתי את הכסף ממקום אחר.
צבי אפרת :לירית אני אסביר .אנחנו קיבלנו עכשיו  350,000ש"ח פרויקט 350,000 70:30
ש"ח בכיכר .במהלך העבודה ,הוחלט להכניס עוד אלמנטים של הריצוף מסביב.
לירית שפיר שמש :חלק מהכסף זה הכיכר.
צבי אפרת :שביל אופניים ביצענו מהקרנות .לא רשמנו בספר התקציב בגלל החשש והנטיה
השמרנית לא להכניס .לא הצלחנו לדווח עליו עד עכשיו .השביל לא מגיע ליעד בגלל הבעיות
שיש עם הפניה ימינה.
לירית שפיר שמש :לא צריכה לדאוג שאם לא אקבל אותו זה לא יבוצע?
צבי אפרת :השביל בוצע .זה בעצם מחזיר לי את הכסף מהקרנות .אפשר להחליט על ייעודו
כמו כל סוג של היתר השבחה שעומד לרשותנו.
לירית שפיר שמש :אני לא צריכה לדאוג? שבילי אופניים זה אחת מנשמות אפה של הסיעה
שלי .נוציא לפועל בהתאם לתוכניות.
צבי אפרת :יש לנו פניות מאגף ההנדסה להשתמש ב 3-מילון שקל האלה כבר עכשיו .רוצים
להוציא הזמנות .זה רק מסירת מידע לגבי השינוי במבנה ,לכן לדעתי לא צריך לחכות לישיבת
המועצה .אני חושב שניתן לשחרר להם את הכסף הזה כבר עכשיו .זאת לא שאלה משפטית.
לי זה נראה טריוויאלי ,ולכן אפשר להשתמש בזה כבר עכשיו .חשוב להוציא ההזמנות כבר
עכשיו .לגבי הפיתוח שלנו -
תהילה מימון ,יו”ר :אני לא רואה בזה עניין טכני .פה אתה אומר שאתה מוריד מתב"רים נגיד
סתם ניקח גני משחקים ,מורידים מזה מיליון שקל .בעצם אין אישור ,אנחנו רק דנים ולא
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מאשרים את זה ,אין פה בעצם את ההחלטה .מחר באופן תיאורטי אתם יכולים לקחת את
המיליון שקלים האלה ועדין להשתמש בזה ,כי לא אישרנו עכשיו להוריד את זה מגנים ציבוריים.
צבי אפרת :זה לא יציאה מתב"ר מסוים אלא אומר לתב"ר שהופיע מספרו שעד היום תכננו
ומימנו אותו לפי נתוני השבחה .נוכל לממן אותו ולכן זה משחרר היטל השבחה.
תהילה מימון :צריך לעשות פקודה שאומרת קרן השצ"פים עלתה במיליון ולכן וזה עובר .זה
מוריד לי את התב"ר את הצורך בהוצאת התב"ר במיליון שקלים ,או מגדיל את ההכנסה .צריכה
להיות העברה אמיתית שאומרת שעכשיו שלושה מיליון שקלים שאמרנו שהם רק במצב מסוים,
הם מבוצעים בנקודת הזמן הזאת .מעבר לזה אני חושבת שיש פה עוד שאלה .אמרת צחי
מקודם שלמשל מבנה הצופים ,כבר יצא במכרז פתיחת מעטפות .על איזה סכום הוא יצא? אם
עכשיו לוקחים מיליון וחצי שקל מתוך התב"ר הזה ,גם אין לנו כיסוי.
יובל בודניצקי :זה לא מה שהוא אמר ,תהילה .הוא אמר שיצא מכרז והמכרז של הזכויות
מכירת הזכויות.
צחי בן אדרת :כן .לא של הצופים תהילה.
תהילה מימון :אין התחייבות עדין לגבי מבנה הצופים?
צחי בן אדרת :לא מה פתאום.
תהילה מימון :זה כל הדרישה .שלושה מיליון שקלים זה הדרישה של הנדסה.
צחי בן אדרת :התקציב של שיפוצי קיץ הוא  15מיליון .אפילו קצת יותר .צריך לעבוד כרגע,
אנחנו באין ברירה ,צריכים להתכנס במסגרת התקציב .אם זה המינימום שאפשר לעשות צריך
לעשות כדי לסייע להם .פשוט אנחנו ממתינים למכירת הזכויות שעל זה דנו מלכתחילה .זה
ייקח זמן השיפוצים מתחילים עוד חודש חודשיים .יש קבלני ביצוע שתצטרכו להתחייב כלפיהם
גם אם ייסגרו והכל יתקתק זה לא מחר בבוקר .כרגע ,תהילה ,מדברים על השמונה שאושר
כבר ועוד שלוש .צריך להתמודד ולמצוא פתרונות .אין יותר צריכים .15
לירית שפיר שמש :אתם מדברים שצריך  15רק  8מיליון אתם בעצם בונים על הקטע הזה.
קיץ לא בא כרגע .ראשון במאי מבינים שצריכים לעשות שיפוצי קיץ .יש מוסדות שיפוץ ששנים
משוועים לשיפוץ .ידענו מראש שזה יגיע ליותר משמונה מיליון ,איפה נביא להם? הכסף לא
בא מהכיס של מישהו.
צחי בן אדרת :היינו אמורים לראות אותו להערכתנו במרץ אפריל לראות את הכסף המותנה
הזה .המכרז מתעכב ולכן לא רואים אותו .זה נכון מלכתחילה היינו צריכים לראות  15מיליון.
לירית שפיר שמש :יש בעייתיות .אם מסתכלים על שיפוצי קיץ זה משהו שדי יודעים מראש
כמה חודשים לפני הקיץ .ברמת העיקרון יש פה בעיה .הכסף המותנה היה בתקציב בעת אישור
התקציב בדצמבר  .2021זאת אומרת הכסף הזה השמונה מיליון היו מותנים שם ממילא? אבל
זאת אומרת השותפים האלה .כך או אחרת היינו צריכים את הכסף המותנה זה לא משהו
שאפשר היה לשים אותו במקום אחר או ממקור אחר בתוך התב"ר הזה.
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תהילה מימון :לירית עשו את זה כי האמינו שיצליחו למכור את הזכויות האלה לתקופה
מסוימת ,ולכן שמו את זה .מכל הצרכים שהיו בעיר שמו את זה.
לירית שפיר שמש :אני מרגישה שהנושא הזה הסעיף הזה אני לא יודעת אם לא צריך לפחות
לשנה הבאה לעשות חשיבה אחרת על זה ולא להישאר עם הלשון בחוץ במאי .אולי צריך
לחשוב טיפה אחרת ,יותר מוקדם ,ולא להגיע למצב הזה .אני אומרת את זה כלקח ,כתובנה
וכלקח לשנה הבאה .כל הזמן לומדים.
תהילה מימון :מה שלירית אמרה ,בכלל יכול להיות שזה הזמן לשבת ולבדוק איפה אנחנו .אם
אנחנו יודעים שבכל מקרה זה לא יעלה פחות מ 15-מיליון שקלים ,אז לעשות בדיוק כמו
שעשיתם עכשיו .להביא את היתרה של ה 4-מיליון ולראות איך מורידים את זה לתב"רים
אחרים שאושרו ,גם אם זה זמני ,כדי שהעיר תקבל מה שהיא צריכה .יש מינימום של שיפוצים
שצריכים לעבור.
ודבר נוסף שאני רוצה להגיד  -אני שמחה לראות את זה לפני שזה בוצע .אני מבקשת שאם
אנחנו מגיעים למצב שיש חריגה מעבר ל 11-מיליון ,זה יגיע לפני שאנחנו שהדברים מבוצעים.
בדיוק כמו עכשיו .כמו שעשיתם עכשיו זה מצוין זה הזמן להביא את זה אלינו כשיש שיקול
דעת במה נוגעים ומה לא נוגעים לפני ולא אחרי.
לירית שפיר שמש :תהילה יש לך עוד מה להוסיף?
תהילה מימון :לא.
לירית שפיר שמש :סליחה כי אם חתכתי אותך תסלחי לי .אני יכולה לטעות בזה לא בכוונה.
תהילה מימון :אין בעיה
לירית שפיר שמש :אני רואה פיתוח גנים ציבוריים וגני משחק מקרן שצ"פ .חלק מגני המשחק
עוברים הנגשה .האם חלק מתהליכים של הנגשת גני משחק גם נדחים למתישהו או שזה
משהו אחר שיושב בתכנית תב"רים אחרת ושם זה לא יהיה עיכוב.
יובל בודניצקי :אין קשר לירית .אין קשר להנגשה של גינות משחק .כמו שאת יודעת יש תכנית
מאושרת בהתחייבות בתוכנית הזאת ברמה של ארבע שנים אם אני לא טועה .אנחנו מדברים
פה אגיד במילים אחרות  -מדברים פה על גישור בגלל עיכוב של כספים שאמורים להגיע.
אני רוצה לענות רגע להערה שנאמרה פה קודם .משתדלים להביא את הדברים מראש ולא
בדיעבד .התקציב של  15מלש"ח שיפוצים ,לא כל השיפוצים בהכרח במסגרת יולי אוגוסט ,יש
שמתחילים לפני וגם כאלו שמסיימים אחרי ,כמו שהיו בעבר והיו גם השנה .כדי לא להיות
תקועים בצוואר בקבוק ,כרגע אנחנו מבקשים באמת להפשיר שלושה מיליון שקל ,שהם כרגע
לא אמורים לפגוע באף התנהלות אחרת מבחינת ביצוע ,כפי שתוכננה בתכנית העבודה
ותוקצבה בתקציב .אם בהמשך יהיו שינויים אחרים ,כמובן נעדכן מראש .כרגע ,לפי מה
שיודעים כרגע  -לא אמורות להיות בעיות.

רח' ויצמן  135כפר-סבא  | 44100טל09-7649126/7 .
פקס | 09-7649263 .מוקד  | 106מיילgizbar@ksaba.co.il :

לירית שפיר שמש :השורה של פיתוח הגנים הציבוריים וגני המשחק ,אני לא אמורה לראות
פגיעה בלוח הזמנים של התחייבות הנגישות כמו שהגשנו אותן לגורמים המתאימים .זה לא
אמור מבחינתנו להיפגע.
תהילה מימון :זה שינוי במקור של הכסף ומאיפה מגיע .הוא מגיע מקרן שצ"פ במקום מקרנות
הרשות.
צחי בן אדרת :יותר מזה .אני אחדד.
לירית שפיר שמש :אותי מענין שזה לא יפגע .בגלל שאני מאשרת עכשיו להזיז את זה רגע
הצידה ,שהנגשה של מרץ  2023תידחה.
צחי בן אדרת :אני רוצה להבהיר .שקל לא נגרע מתוכנית ההנגשה או מה שקשור אליה .שקל
לא נגרע.
לירית שפיר שמש :שנושא ההנגשות יעמוד במועד כדי שגם נוכל לעמוד בזה כמו שצריך
מבחינת החוק .שאת זה לא נדפוק.
תהילה מימון :לגביי ,אני עדין לא סגורה לגבי העניין הטכני שלא צריכים להצביע .האם אלון
נמצא?
אלון בן זקן :אני נמצא .מה השאלה?
תהילה מימון :אלון ,יש פה מצב שבעצם היה תקציב של  8מיליון שקלים ומולו שיפוצי קיץ .לא
הגיעו ההכנסות של  18מיליון אז לוקחים  3מיליון מסעיפים אחרים .חלק זה גידול בהכנסות
וחלק הקטנת הוצאות או דחייתן ,מעבירים לשיפוץ קיץ .אומר צבי שאין פה עניין מהותי .האם
לא צריך להעלות להצבעה את השינויים האלה? לדעתי צריך להעביר את זה להצבעה.
אלון בן זקן :וודאי שצריך להצביע .מה הפעולה הטכנית פה .זה מובא במסגרת העברות
מסעיף לסעיף ,לא?
צבי אפרת :אני מדבר על הרשימה הזאת בעצם אני בא ואומר...
אלון בן זקן :מה הפעולה?
צבי אפרת :הפעולה סכום מותנה של  8מלש"ח שמותנה בתב"ר מסוים .אני אומר את ה3-
מיליון מביא מתב"רים אחרים לדעתי זה דיווח ואין פה העברה ,אין פה הקצאה .במקום שיהיה
בתב"ר אחד יהיה באחר .על מיליון וחצי ועכשיו וזה של החברה הכלכלית.
אלון בן זקן :למה הבאת את זה לוועדת הכספים ברמה של דיווח? אם כן למה זה בטבלה של
העברה מסעיף לסעיף?
צבי אפרת :זה כמידע .אני אתן לכם דיווח.
צחי בן אדרת :הבנת את הפעולה אלון? יש פעולה מסוימת האם צריך להצביע או לא.
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אלון בן זקן :אם זה העברה מסעיף לסעיף צריך להצביע.
תהילה מימון :אם אקח את פיתוח הגנים ,זה צריך להיות הגדלת הכנסות מול הקטנת קרנות
הרשות ,מול החזרה לקרנות הרשות .השנייה  -יציאה מקרנות הרשות והכנסה לשיפוצי קיץ,
ביטול של המותנה .יש פה פעולות חשבונאיות שנעשו .לא מצליחה להבין.
אלון בן זקן :מצריכות העברה מסעיף לסעיף הפעולות האלה?
תהילה מימון :לוקחת מקרן שצ"פ ולא מקרנות הרשות .כל הסעיפים שעכשיו עשינו החזרנו
לקרנות הרשות.
צחי בן אדרת :תהילה שאלה ,זה שינוי מקורות? זה לא רק שינוי מקורות פנימי?
יובל בודניצקי :זה לא העברה מסעיף לסעיף.
אלון בן זקן :תקראו לזה בשם הנכון.
יובל בודניצקי :קח לדוגמה את המיליון שקל האחרונים במקום לקחת מקרן איקס לוקחים
מקרן וואי.
תהילה מימון :נגיד מבנה הצופים שדוחים אותם ,אם זה לא נעשה תחת החלטה אין לזה שום
שיניים .אין בעיה לממש אותם ב .2022-ברגע שדחיתם חלק מההוצאה ל 2023-וזה הפתרון
ל 3-מיליון זה צריך לקבל ביטוי .ברגע שזה נשאר פה ,אפשר להשתמש בהכול ב 2022-כי זה
רק דיווח .אני לא מצליחה להבין איך להעביר לפקודות מסודרות ואחרי זה להחזיר .כשיגיע
הכסף תחזירו לאן שצריך.
אלון בן זקן :זה כבר לא עניין משפטי.
צחי בן אדרת :השאלה האם צריך להצביע או לא.
אלון בן זקן :זה בהעברה מסעיף לסעיף .יש שאלה האם זה צריך להתבצע בהעברות מסעיף
לסעיף .אתם אומרים שלא.
צחי בן אדרת :אומרים שזה שינוי מקורות .מדברים על שינוי מקורות.
אלון בן זקן :שינוי עושים בהעברות מסעיף לסעיף או מביאים בנפרד בסדר היום אבל בשורה
נפרדת.
צבי אפרת :זה דבר שעשינו פעם ראשונה .עכשיו אומרים אנחנו רוצים לתת לתב"ר אחר ומשם
לקחת .לדעתי זאת החלטה שלנו לפי סדרי עדיפויות .לגבי המיליון וחצי הנוספים ,הסכום
הראשון בוודאי  600,000ש"ח שהביאו לנו ואותו דבר אומרים במסגרת קרן אחרת שלא הייתה
פתוחה במועד התקציב ולכן עומדת לרשותנו .איך מתמודדים עם המקרה.
היו שמונה מיליון נשארו שמונה מיליון ,לכן ממילא לא נוכל לא אנחנו ולא אף אחד אחר לעשות
שינוי עם הסכומים האלה ,כי הבאנו את המידע ,לטעמי ואולי זה גם נובע שאני יודע כמה חשוב
להנדסה.
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תהילה מימון :אני בעד שנהפוך את זה רגע .זה מאוד פשוט .יש פה שני סעיפים שיוצאים
מקרנות ,שבעצם הוחזרו לקרנות ויוצאים מקרנות ,שזה הסעיף הראשון והשלישי .יש סעיף של
הקטנה של הוצאה או דחיה של הוצאה .אין בעיה להפוך לשלוש שורות ולגמור את הסיפור
ולאשר .אני לא רואה סיבה למה לא.
צבי אפרת :אין לי בעיה בכלל לחכות.
אלון בן זקן :מאשרים את זה עכשיו.
תהילה מימון :נעבור לשוטף ונעביר בצורה מסודרת.
צבי אפרת :אוקיי .מה שנאשר היום זה יבוא לישיבת המועצה ב 1-ביוני .החוזה ושל הקבלני
מסגרת נגמר בחודש מאי ואי אפשר להאריך אותו .לכן חשוב לצאת עם זה כבר החודש.
תהילה מימון :אני מעריכה שהחוזה מאפשר הגדלה .אם זה אפשרי משפטית במסגרת
ההגדלה שהשלושה מיליון יהיו שם ,וזה כן יעבור פורמלית את מועצת העיר .החוזה לא מופיע
אם הוא מסתיים בסוף מאי .צריך לחכות ,ישיבת מועצה צריכה להיות ב 1-ביוני.
אלון בן זקן :השאלה אם נכון לעשות את השינוי עכשיו לאשר ואז לסדר את הטבלה ולהביא
למועצה.
צבי אפרת :הטבלה מסודרת ולא מהווה בעיה .הבעיה היא המועצה.
אלון בן זקן :אתה מדבר על משהו בכלל הרבה יותר עקרוני .אתה מדבר על שאלה כללית
מתי נכנסת ההחלטה לתוקף.
יובל בודניצקי :אלון סליחה רגע שניה .יכול להיות שאנחנו סתם מתברברים .התקציב הזה זה
תקציב השמונה מיליון שקל מותנים ,והיו אמורים ,המקור היה אמור להגיע מאיקס ,אומרים
המקור יגיע מוואי .זה הכל ,משנים את המקור .בכל מקרה זה נשאר מותנה .התזרים עכשיו,
המקור משתנה ,למה צריך להביא להחלטת מליאה? מעדכנים.
תהילה מימון :לא מסכימה .ניקח את התרחיש הלא הגיוני שלא ייכנס כסף ממכירת המקרקעין
לצורך העניין ,מה שעשינו פה הופך להיות קבוע ,לקחנו מקרנות הרשות וצמצמנו את קרנות
הרשות .זה עניין מהותי.
יובל בודניצקי :בסדר .ניקח את הסנריו הקיצוני הזה .נגיד שלקחנו עכשיו ממה שתקצבנו את
השביל אופניים ב 2022-בצופים .צפינו הוצאה של  3מלש"ח .בגלל שלא קיבלנו את המקור
התקציבי המקורי מהמקור המקורי -זה לא יהיה  3מיליון שקל ההוצאה ב 2022-אלא תהיה
רק מיליון וחצי .פשוט נבצע פחות בסעיף הזה ,זה הכל ,זה עניין מהותי של תקציב.
תהילה מימון :של ניהול תקציב .יישאר רשום שלושה מיליון אצל יובל .כל עוד לא תיערך פקודה
מסוימת יישאר תקציב של  3מיליון בצופים כי אין פקודה.
צבי אפרת :לא העליתי על דעתי בגלל הכוכבית לשחרר את השמונה מיליון.
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תהילה מימון :לרגע שלא יתפרש שאני מפקפקת .אני מברכת על זה .הבאתם את זה בצורה
שקופה .אני מדברת על מנהל תקין ואישור כדי לא להגיע למצב שיש לנו פה משהו שהוא לא
מסודר .אני מבינה את הלחץ ואת השבוע הזה שהוא קריטי .אולי אפשר להעביר בהחלטה
דחופה .תעבירו מחוץ למועצה.
יובל בודניצקי :נתגבר על הלחץ .כמו שאנחנו מדווחים על זה פה עכשיו בוועדת כספים ,אין
בעיה שנ דווח במועצה .אין פה מה להסתיר הכל על השולחן והכל שקוף .ברמת הדיווח אין
שום בעיה .השאלה ברמה הטכנית ,אם זה של המנהל התקין שינוי המקור אם מחייב ומאפשר.
אם זה מאפשר לנו לצאת לדרך או סך הכל השבוע.
תהילה מימון :מבחינתי יש אנשי מקצוע שיגידו את עמדתם ואני מקבלת את עמדתם.
יובל בודניצקי :נתת משפטית או אמרת שזה לא משפטי? הוא אומר שמבחינתנו ברמת
הדיווח.
הדר לביא :היועץ המשפטי אמר אני אמליץ לבדוק דרך אם אפשר לאשר את זה עכשיו אני
מאמינה שזה יאושר ולהעביר למועצת העיר אם זה דחוף אפשר גם היום .זה המנהל הכי תקין.
צחי בן אדרת :אם אין ברירה וזה פתרון הביניים הכי טוב נעשה את זה.
אלון בן זקן :הוויכוח בינך לבין תהילה טבלה של התב"רים של העברה מסעיף לסעיף כן או
לא .אם זאת הפעולה מה הבעיה לתקן את הטבלה ,לקבל עכשיו אישור.
תהילה מימון :רק בגלל המועצה ,אלון .הדיליי של המועצה .אם הוא מדווח הוא יכול מחר
לצאת עם זה .אם מבקש אישור צריך לחכות שבוע שהמועצה גם תאשר .זו הדילמה.
אלון בן זקן :איך שזה רשום עכשיו ,הפשרה של שלושה מיליון נראה כמו סוג של מיון פנימי
שלא מצריך את ההחלטה .אם עושים העברה מסעיף לסעיף ,ברמה של דיווח ,אפשר לצאת
לדרך הכל בסדר .לא צריך ממילא לאשר פה ,וזה לא צריך להגיע למועצה .לא הצלחתי להבין
למה זה מגיע בטבלה הזאת של העברה מסעיף לסעיף.
הדר לביא :מיון פנימי גם מאשרים.
תהילה מימון :אם אני משנה מקורות לא מאשרים את זה?
הדר לביא :יש בטבלאות האלה מיונים פנימיים.
אלון בן זקן :מדברים על הפשרת שלושה מיליון שח .זה לא מיון פנימי זה רק ברמה של דיווח.
תתקדמו ,הוויכוח לא איתי.
צבי אפרת :שיפוצי קיץ תוקצב ב 15-מיליון .הייתה כוכבית ששמנו ליד הצופים ואמרנו שלא
נוציא  8מיליון שקל עד שלא נסדיר פעולה מסוימת .שלושה מיליון ניקח את הכוכבית מתוכם
מיליון וחצי לצופים .הזזנו את המותנה .אם השאלה המשפטית לא ברורה ,אפשר לאשר ליתר
ביטחון כמו שזה אישור .אני מוכן מחר בבוקר לשבת עם אלון ולנסות קצת לחדד את הדברים,
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ואז הוא אחרי שהוא יבין יותר טוב את הדברים יגיד אם רוצה להביא למועצה זה יובא .נכניס
כדיווח למועצת העיר.
תהילה מימון :צבי אני מתחברת למה שאתה אומר .כרגע נאשר באופן עקרוני את המתווה
שהוצג בפנינו .מחר הצוות המקצועי ישב ,לפי ההחלטה יעביר או לא למועצת העיר .בבקשה
תעדכנו אותנו אם זה עובר למועצת העיר  -תעבירו לוועדת הכספים יום קודם ,שנראה ,נאשר
ותביאו למועצת העיר יום אחרי כדי שיהיה מנהל תקין.
צחי בן אדרת :מאשרים את הכול .ככל שיהיה שינוי נעדכן.
יובל בודניצקי :ניקח מההנגשה לירית.
תהילה אולי נתקדם סליחה ,לירית השיבו לך? האם השיבו לך על השאלה? אני מניחה שהצוות
המקצועי עשה את העבודה .תהיה הצעה טובה יותר או טובה פחות אבל שיפוצי הקי יתקיימו
בקיץ .מה שאמר מנכ"ל העיריה  -הם יבצעו עד ה 11-מיליון שקלים שאותם הם מאושרים ויש
להם כסף .שמונה מיליון שאישרנו ועוד  3ולא יבוצע מעבר לזה .בלי כמובן לחזור ולדווח ולבקש
כסף נוסף .כמו שעשו כאן כרגע ,הסיכוי שייפתחו המעטפות ולא יהיה בכלל מציע או שיפוצי
קיץ ,הוא לא על השולחן הזה .אם לא יהיה  -יישאר כסף.
לירית שפיר שמש :אני לא לגמרי בטוחה שהבנתי את זה .אבל בסדר .זה לא בסדר אבל...
תהילה מימון :את שואלת ,נמקד מה יקרה אם השמונה מיליון שקל שהם מותנים?
לירית שפיר שמש :בעצם לא יגיעו.
תהילה מימון ,יו”ר :מניחים שהם לא יגיעו .רגע ,אניח את דעתך ,ככל והשמונה מיליון ,רגע,
את מדברת על הצופים ,מטריד אותך...
צחי בן אדרת :לירית ,רגע .כשבנינו את התקציב לגבי שיפוצי קיץ לקחנו מלכתחילה תיקון
וידענו שזה מותנה .זה הרעיון של מותנה ,מעין סיכון אם יתקבל או לא .אישרנו את התקציב
כשידענו שזה המצב .לגבי הצופים  -הפער שלקחנו מהצופים יושלם ,אני מבטיח להשלימו ,זה
יקרה.
לירית שפיר שמש :לא הבנתי.
צחי בן אדרת :נכון לקחנו מהצופים מיליון וחצי לטובת שיפוצי קיץ .ככל שלא נקבל ממכירת
הזכויות כספים ,נמצא מקור תקציבי אחר ונבצע.
הדר לביא :יש לי שאלה על סעיף אחר בתב"ר .סעיף החינוך המגדרי ,יש סעיף שאני מכירה
מפעם שמועצת נשים שעוסק ספציפי בזה .אשמח להבין למה זה הולך לאגף החינוך ולא
למועצת נשים.
צבי אפרת :הציגו בפני שרת החינוך תכנית והיא אמרה צאו לדרך .לפי קול קורא זה גן ילדים
ספציפי עם סוג של פיילוט או משהו כזה לגן אחד .הייתה פה שרת החינוך בגן ילדים והראו
תכנית שתפעל קדם יסודי .לא יהיה אח ואחות ולא דייל ודיילת .יש תכנית כזאת שפעילה שבע
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שנים בערך .יש תכנית שבע שנים .שרת החינוך לא נותנת כסף למועצת נשים .שרת החינוך
נותנת כסף לגני ילדים .זאת המציאות .המשמעות היא ,אולי כדאי לערב את שרת החינוך.
הדר לביא :זה מעבר לתוכנית השנתית משהו שהיא ביטלה ונתנה עכשיו .זה בשיתוף בין אגף
החינוך ומועצת נשים.
צחי בן אדרת :ככל שירצו מנהלת אגף החינוך ירצו לעשות התאמות כמו שעושים בהמון
סעיפים.
יובל בודניצקי :כדי לקבל את הכסף צריך לדווח עליו .הדיווח צריך כמו שאני לא יכול לדווח על
מבנה ציבור למשרד החינוך .מי מקבל את הכסף .גם פה צריך לדווח מהחינוך למשרד החינוך
כדי לקבל את הכסף ממשר החינוך .משרד החינוך מתקצב פרויקטים שקשורים למשרדו.
לירית שפיר שמש :למי היה הרעיון לגשת למכרז כדי לקבל ממשרד החינוך?
צחי בן אדרת :זה לא רעיון של מועצת נשים לבקש את המכרז .יש פה שני גופים שמדברים
על אותו הנושא.
לירית שפיר שמש :אין פה.
צחי בן אדרת :הדר ,אני רגע רוצה דקה.
הדר לביא :מה שיובל אמר מובן .מבחינה מקצועית זה אומר אני מעירה לנו לגורמים
המקצועיים .זה פרויקט חדש או שזה אותו דבר?
צבי אפרת :מה שאני מוכן לקחת על עצמי מחר בבוקר לדבר עם טל יו"ר מועצת נשים ,לחבר
אותה לעניין הזה .אולי זה יישאר פה ואולי היא תשב מול אגף החינוך ותבצע .אני בכל אופן
אגיד לה שזה קיים ואז תציע את שירותיה.
גני ילדים ,לא חושב שזה צריך להשפיע על התב"ר.
לא יכלה להגיע היום.
תהילה מימון :יש עוד שאלות או שנעבור להצבעה? מצביעים על העברות .אם למישהו יש
התנגדות לאחד הסעיפים או לכולם.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את העברות.
צחי בן אדרת :רגע ,יש עוד נושא – העברות שוטף.
העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף 2022
הערה – בשל תקלה טכנית לחלק זה לא בוצע תמלול ומובאים עיקרי הדברים.
פירי לוי  :דוברות והסברה ,מיון פנימי בסך של  ₪ 100,000לבקשת האגף .קידום הבריאות
וחוסן עירוני העברה מרזרבה בסך של  ₪ 12,000בגין אירוע קהילתי בריא ביער קפלן ,אחזקה
ותפעול – העברה של  ₪ 465,000מיון פנימי ,חינוך – מנהל חינוך ,הרשאות גפן ,הכנסה מול
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הוצאה – תקצוב משרד החינוך עבור הפרויקטים צמצום פערים ,באים בטוב והכלה והשתלבות.
חינוך פרט מיון פנימי לבקשת האגף בסך של  .₪ 50,000תרבות מוסיקה ₪ 2,000 ,מול
רזרבה לפעולות בגין כניסה למאגר תמיכות .תרבות אירועים תוספת של  ₪ 700,000מרזרבה
לפעולות בגין התייקרויות ,גידור שמירה ודרישות משטרה .הנדסה רישוי בניה -תיקון טכני בסך
של  .₪ 98,000הנדסה מהנדס הרשות -מיון פנימי לבקשת האגף בסך של .₪ 100,000
לשכה משפטית  0מיון פנימי של  .₪ 150,000משאבי אנוש – מיון פנימי רווחת העובד בסך
של  ,₪ 100,000לבקשת האגף .קהילה וחברה אירועים – הכנסות מול הוצאות בסך של
 ₪ 600,000ושירותים חברתיים קהילתיים העברה של  ₪ 550,000מול הרזרבה בגין גידול
בהשמות.
תהילה מימון :איך אנחנו מוודאים שאנחנו לא מפסידים בסעיף של הכנסות מהופעות.
צחי בן אדרת :מדובר על הכנסות מול הוצאות .ככול שההוצאות יהיו גבוהות יותר הדבר ימומן
ע"ח החברה לתרבות.
תהילה מימון :ממה נובע הגידול באירועי הלאום?
יובל בודניצקי  – :העיקר התייקרויות (מיעוט ספקים לאור תקופת הקורונה) ודרישות משטרה,
כב"א וכיוב לאור אירועי הר מירון והמצב הביטחוני.
תהילה מימון :אני חושבת שראוי היה להביא את הדברים לפני ולא בדיעבד.
יובל בודניצקי :כפי שאמתי לא יכולנו לצפות את הדברים.
החלטה  :בעד אישור העברות  :דני ,אורן ,הדר ,תהילה,
לירית בעד העברות פרט לסעיף ( 7מתנגדת)

בברכה,

תהילה מימון ,רו"ח
גזבר עיריית כפר-סבא
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צחי בן אדרת ,רו"ח
גזבר עיריית כפר-סבא

העברות מסעיף לסעיף מס'  4לשנת 2022

עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם מחלקה

1

דוברות
והסברה

דוברות והסברה

2

קידום
הבריאות
וחוסן עירוני

קידום הבריאות
וחוסן עירוני

3

אחזקה ותפעול

חשמל

4

חינוך

מינהל חינוך

5

חינוך

פרט

6

תרבות

מוסיקה

7

תרבות

אירועים א

8

הנדסה

רישוי בניה

מספר חשבון

שם חשבון

תקציב לפני
תקציב
שנה
תחילת
שינוי

הכנסות

תקציב
סכום שינוי
תקציב אחרי שינוי

 1614000550הסברה ויחסי ציבור הוצאות

910

860

100

960

 1614000110שכר דוברות

1,450

1,450

-100

1,350

 1829500781ערים בריאות פעולות

145

145

12

157

 1994000981רזרבה לפעולות

5,100

4,960

-12

4,948

 1098003421אחזקת חשמל

200

200

465

665

 1098003751תחזוקת חשמל מבנים

600

600

-465

135

 1811000982הרשאות גפן

-

-

1463

1,463

 1311000922הרשאות גפן

-

תקציב
סכום שינוי
תקציב
אחרי שינוי
תקציב
לפני שינוי

מיון פנימי

אירוע קהילתי בריא ביער קפלן

מיון פנימי לבקשת האגף

-

 1813200742חינוך מיוחד הוצאות קיום

1,405

1,405

50

1,455

 1813203210סייעות חנ"מ זמניים

21,204

21,204

-50

21,154

 1826200820השתתפות במוזיאון כס

80

80

2

82

 1994000981רזרבה לפעולות

5,100

4,948

-2

4,946

הוצאות יום העצמאות
1751000780
וארועי הלאום

1,600

1,600

700

2,300

 1994000981רזרבה לפעולות

5,100

4,946

-700

4,246

עזר שכר משפטיות ועדה
1733400115
לתו"ב

740

740

98

838

 1742000115שכר תקציבי עזר

500

500

-98

402

עמוד  1מתוך 2

הערה

1,463

1,463

תקצוב משרד החינוך עבור
הפרויקטים צמצום פערים,באים
בטוב והכלה והשתלבות.
מיון פנימי לבקשת האגף

כניסה למאגר תמיכות

התיקרותאבטחה )בינוי גידור
שמירה( והתייקרויות

תיקון טכני
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עיריית כפר סבא

הוצאות
מספר
הקצאה

היחידה

שם מחלקה

9

הנדסה

מהנדס הרשות

10

הלשכה
המשפטית

הלשכה המשפטית

11

משאבי אנוש
והדרכה

משאבי אנוש
והדרכה

12

קהילה וחברה

אירועים

13

שירותים
חברתיים
קהילתיים

מספר חשבון

שם חשבון

תקציב לפני
תקציב
שנה
תחילת
שינוי

הכנסות

תקציב
סכום שינוי
תקציב אחרי שינוי

 1733200110משכורות ושכר פיקוח

1,200

1,200

100

1,300

 1731000752יעוץ מקצועי

30

230

-100

130

 1617000110משכורת ושכר משולבי

1,860

1,860

-150

1,710

 1617000581הוצאות משפטיות

1,750

1,750

150

1,900

 1613100780רווחת עובד

530

530

100

630

 1613100786פעולות לרווחת העובד

1,104

1,104

-100

1,004

 1252000411הכנסות מהופעות

-675

 1752000752ארועים ברחבי העיר

675

675

600

שילוב אזרחים ותיקים בבתי
1844300840
אבות

2,900

2,900

400

3,300

 1344300930החזקת זקנים במעונו

-2,100

 1847200840מעונות חסות

-

 1347200930חסות ארצית

-

34,000

700

34,700

מיון פנימי לבקשת האגף

800

800

27,200
-

-

 1848300110שכר התנדבות

1,070

1,070

)(20

 1848301750בית למשפחות מיוחדות

59

59

20

79

 1842200840משפחות במצוקה בקהילה

400

400

300

700

משפחות במצוקה בקהילה
1342200930
ממשלה

-300

 1994000981רזרבה לפעולות

5,100

הכנסות

מיון פנימי לבקשת האגף

2,100

1,050

הוצאות

מיון פנימי לבקשת האגף

675
1,275

סדור במוסדות מש"ה
34,000
1845100840
ואוטיסטים
הכנסות ממשלה  -מוסדות
-27,200
1345100930
לאנשים עם מוגבלות שכלית

תקציב
סכום שינוי
תקציב
אחרי שינוי
תקציב
לפני שינוי

300
4,246

)(525

3,721

954,725
954,725

3,738
3,738

958,463
958,463

-

עמוד  2מתוך 2

-

-

הערה

600

300

550

600

225

1,275

הוצאות כגנד הכנסות עבור
תוספת הופעות באיצטדיון

2,400

27,750

600

525

תוספת השמות בתומים של נשים
מוכות ,אוטיסטים ואזרחים
ותיקים במעונות

העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
העברה 5

עיריית כפר סבא

22/05/2022

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף
חזות
העיר

תפעול

שם הסעיף

פרק

תקציב קיים

521

11010

פיתוח שטחים וגנים ציבוריים -השתתפות בעלים

127

-

540

11010

פיתוח שטחים וגנים ציבוריים -מקרנות הרשות

3,140

-

750

11010

פיתוח שטחים וגנים ציבוריים -עלויות קבלנים
3,267

20

תקציב
מעודכן
147

-

20

528

47020

התקני בטיחות בדרכים  -השתתפות הרלב"ד

40

40

36

76

540

47020

התקני בטיחות בדרכים  -קרנות הרשות

230

80

50

280

750

47020

התקני בטיחות בדרכים -עלויות קבלניות
356

86

523

63001

פיתוח השכונות הירוקות  -תרומה לפארקור

1,678

-

528

63001

פיתוח השכונות הירוקות  -השתתפות מט"ח

-

-

455

455

540

63001

פיתוח השכונות הירוקות  -קרנות הרשות

469,433

-

-455

468,978

590

63001

פיתוח השכונות הירוקות  -החזרים שונים

1,615

-

1,615

750

63001

פיתוח השכונות הירוקות  -עלויות

-

-

472,726

-

-

540

44007

פתוח וטיפול בתבע"ות  -קרנות הרשות

8,961

-

1,600

10,561

הנדסה 590
950

44007

פתוח וטיפול בתבע"ות  -השתתפות רשויות במאבק

93

-

44007

פתוח וטיפול בתבע"ות  -עלויות מתכננים ויועצים

540

44013

פתוח וטיפול בתבע"ות  -קרנות הרשות

הנדסה 950

44013

9,054

-

1,600

10,654

4,777

3,000

-1,600

3,177

4,777

3,000

-1,600

528

23002

פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח -השתתפות מת"ח

2,331

-

99

2,430

הנדסה 540
750

23002

פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח -קרנות הרשות

652

-

-99

553

23002

פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח -עלויות

523

55003

יוזמות חינוכיות  -תרומה להנצחה

525

55003

יוזמות חינוכיות  -השתתפות משרד החינוך

540

55003

יוזמות חינוכיות  -קרנות הרשות

750

55003

יוזמות חינוכיות  -עלויות

2,983
73

-

-

73

-

-

335

120

408

193

3,267

.
-

20

3,287

20

3,287

270

120

86

356

270

120

86

356

נתקבלה התחייבות מהרלב"ד
לתיקון ליקויי בטיחות בדרכים,
בדגש על קירבה למוסדות חינוך
ביחס של  60%הרלב"ד 40%
העירייה

נתקבלה השתתפות משרד
התחבורה בגין שביל אופנים
472,726
472,726

472,726
-

-

472,726

93

3,177

חינוך

-

נתקבלו תקבולים בגין פיצוי נופי,
נרשמים לתקציב ייעודי

1,678

472,726

פתוח וטיפול בתבע"ות  -עלויות מתכננים ויועצים

עדכון

3,140
3,287

120

מתוכו
2022

תקציב קיים

3,267

270

חברה
כלכלית

מתוכו
2022

עדכון

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן

2,983

9,054

-

1,600

10,654

9,054

-

1,600

10,654

4,777

3,000

-1,600

3,177

4,777

3,000

-1,600

3,177

2,983

-

-

2,983

2,983

-

-

2,983

מיון פנימי  -העברה מהתב"ר
הנוכחי של תבע"ות לתב"ר
הקודם ,לצורך המשך עבודה על
פרויקטים מתמשכים
מיון פנימי  -העברה מהתב"ר
הנוכחי של תבע"ות לתב"ר
הקודם ,לצורך המשך עבודה על
פרויקטים מתמשכים
נתקבלה השתתפות נוספת בגין
הרחבת כיכר נעמי שמר

73
45

45
335

45

עמוד  1מתוך 2

-

408

193

45

453

453

408

193

45

453

אושרה תמיכה בסך  44.5א'
ש"ח לפרויקט הטמעת שוויון
מגדרי בגני ילדים

העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
העברה 5

עיריית כפר סבא

22/05/2022

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף

פרק

שם הסעיף

תקציב קיים

מתוכו
2022

עדכון

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן

תקציב קיים

מתוכו
2022

עדכון

תקציב
מעודכן

-

-

-

-

-

-

-

-

הפשרת  3מ' ש"ח מסכום שיפוצי מוס"ח שהוגדרו במותנה
בתוכנית הפיתוח נקבע סכום של  8מיליון ש"ח מתב"ר  53023כמותנה בקבלת תקבול מהחברה הכלכלית בגין מימוש זכויות במקרקעין
עד לקבלת התקבול מופשרים  3מ' מהמותנה שיכוסו כלהלן
חינוך

תקבולים לקרנות שלא תוקצבו )שביל אופנים בגין וכיכר נעמי שמר(

500

מבנה הצופים ,עומד לצאת לדרך ,חלק ההוצאה שעובר ל 2023

1,500

כיסוי חלקנו בתב"ר  ,11017פיתוח גנ"צ וגני משחק ,מקרן שצ"פ

הפשרת סכום של  3מ' ש"ח
לשיפוצי מוס"ח כנגד המקורות
שצויינו

1,000
סה"כ

3,000

-

-

-

-

-

-

-

493,485

3,313

151

עמוד  2מתוך 2

493,636

493,485

-

-

3,313

151

493,636

אישור המלצת ועדת כספים מיום  - 12/4/22העברה מסעיף לסעיף תקציב תב"ר לשנת
( 2022העברה מספר  )6בנושא  :הקמת מרכז קהילתי בהדרים
ביום  12/04/2022דנה ועדת הכספים בהעברות מסעיף לסעיף בנושא תב"ר והמליצה לאשר
את ההעברות .בישיבת המועצה מיום  11/5/2022הוחלט להסיר מסדר היום את ההעברה
בנושא הקמת מרכז קהילתי בשכונת הדרים ,עד לפגישה עם ועד השכונה וקבלת
הסכמתם.
לפיכך לאחר קיום ישיבה עם ועד השכונה הנושא מובא שוב בפני מועצת העיר לאישור.

הצעת החלטה :
לאשר המלצת ועדת הכספים בישיבתה מיום  12.4.2022לעניין העברה מסעיף לסעיף
תקציב תב"ר לשנת  2022בנושא – הקמת מרכז קהילתי בהדרים.

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

העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
העברה 6

עיריית כפר סבא

30/05/2022

הכנסות )באלפי (₪
היחידה סעיף
540

קהילה
וחברה 750

פרק

שם הסעיף

תקציב קיים

95005

הקמת מרכז קהילתי דתי בהדרים  -מקרנות

-

95005

הקמת מרכז קהילתי דתי בהדרים  -עלויות הקמה והצטיידות

-

מתוכו
2022
-

-

עדכון
1,000
1,000

-

הוצאות )באלפי (₪
תקציב
מעודכן

תקציב קיים

מתוכו
2022

עדכון

תקציב
מעודכן

1,000
1,000

העברה זו אושרה בוועדת כספים כחלק מהעברות מס' 4

-

מובאת לאישור מועצת עיר ביום 1/06/2022

-

-

-

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

-

0

0

1,000

עמוד  1מתוך 1

1,000

-

0

0

1,000

1,000

הקמת מרכז קהילתי דתי בעמק
בית חורון ,עלות צפויה לתכנון
הקמה והצטיידות

בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
הצעת החלטה:
מאשרים המלצת ועדת הנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב
לשירות הציבור  ,לפי הפרוטוקול המצורף מיום .18/05/2022

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

תאריך18/5/22 :
פרוטוקול ישיבת ועדת :הנחות בארנונה מס' ישיבה2/2022 :

נושא:
נערך ביום:

18/5/2022

נוהל ע"י:
שמות חברי
הוועדה
הנוכחים:

שמות חברי
הוועדה שלא
נכחו:

אסמכתא 2 :

עו"ד איתן צנעני – יו"ר ועדת הנחות
עו"ד איתן צנעני
עו"ד אלון בן זקן
רו"ח צחי בן אדרת
גב' רוזי נוימן
גב' יעל קינאר
גב' לירית שפיר שמש

נרשם ע"י  :יעל קינאר
 יו"ר הועדה יועץ משפטי גזבר העירייה מנהלת אגף הרווחה מזכירת הוועדה -חברת מועצה

גב' קרן גרשון חגואל

 -חברת מועצה

שמות מוזמנים
שנכחו:
תפוצה:

סדר יום:
הישיבה נפתחה בשעה  14:00בהתאם להזמנות שנשלחו.
על סדר היום :
 .1פטור מוסד מתנדב לשירות הציבורי עפ"י סעיף ( 5י) לפקודת מיסי העירייה ומסי
הממשלה (פיטורין) .1938
עיקרי דברי המשתתפים:
בשנת  2019נכנס לתוקפו תיקון מס'  32לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) .1938 ,במסגרת חוק
זה ,תוקן סעיף ( 5י) כך שנקבע כי סמכות האישור האמורה של "מוסד מתנדב לשירות ציבורי" תהא של
מועצת הרשות המקומית ,האישור יינתן ,בהתאם להוראת החוק ,לאחר בחינת הבקשה בכללותה ולאחר
שנמצא כי המוסד עומד בכלל התנאים והכללים שנקבעו לעניין זה בהתאם לחוזר מנכ"ל .5/2019
על מנת לבחון את הקריטריונים ולהמליץ על פטור מוסד מתנדב לשירות הציבור התקיימה וועדת הנחות
בנושא ,יעל קינאר ,מזכירת הוועדה ,סקרה את רשימת העמותות והמלצת הצוות המקצועי בהתאם
לקריטריונים של חוזר מנכ"ל  .5/2019התקיים דיון על כל עמותה בנפרד ,נשאלו שאלות מצד חברי הוועדה
והתקבלו תשובות מהצוות המקצועי.

1

להלן פירוט העמותות שנדונו בוועדת ההנחות שהתקיימה בתאריך  18/5/2022והחלטות הוועדה :

 .1אור מצווה

-

משלם מס' 580622231

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

התע"ש 14

₪ 25,369

₪ 16,997

כן

אור מצווה – חלוקת מזון לנזקקים.
העמותה עומדת בכל הקריטריונים הנדרשים.
החלטה  :הוחלט פה אחד ,להמליץ לאשר מתן פטור מוסד מתנדב לשירות הציבור בהתאם
לתקנות משרד הפנים.

 .2עמדא

-

משלם מס' 580130714

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

שרת משה 24

₪ 18,670

₪ 12,508

לא

עמדא – הוקמה על מנת לשפר את איכות חיים של אנשים עם דמנציה ואלצהיימר והמשפחות
המטפלות בהם.
העמותה עומדת בכל הקריטריונים הנדרשים.
החלטה  :הוחלט פה אחד ,להמליץ לאשר מתן פטור מוסד מתנדב לשירות הציבור בהתאם
לתקנות משרד הפנים.

 .3ע.ז.ר.ה -

משלם מס' 580037455

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

רוטשילד 45

₪ 10,154

₪ 6,803

כן

ע.ז.ר.ה – חנות יד שניה שמוכרת מוצרים במחירים מופחתים ,יוצרת מפגשים חברתיים של עולים
ובנוסף מתנדבים בחנות תלמידי בי"ס המשתתפים בפרויקט מחויבות אישית.
העמותה לא עומדת בקריטריון  2לחוזר המנכ"ל קרי ,תמורה של לפחות  50%ממחיר השוק.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

2

 .4ויצו

-

משלם מס' 580057321

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

ויצמן 121

₪ 7,533

₪ 5,047

לא

ויצו – חנות יד שניה הפועלת בכפר סבא.
העמותה לא עומדת בקריטריון  10+ 9 + 4 + 3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות
תשלום שאינו נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות
הכללית של המוסד ,שכר מנכ"ל העמותה עולה על שכרו של מנכ"ל משרד ממשלתי ובנוסף לא
נמסרה הצהרה לגבי פעילות פוליטית ושימוש בנכס לצרכים אחרים.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

 .5אור שלום

-

משלם מס' 5150852981

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

הנגר 6

₪ 65,512

₪ 43,893

לא

אור שלום  -מטרת העמותה היא טיפול בילדים ,נוער וצעירים בסיכון שהוצאו מביתם ע"י
רשויות הרווחה .העמותה פועלת למצוא עבורם את המסגרת מתאימה ביותר של משפחות אומנה
או פנימיות .בכפר סבא מתקיימת תוכנית האומנה – גיוס וליווי משפחות אומנה וחדי טיפול.
העמותה לא עומדת בקריטריון  10+ 9+ 4 + 2+3לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות
תשלום שאינו נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות
הכללית של המוסד ,בנוסף לא נמסר מידע לגבי סעיפים  9, 4ו – .10
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

 .6סביון – העמותה למען האזרח הוותיק

-

משלם מס' 580069342

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

אזר 49

₪ 330,804

₪ 221,638

לא

סביון – מרכז יום לקשישים תשושים ותשושי נפש המעניק תמיכה הכוללת עובדים סוציאליים,
ביטחון תזונתי וקוגניטיבי.
העמותה לא עומדת בקריטריון  2+3לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום שאינו
נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של המוסד.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.
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-

 .7צוות – ארגון גמלאי צה"ל

משלם מס' 580007235

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

התע"ש 20

₪ 28,534

₪ 19,117

לא

צוות – מטרת המוסד היא להטיב את זכויות גמלאי צה"ל וקידומם .בכפר סבא נמצאים משרדי
מחוז שרון.
העמותה לא עומדת בקריטריון  6 + 5 + 3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות
תשלום שאינו נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות
הכללית של המוסד ,בנוסף פעילות הארגון אינה משרתת בעיקר את תושבי הרשות ואינה עוסקת
בפעילות רווחה ,בריאות או חינוך לכלל האוכלוסייה.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

 .8אקים

-

משלם מס' 58003424

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

אנשטיין 1

₪ 61,251

₪ 41,038

לא

אקים – פעילות למען אנשים עם מוגבלות שכלית לתושבי העיר ובני משפחותיהם  .הפעילות כוללת
הפעלת מועדון חברתי ,פעילות פנאי ונופש ,שילוב בקהילה ,תמיכה ויעוץ.
העמותה לא עומדת בקריטריון  3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום שאינו
נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של המוסד.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

 .9השתחוויה

-

משלם מס' 580558021

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

התע"ש 23

₪ 29,480

₪ 19,751

לא

השתחוויה – מטרתם היא לקדם את התיאטרון הקהילתי בקרב אוכלוסיות שונות בארץ על מנת
לשפר את רווחתם ,לחיזוק החוסן האישי והקהילתי לאוכלוסיות מוחלשות ותיאטרון נשים.
העמותה לא עומדת בקריטריון  3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום שאינו
נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של המוסד.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.
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-

 .10לשכת בני ברית

משלם מס' 580009512

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

אגרון 23

₪ 3,744

₪ 2,508

לא

בני ברית – הרצאות וחוגים לקהל הרחב בנוסף פעילות בקרב העדה האתיופית ,עזרה לזולת ,סיוע
לקשישים ופעילות התנדבויות שונות.
העמותה לא עומדת בקריטריון  10 + 9 + 3לחוזר המנכ"ל קרי ,לבקשה לא צופו לבקשה דוחות
כספיים ולכן לא ניתן לקבוע את היקף הפעילות העסקית של המוסד ,בנוסף לא נמסרה הצהרה
לגבי פעילות פוליטית וכן שימוש בנכס לצרכים נוספים.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

-

 .11אלומה – בת עמי

משלם מס' 580025765

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

רבקה גובר 1

₪ 6,856

₪ 4,592

לא

הגליל 49

₪ 8,105

₪ 5,430

לא

בת עמי – דירות לבנות שירות לאומי .
העמותה לא עומדת בקריטריון  3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום שאינו
נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של המוסד.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

 .12עמינדב

-

משלם מס' 580083111

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

דב הוז 5

₪ 7,696

₪ 5,156

לא

עמינדב – דירות לבנות שירות לאומי .
העמותה לא עומדת בקריטריון  3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום שאינו
נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של המוסד.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.
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 .13של

-

משלם מס' 580354090

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

הגליל 34

₪ 7,846

₪ 5,256

לא

פיארברג 5

₪ 7,808

₪ 5,231

לא

דב הוז 5

₪ 7,696

₪ 5,156

לא

של – דירות לבנות השירות הלאומי.
העמותה לא עומדת בקריטריון  4 + 3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום
שאינו נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של
המוסד ,בנוסף שכר מנכ"ל העמותה עולה על שכרו של מנכ"ל משרד ממשלתי.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

 .14אופק – קידום מתנדבים פעילים

משלם מס' 580600138

-

כתובת העמותה

ארנונה שנתית

סה"כ פטור ארנונה
מבוקש

האם ניתן פטור שנה
קודמת

שאול המלך 6

₪ 1,905

₪ 1,276

לא

אופק – דירות לצעירים המשרתים בשרות הלאומי.
העמותה לא עומדת בקריטריון  3 + 2לחוזר המנכ"ל קרי ,המוסד גובה עבור הפעילות תשלום שאינו
נמוך ב –  50%ממחירי השוק וכן פעילותו העסקית אינה שולית ביחס לפעילות הכללית של המוסד.
החלטה :הוחלט פה אחד ,להמליץ לדחות את בקשת העמותה למתן פטור מוסד מתנדב לשירות
הציבורי בהתאם לתקנות משרד הפנים.

בברכה ובכבוד רב,

יו"ר הועדה ,עו"ד איתן צנעני

מזכירת הועדה ,גב' יעל קינאר

6

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  ,2022לעמותות שהשלימו
את המסמכים הנדרשים

הצעת החלטה
מאשרים חלוקת תמיכות לשנת  2022לעמותות ולגופים נתמכים כמפורט בטבלה הרצ"ב
לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים.
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29.5.2022
רשימת העמותות שהגישו בקשה לתמיכה בשנת  2022והגישו את כל המסמכים
אני ,אירית יהל ,יועצת מטעם עיריית כפר סבא ,מצהירה כי כל הטפסים שהוגשו על ידי
העמותות ברשימה שלהלן ,נבדקו על ידי ומצאתי כי הומצאו כל המסמכים הנדרשים על פי
החוק ועל פי התבחינים.
מספר
העמותה

שיוך
נושא

תמיכה
לאישור שנת
2022
₪

תמיכה
בשנת
2021
₪

1

מאיר ישא ברכה

580455731

דת

5,680

6,300

2

הבית של רונית

580543122

רווחה

9,680

11,450

מס שם העמותה

שכר
גבוה-
החריגות

שכר 5
הגבוהים –
החריגות

₪

₪

על החתום:
אירית יהל ,רו"ח

אישור מימון השתתפותם של סגני ראש העיר בהשתלמות השנתית מטעם השלטון
המקומי
הצעת החלטה :
מאשרים את מימון עלות השתתפותם של סגני ראש העיר ,אורן כהן ,איתן צנעני ודני
הרוש בכנס ההשתלמות השנתית לפורום הסגנים ,מ"מ ומשנים לראשי הרשויות
המקומיות ,שיערך על ידי מרכז השלטון המקומי באילת ,בתאריכים , 11-14/12/2022
בסך של  ₪ 4,510לכל אחד.
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עדכון הרכב ועדות העירייה
 .1מאשרים למנות את לירית שפיר שמש כחברה בועדת משנה לתכנון ובניה במקומו
של עילאי הרסגור-הנדין.
 .2מאשרים למנות את לירית שפיר שמש כחברה ומ"מ יו"ר הוועדה לבטיחות
בדרכים במקומו של עילאי הרסגור -הנדין.
 .3מאשרים למנות את מאיר מנדלוביץ כמ"מ של לירית שפיר שמש בוועדה לבטיחות
בדרכים.
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