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 הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין    הנדון:

 
 

 03/08/2022מן המניין, שתתקיים ביום רביעי, לא מוזמנים לישיבת מועצת עיר שהנכם 

  מיד בתום הישיבה שלא מן המניין בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים, ' אב, תשפ"ב,  ו

 כפר סבא.  135בחדר הישיבות מבנה "החאן", ויצמן 

 
 על סדר היום

 : 26/07/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .1

 .2022תקציב שוטף לשנת  6העברות מסעיף לסעיף מס'  .א

 .2022לשנת   –תקציב פיתוח  9העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב
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 . א' להצטיידות מחשוב מוס"ח 400תוספת  -עדכון תוכנית החומש למפעל הפיס .2

 החזרת מקרקעין ברחוב רות לידי קק"ל.   .3
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 סדר יום:

 
 תקציב רגיל   2022לשנת  6העברות מסעיף לסעיף מס'  .1

 תקציב פיתוח )תב"ר(   2022לשנת  9העברות מסעיף לסעיף מס'  .2

 )תב"ר(   תקציב פיתוח 2022לשנת   10 העברות מסעיף לסעיף מס'  .3

 

. מי שתנהל את  לפני פתיחת הישיבה  לירית ברשותך אגיד כמה מילים   צחי בן אדרת:
   ?. האם יש התנגדותכמ"מ היו"ר  הישיבה היא לירית

 אין התנגדות. בהצלחה.   אמיר קולמן:

 : אין התנגדות. אורן כהן

 26יולי   2022 ישיבה: מס' ועדת כספים   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:  

 624610  אסמכתא :   באמצעות הזום  26.7.2022 נערך ביום: 

 מינוסקין  מירי  נרשם ע"י :  לירית שפיר שמש  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים: 

 שמש לירית שפיר 

 מיר קולמן א

 אורן כהן 

שמות חברי  
 הוועדה

 : שלא נכחו

 תהילה מימון 

 דני הרוש 

 עדי לוי סקופ 

 הדר לביא 

 צביקה צרפתי 

  שמות
 וזמנים מ

 שנכחו: 

 יובל בודניצקי 

 צחי בן אדרת 

 אלון בן זקן 

 פירי לוי 

 צבי אפרת 

 מירי מינוסקין 
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 תקציב רגיל   2022לשנת  6לסעיף מס' העברות מסעיף  .1

יש לנו על סדר היום תקציב שוטף ושתי העברות תב"רים. תשע    לירית שפיר שמש:
  . בבקשה פירי.  10-ו
 

  אקריא ואם יש שאלות מוזמנים לשאול. פירי לוי:
קידום הבריאות וחוסן העירוני. קיבלנו עדכון לקול קורא. מגדילים  :  העברה ראשונה

  ש"ח.   60,000הכנסות והוצאות 
 תיקון טכני. במנהל החינוך,  -  2העברה 

סעיפים    -   3העברה   עבורו  פותחת  אני  שמיר.  תיכון  חדש.  תיכון  פותחים  אנחנו 
גם הכנסות   תקציביים. גם לשכר מורים, לשכר שרתים, עובדים. לחשמל. אני פותחת

 . שכר מורים בהרצוג -להפעלה של התיכון ממשרד החינוך. וכנגד 

 . מה עושה סעיף שכר מורים להרצוג. את זה לא הבנתי. לא הבנתי.  לירית שפיר שמש:

בהרצוג שנת הלימודים מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט. בהרצוג    פירי לוי:
שעות שבועיות לכן יש לנו יתרה בסעיף. את זה אני מבקשת    40במהלך השנה לא ניצלו  

 להעביר לטובת תיכון שמיר. תיכון שמיר זה החדש. 

 היכן הבית ספר אמור להיות?   – -  לירית שפיר שמש

 באותו מקום. ליד גאולים, באותו מקום שהוא נמצא היום. :ודניצקייובל ב

 זה הפך לתיכון בבעלות עירונית. 

מה שאנו פותחים למעשה זה סעיף תקציבי חדש שהוא למעשה    לירית שפיר שמש:
עם כל הסעיפים האלה שמתייחסים לתיכון החדש הזה. למעשה זה לא אותם סעיפים.  

 הם. זה לא היה שלנו. באורט היה בעצם בשלהם בתקציבים היו של

בסעיפים אחרים. כאן זה בבעלותנו ולכן    נכון. הייתה השתתפות מסוימת,פירי לוי:  
לא ניצלו אותו ומכניסים    שימושעושים התאמות. ואז לוקחים מסעיף שלא עשו בו  

 לפה.  

 נכון.    צחי בן אדרת:

כר  לא זה מה שמדאיג אותי. מאיפה יש לסעיפים הראשונים ש  לירית שפיר שמש:
 מורים, חשמל. מאיפה יש לנו את התקצוב של זה.  



 

   

זה ממומן דרך משרד החינוך. זה אמור לכסות את הרוב. שכר העובדים    פירי לוי:
 והחשמל זה אנחנו. 

 עכשיו יותר ברור.   לירית שפיר שמש:

תכנון אסטרטגי ושיתופי. מבצעים ניוד משכר לפעולות על פי בקשת האגף.    4העברה  
 ? תקציב לטובת עזרה דרך חשבוניתהאנו מנצלים את  : לירית שפיר שמש

  נכון מאוד לירית.  פירי לוי:  
קהילה וחברה. נושא חוג הורה. אנחנו מבקשים להגדיל הכנסות ולהגדיל    ,5העברה  

 ש"ח.   25,000-הוצאות כנגד ב 

 שקלים? 25,000מעולה זה נשמע טוב מאיפה יש לנו עוד   לירית שפיר שמש:

 השתתפות.   פירי לוי:

 היו יותר הכנסות אז אפשר להוציא יותר, נכון.

בקשים להגדיל את סעיף הוצאות האירועים  . אנחנו מ6קהילה וחברה, סעיף    פירי לוי:
ש"ח על חשבון ההפחתות בסעיפים השונים. וזאת בשל שמפעל המים מימן    268,000

 אותם ישירות.  

 אלא זה מתקציב אחר.   -זה לא שהם יקופחו  לירית שפיר שמש:

   לא. פירי לוי:

ם. לכן אני  אני רואה פה נוער בסיכון וצעירים. דברים נורא חשובי  לירית שפיר שמש:
 אומרת שלא תהיה פגיעה.

 לא תהיה פגיעה. זה מיון פנימי.  צחי בן אדרת:

זה לא יפגע בקטע אחד על חשבון מישהו אחר. בלי פיצוי למה    לירית שפיר שמש:
 שאנחנו מורידים. 

 לא תהיה פגיעה. זה מיון פנימי.  צחי בן אדרת:

כל הפעולות האלה כבר בוצעו והתקבלו תשלומים בגינם ממפעל המים. לכן    פירי לוי:
 התפנה כסף לסעיפים ואנו מווסתים אותם לטובת אלו. 

העיר  7סעיף   כ  -   חזות  לפינוי אשפה  בהוצאות  גידול  לנו  מעריכים שתהיה  - אנחנו 
  ש"ח נכון להיום. זה על פי התחזית ביצוע של חצי שנה. אנחנו ממשיכים   1,500,000

 לעקוב אחרי זה אם יהיה צורך נעדכן שוב. 



 

   

יותר    לירית שפיר שמש: מעריכים שיהיה יותר. זה כי אנחנו תושבי העיר זורקים 
 אשפה. 

 נעשה המשך מעקב.    פירי לוי:

 ש"ח?   1,500,000-יש לנו מאיפה לקחת את ה לירית שפיר שמש:

   להוסיף?  הגדלנו את המענק שיפוי ארנונה קורונה. צחי האם אתה רוצה  פירי לוי:

מענק שיפוי קורונה. לירית, זה בגין השיפוי לעסקים המדינה משלמת    צחי בן אדרת:
מחזירה לנו את ההנחות ארנונה שנתנו לעסקים. אז כאן אנחנו קיבלנו שיפוי ביתר  

כן, יש לנו פה את הפער להוסיף  שקלים שלא תכננו אותם בתקציב. ל  וחצי של מיליון
לפינוי אשפה. מצד אחד יש לנו קיטון בהכנסות בגין ארנונה ומצד שני גידול בהוצאות  

 אשפה של מיליון וחצי אז אחד מול השני. 

 טוב אוקיי.  לירית שפיר שמש:

תשלומים לא רגילים, בחירות לרשויות. אני רוצה להוסיף לזה    -  8סעיף  פירי לוי:  
. לא לרשויות. אנחנו לקראת  כלליותת שלי, הסעיף הזה זה בחירות  שאולי זה טעו

יתקיימו   על המוסדות שבהם  להכין שילוט  מחויבים  בארץ. אנחנו  בחירות  מערכת 
 ש"ח. זה הסעיף שאנו משתמשים בו לכל אורך השנים.   10,000- הבחירות. זה יעלה כ

לי שאלה. מאוד התפלאתי כי אמרתי יש    לירית שפיר שמש: זמן לבחירות  חסכת 
והכוונה   הזה  בסעיף  טעות  שהייתה  בפרוטוקול  כתוב  שיהיה  צריך  המקומיות. 
אמורה   לא  המדינה  למעשה  השילוט  של  שהנושא  מבינה  שאני  הכלליות  לבחירות 
לשלם את זה כי זה חלק ממערכת בחירות לכל הארץ. המדינה לא אמורה לשלם דבר  

 כזה?  

טוקול כטעות סופר. נעשתה ישיבה עם ועדת  אבקש לשנות את זה בפרו   :ודניצקייובל ב
ה, רחל, התחילה  י הבחירות הארצית, עם נציגיה בכפר סבא. כבר הנציגה שלנו בעירי

לרוץ איתם. הם מתקצבים חלק מהדברים. למשל אולמות, חדרים הם ישלמו על זה  
 כסף כמו שנהוג אצלנו וכמו שהיה נהוג בעבר.  

 דברים כמו שנאמר, למשל שילוט הכוונה וכולי. אבל אנחנו צריכים עכשיו לתקצב 

בעתיד   מהם  שנקבל  בתשלומים  להתכסות  אמור  זה  זה.  את  עושים  עבור    -אנחנו 
 מערכת הבחירות. 

בעתיד זה יתכסה זה לא משהו שאנחנו אמורים לשאת בו בעצמנו    לירית שפיר שמש:
וזה יבוא אחר-אלא בסוף יהיה שיפוי אחר   - כך לאישור  - כך. ואז זה יבוא לתקציב 

 פעם אחרת כשנקבל את השיפוי. 



 

   

לוי: אחרי    פירי  הבאה  שבשנה  ייתכן  השנה.  סוף  שעד  סביר  לא  אבל  נקבל  בטח 
 ש"ח לשילוט מחויבים להוציא בכל מקרה. 10,000הבחירות. תמיד יש דיליי אנחנו 

ש"ח את    200,000מערך דוברות והסברה. מבקשים להעלות    - סעיף הבא  פירי לוי:  
 . בזה סיימנו.מול רזרבה לפעולות רות סעיף הדוב

 מה הנימוקים של הדוברות שהם ביקשו את הדבר הזה? לירית שפיר שמש:

זה לתקציב. אני אומר חשבנו למשל שזה מאחורינו ולא נצטרך למשל    :ודניצקייובל ב
נגד כפר סבא   - בנושא הקורונה. נגישות שלא תפס אצלנו חלק בתקצוב. מי שלא יודע 

נוס  ואנחנו היום צריכים להפעיל  ורשויות  נגישות באתר.  פות הייתה תביעה בנושא 
אמצעים שעולים כסף, בשוטף, וכל המסמכים שעולים לאתר שיהיו נגישים, שיעשו  
התאמות כך שיהיה לנושא הזה תעודה של מורשה נגישות השירות וחברות שאמורות  

נושא התביעה של  לעשות את העבודה. זה משהו שהתחייבנו בהסכם פשרה שסיכמנו ב
 . הנגישות. זה גם הגדלות

 אתה מדבר על התביעה של נציבות שוויון.  לירית שפיר שמש:

ב צריכים    :ודניצקייובל  בעיקרון  אבל  התובע.  שזה  בטוח  לא  התובע.  מי  זוכר  לא 
 להיערך אחרת בכל מה שקשור לאתר. 

 אושר פה אחד. -החלטה  

 )תב"ר(   תקציב פיתוח 2022לשנת   9 העברות מסעיף לסעיף מס' .2

ליונות. הנימוק הוא שלחודש אוגוסט  יות הפעם פיצלתי לשני גראת ההעבצבי אפרת:  
שנת   לפתיחת  נוגעות  שבעיקר  העברות  כמה  ויש  עיר.  מועצת  ישיבת  תהיה  לא 

. הכוונה מיד לאחר אישור ועדת  9הלימודים כל ההעברות שפיצלתי אותן להעברה  
ולבקש את אישורם במייל או בטלפון, על מנת   בין חברי המועצה  הכספים להפיצן 

להזרים   יהיה  הסעיפים  שניתן  את  אקריא  מיד  עכשיו.  כבר  האלה  הכספים  את 
  המדוברים ואז גם יובן מה הדחיפות.  

 יחסת לבית הספר הצומח.  יהעברה ראשונה מת 

בין    שאנחנו נצטרך להעביר   הדחופותנוגעת להעברות    9העברה    לירית שפיר שמש: 
    ?נוגעת לזה 10העברה ש, או חברי מועצת העיר שלא בישיבת מועצה

, העברה שריכזנו בה דברים דחופים. יש גם דברים דחופים שלא  9העברה  פרת:  צבי א
זה דברים שקשורים לפתיחת שנת הלימודים, קשורים במערכת החינוך   כללנו פה. 

 ותיכף תראו לגבי כל אחד מהם את הסיבה לדחיפות. לירית, האם עניתי? 

בוא תקריא ונתייחס. אם יהיו לי שאלות בתוך הסעיפים    , אוקיי  לירית שפיר שמש:
 אעצור אותך. 



 

   

  6,900,000-בית הספר הצומח, קיבלנו הרשאה על סכום של כ   -  1העברה  צבי אפרת:  
עצמאיות. מגדילים את חלקו של    3-ש"ח ו   3,000,000ש"ח. אנחנו בתקציב כללנו רק  

"ח על חשבון משרד החינוך  ש  6,932,000ש"ח. כלומר    3,932,000משרד החינוך בעוד  
רוצים    3,000,000-ו הספר.  בית  של  א'  משלב  לחלק  מתייחס  זה  חשבוננו.  על  ש"ח 

 לצאת אולי לבנייתו כבר בימים הקרובים. 

יש לנו למעשה כמעט שבעה מיליון זה משרד החינוך אישר אם    לירית שפיר שמש: 
 אני מבינה נכון. 

 כן. צבי אפרת:  

 ? ועוד שלושה מיליון תקציב שלנו שלא נקבל עליו שום שיפוי לירית שפיר שמש:

נכון. אנחנו בסטנדרט הבניה שלנו היה יותר גבוה מההרשאה של משרד  צבי אפרת:  
ש"ח למטר. בפועל    5,700- תמחירים מאשר לנו כ  החינוך. משרד החינוך לפי כל מיני

לא ניתן לבנות היום בעלויות האלה ואנחנו לצערנו מגיעים לעלויות גבוהות יותר. מה  
גם שאנחנו בונים קצת יותר מטרים מהמטראז' המינימום הפרוגרמה המאושרת של  
יותר שטחים בבתי  רוצים קצת    משרד החינוך. כמובן בתיאום איתם. אנחנו פשוט 

 הספר, וזו התוצאה. 

יש לי שאלה. הכוונה היא גם מבחינת הסטנדרט שאנחנו רוצים    לירית שפיר שמש: 
בהשקעה   צורך  פחות  הרבה  של  למחשבה  גם  שתהיה  מקווה  אני  החשיבה  לבנות 
בתשתיות ובתיקונים ואז למעשה זה יצא חסכוני יותר אחרי כמה שנים שנצטרך פחות  

 ן?  לשפץ פחות לתקן. יש מחשבה בעניי 

יובל עוסק בבינוי יותר ממני. אני יודע שאנחנו מנסים לגרום לזה שבית  צבי אפרת:  
 הספר יהיה חסכוני בתחזוקתו. 

אתם אומרים שבונים את הבית ספר בסטנדרט גבוה יותר מאשר    לירית שפיר שמש:
משרד החינוך מאשר, השאלה האם אנחנו עד כמה לוקחים בחשבון שבעתיד אם נבנה  

בסטנדר בתחזוקה.  אותו  בשוטף  פחות  אולי  להשקיע  נצטרך  בגדול,  יותר,  גבוה  ט 
ין  י שנים ראשונות לפחות. יש חשיבה על הענ  10-5תיקונים, שיפוצים, לפחות לאיזה  

 הזה?  

התחזוקה לא אמורה להיות גבוהה בשנים הראשונות שלו ולא אמורה    :ודניצקייובל ב
לקרות אחרי כמה שנים. הכוונה    להיות עול מבחינת תחזוקה. אם בונים טוב זה צריך

סבא מעניקה לתלמידים שלה כיתות מרווחות יותר,  -היא לסטנדרט שצבי דיבר וכפר 
לומר   חייב  אני  עדין  למידה.  שנתקלתי    -חווית  למה  צנוע  בסטנדרט  פה  שמדובר 

 במבנים החדשים האחרונים שנבנו. יש פה אלמנט של חיסכון מובנה. 

וזה סכום    -אני מבקשת אם מאשרים כבר דבר כזה  הדבר היחיד ש  לירית שפיר שמש: 
ין יהיה  ישהוא עד  -ן גם הסטנדרט הצנוע הזה  ילא קטן גם לאשר על חשבוננו, שזה עדי 



 

   

  משהו מכבד ומשהו שבמחשבה קדימה לתקופה ארוכה יותר מאשר סטנדרט פשוט 
 שעלול לדרוש תיקונים ואחזקה יקרים מאוד בסופו של דבר.  

חלקנו עוד יגדל בתחילת השנה הבאה. נעדכן שוב את התקציב. זה לצורך  צבי אפרת:  
 יציאה לביצוע. 

יש שני מקורות שנוספו לנו שאנו מוסיפים.    -הצטיידות חינוך       - 2העברה    צבי אפרת:
  - ש"ח שעמדו לרשתנו מהפיס   400,000אחד זה השתתפות הפיס אנחנו החלטנו יש עוד  

נהגנו כל שנה לייעד    2021וך. אני אעיר שעד לפני  אנו רוצים לייעדם להצטיידות חינ 
ב להצטיידות.  הפיס  מכספי  משרד    2021-חלק  של  הנדיבים  הקורונה  מענקי  בגלל 

לא ראינו צורך וזה קצת שחרר אותנו מהצורך לצייד    -שאמרו ציוד קצה  כהחינוך,  
עוד   לאשר  רוצים  אנחנו  לכן  ציוד,  צריכים  הספר  שבתי  מסתבר  הספר.  בתי  את 

ש"ח זה פשוט עניין פורמלי.    104,000ש"ח כספי פיס לטובת ההצטיידות. עוד    400,000
מיוחדים   צרכים  עם  תלמידים  טכנולוגית.  הנגשה  של  וטרנדי  חדש  מאוד  נושא  זה 

יה ציוד שמיועד להם. כל מיני מחשבים או אביזרי  י מקבלים ציוד, מקבלים מהעיר
 כך מקבלים ממשרד החינוך. - אחרעזר שמיועדים להנגשה. קודם מוציאים את הכסף ו 

ש"ח שקיבלנו. הוצאנו כבר. זה מחזיר את זה    104,000יש עוד מקור של משרד החינוך  
 ש"ח. 504,000- לתקציב ויש לנו הגדלת הוצאות ב

ש"ח    15,000,000בקשר לשיפוצי מוסדות חינוך. אישרנו    -אני עובר להעברה השלישית  
ספים. עכשיו רוצים להגדיל את הסכום בעוד  הוספנו עוד כספים עוד שני תקבולים נו

נכנסנו השנה לשיפוץ עומק באגף הישן    -ש"ח ממקורותינו. המקור להגדלה    1,400,000
בבית ספר רמז. התקציב כלל שיפוץ של שמונה כיתות. הוחלט להוסיף עוד שמונה  

 כיתות ולהשלים את הכספים שנחוצים לפרויקט הזה.  

גדילים את יתרת הפתיחה בקרנות. לאחרונה סגרנו את  ש"ח. מ   1,400,000-מגדילים ב 
אמנם עוד לא התחילה הביקורת כי משרד הפנים לא מינה רואה חשבון    2021  ספרי 

וזה מחדל שלהם. אבל אנחנו כבר יודעים שיש לנו ביתרת הפתיחה של הקרנות סכום  
ו  נוסף שמאפשר לנו להשתמש בו. זה סכום מקרנות הרשות שלא נאלצנו להשתמש ב

הוא עומד לרשותנו. יש לנו עוד סכום כזה. אתם תיכף תראו  ו למטרות    2021בתוך  
 כשנרד למטה. זו ההעברה השלישית. 

הרביעית   ממשרד    – ההעברה  קיבלנו  הספורט.  רשות  של  בקשה  אמנם  זו  קיבלנו, 
הוא   הרעיון  הראל.  ספר  בבית  לציבור  פתוח  כושר  מתחם  להקמת  בקשה  החינוך 

מתחם כושר שיהיה פתוח לציבור אחרי הצהריים. כלומר    לעשות בחצר בית הספר 
  - יהיה לו בידול מהחצר. אחר הצהריים גם בשעות הערב, גם כשהחצר תהיה סגורה  

 ניתן יהיה להתאמן בו ציבור העוברים ושבים.  

משרד החינוך אישר לצורך המטרה הזאת שמונים ושלושה אלף שקלים. אנחנו תכננו  
ש"ח מחלקנו. בינתיים הנושא הזה השתנה    117,000אישרנו  ש"ח לכן    200,000-לבצע ב

ש"ח אז משנים את המקורות והולכים לבקש את    283,000עומד על    מדןוובינתיים הא 



 

   

זה גם כן ממענקי הפיס למתקני כושר. העירו לי היום שיש מצב שלא נוכל לעשות את  
 זה מהפיס ואז נצטרך להשתמש במקור אחר. אבל כרגע כך אנו מציגים את זה 

 תן את הכסף לזה?  ייכול להיות שהפיס לא י  לירית שפיר שמש:

יש שאלות של התאמה. נעסוק בהן. השאיפה כן לעשות מהפיס. גם אם  אפרת:  צבי  
ש"ח. לא ניתן    83,000- נדאג למקור אחר. בכל אופן חייבים לנצל את המענק של ה  - לא  

והמתחם כושר באזור הזה. אחרת המענק אבוד. זה מענק ספציפי לחצר בית הספר  
 באזור שיש לנו.  

מיליון ש"ח מתוך כל שיפוץ    8נית הפיתוח, הקצינו  כועכשיו אני רוצה להזכיר לכם בת 
ה. הנושא מתעכב. אמנם יש  י מוסדות החינוך מותנה כהעברת מלוא הזכויות לעירי

התקדמות ויש משא ומתן, אבל אנחנו כמובן  לא יכולים להמתין עם שיפוצי הקיץ.  
ם  ש"ח במקו   1,400,000  שההפרש שנותר  ש"ח. הכוונה  6,600,000אפשרנו עד היום  

ש"ח ולכן זה מאפשר    2,800,000ש"ח. הוגדלה יתרת הפתיחה בסכום של    1,600,000
הערב   מאשרים  שאנחנו  האחרון  הדבר  זה  התב"ר.  והגדלת  ההקפאה  ביטול  את 

 . 9בהעברה 

חברי הוועדה היקרים, האם מאשרים פה אחד. או שיש למי מכם    לירית שפיר שמש:
 הערות או הסתייגויות. 

 ד.אושר פה אח:   החלטה

אפרת:   מצבי  הסכום  את  ל  1,600,000- אתקן  ו   1,400,000-ש"ח  זאת  ₪  אציין 
 בפרוטוקול. 
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ישן מאוד. בזמנו משרד השיכון רצה לעודד    פינוי בינוי תקומה. זה תב"ר    -  1העברה  
מטעם   יועצים  משרד  היה  עירונית.  להתחדשות  כמתחם  עליו  הכריז  המתחם.  את 
משרד השיכון. למעשה, משרד השיכון מימן את פעילות היועצים. אפשר לראות שיש  

השיכון   משרד  קיבלנו    2,089,000השתתפות  בפועל  תקצבנו.  ש"ח.    2,519,000ש"ח 
. הכל לפי  174. הייתה עלות נמוכה יותר. היזם נתן  184מהקרנות היא    העלות שלנו 

וסוגרים את הפרויקט. יש    60-והעלות סך הכל קטנה ב  7.5%פירוט משרד השיכון. זה  
הפרויקט.   לקידום  מטעמם  יועצים  שהביאו  השיכון  ממשרד  כסף  עוד  שנקבל  מצב 

 בעצם זו סגירה טכנית ואיזון ההוצאות. 

בתחילת רח' ויצמן באזור טשרניחובסקי. כרגע    -רף. מי שלא מכיר  קפה ש  -  2ההעברה  
לא פעיל. יש כוונה לעשות שימור ולעשות שינוי תב"ע ולחדש את פעילותו. הסכום  

 ש"ח ממקורותינו.   250,000הזה נועד לטפל בשימור ולעשות שינוי תב"ע. סך הכל 

רואה הוצאות מול  יש לנו מאיפה לתת את זה, זה בסדר? אני    לירית שפיר שמש:
 הכנסות יש לנו מאיפה? 



 

   

אפרת:   הכלכלית  צבי  שהחברה  כנראה  תב"ע,  השינוי  ואת  השימור  את  כשנסיים 
בשיטת   או  מפעיל  שתמצא  או  להפעלה  או  זה  את  גם    BOTתקבל  תהיה  הכל  סך 

 השקעה במבנה. יהיה מהיכן לכסות את העניין כמובן. 

שתתפות רשות מקרקעי ישראל  ה  - תכנון והקמת הותמ"ל    -  3העברה  צבי אפרת:  
ש"ח. זה גם יהיה העלויות שיש לנו על הפרויקט. התקבלה התחייבות מרמ"י    400,000

 ש"ח.   400,000להעברת 

 ההוצאות זה עבור מתכננים לפרויקט?   לירית שפיר שמש:

 פעולות המנכ"ל יענה.  צבי אפרת:  

 יועצים שונים. גם הכנת כתבי כמויות, גם יועצים להסברה.  :ודניצקייובל ב

 ? זה משהו שיש לנו התחייבות לקבל על זה תקציב לירית שפיר שמש:

 כן.  :ודניצקייובל ב

 פה לא נוציא את הכסף לפני שנדע. הכסף פה יהיה מול התחייבות. צבי אפרת:  

"י ונתנו אותה בכתב  בות של רמייש התחייבות. לירית. ברגע שיש התחי   צחי בן אדרת: 
בלי    - עובד  לנו באופן מידי. הדבר הזה  והם מחזירים  אנו מגישים את החשבוניות 

 בעיות. יש לי ניסיון בכך. 

 בסדר. לירית שפיר שמש:

פה, סוג של שינוי מקורות. תב"ר שדרוג מגרשי כדורגל. אין      -  4העברה  :צבי אפרת
לסינתט הייתה  לנו שם בעצם השתתפות. כשעשינו את ההסבה  י ממגרשי הכדורגל 

השתתפות הפיס. התב"ר נסגר. בינתיים המשכנו לעשות מאמצים לדווח לפיס. סוף  
מכון   אישור  לגבי  מחלוקת  הייתה  הסכומים.  יתרת  את  וקיבלנו  עוקבים  הם  סוף 

 התקנים לגבי שערים וכולי. מה שהיה צריך לתקן תיקנו. 

קיבלנו עוד שמונה מאות שלושים ואחד אלף שקלים ממשרד החינוך,    -בסופו של דבר  
שאותם אנחנו רושמים פה. סליחה. ממפעל הפיס. אותם אנו רושמים פה כהכנסה.  

שהוא    83018למעשה, אנחנו מוסיפים את זה, זה אמנם בגין השינוי הסינתטי תב"ר  
 יקף הפעילות לדבר הזה. זה גם כן.  סגור, אז מכניסים בתב"ר שוטף אבל לא הגדלת ה

 לא הבנתי מה זה אומר תמורת תב"ר שנסגר.  לירית שפיר שמש:

התב"ר הזה עשינו את המגרשים הסינתטיים במשך שנתיים. לדעתי זה    :צבי אפרת
בסביבות   בפיס  2018הסתיים  מתחם    - .  ושדרוג  שיקום  עם  ביחד  היו  הבקשות  כל 

של תקופה  הייתה  והטריבונה.  לא  מימוני  שהטריבונה  בגלל  בטיחות  אישור  היה  א 
 הייתה. עשינו את זה. 



 

   

 בואו נעבור להצבעה.   אורן כהן:

טעות שלי    71013  מספר תב"ר  . צריך להיות8תיקון טעות סופר בהעברה  צבי אפרת:  
 בהקלדה. זה שדרוג מערכות בטיחות וביטחון. חסר משמעות.  

 עוד משהו, צבי?   לירית שפיר שמש:

 יובא כרגיל לישיבת המועצה הקרובה, חודש ספטמבר.  10"ר  תבצבי אפרת:  

בסדר גמור. האם אפשר להצביע פה אחד או שיש למי מכם הערות    לירית שפיר שמש: 
 נוספות? 

 .פה אחדאושר   –החלטה  

 
 
 
 
 
 

 
                   ................................................................................................ 

 
לירית שפיר   יו"ר הועדה מ"מ חתימת 

               שמש
 צחי בן אדרת, רו"ח 

 



העברות מסעיף לסעיף מס' 6 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

 255             60               195             195-           הכנסות משרד הבריאות1329500940

 305             60               245             245            מותנה הכנסות משרד הבריאות1829500780

 1,463          1,463            -                  -               הרשאות גפן1311000923

   -                1,463-         1,463            -               הרשאות גפן1311000922

 2,200          2,200                     -   -               שכר מורים תיכון שמיר1815009110

 160             160                        -   -               שכר עובדים תיכון שמיר1815009111

 25               25                          -   -               חשמל שמיר1815009430

 21,215       (185)                  21,400 21,400       שכר מורים הרצוג1811000110

 2,200          2,200            -                  -               השתתפות ממשלה שמיר1315009920

 330            (50)              380             380            שכר1618000110

 350             50               300             300            יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי1731000750

 245             25               220             220            הורה כ"ס הוצאות1828200752

 205             25               180            הורה כ"ס הכנסות1328200416

   -               (190)            190             190            פעילות נוער בסיכון1828200710

 75              (55)                        130 130            מרכז לצעירים1828200780

 12              (3)                            15 45              הדרכה ומנהיגות צעירה1828900786

 165            (5)                          170 170            מרכז הנוער העירוני1828900785

 75              (15)                          90 90              גלריה 29 פעילות1828300783

 1,768          268             1,500          1,500         הוצאות אירועים1752000780

 42,500        1,500          41,000        41,000       פינוי אשפה1712300751

 2,500          1,500          1,000          1,000-        מענק שיפוי ארנונה קורונה1111200910

תיקון טכנימינהל חינוךחינוך2

פתיחת תיכון חדשתיכוניםחינוך3

4
תכנון 

אסטרטגי 
ושיתופיות

תכנון 
אסטרטגי 
ושיתופיות

מיון פנימי לבקשת האגף

5
קהילה 
וחברה

נוער צעירים 
וקהילה

עדכון הכנסות מול הוצ' האגף

עדכון תקציב לביצוע חזוינקיוןחזות העיר7

6
קהילה 
וחברה

מיון פנימי לבקשת האגף, 
בהמשך לאישור תמיכות מפעל 

המים.

1
קידום 

הבריאות 
וחוסן עירוני

קידום 
הבריאות 

וחוסן עירוני

עדכון הכנסות מול הוצ' לבקשת 
האגף

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 6 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

 10               10                 -                  -               בחירות לרשויות1619000780

 3,631         (10)              3,641          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 1,160          200             960             910            הסברה ויחסי ציבור הוצאות1614000550

 3,431         (200)            3,631          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

    962,810        3,785    959,025הוצאות

    962,810        3,785    959,025הכנסות

-            -             -             

שונים8
תשלומים לא 

רגילים
הכנת שילוט לבחירות

9
מערך 

דוברות 
והסברה

דוברות 
והסברה

התאמת תקציב לביצוע חזוי

עמוד 2 מתוך 2



01/08/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 9

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

         6,932     3,932     3,000     3,000בית ספר צומח 80ג' - השתתפות משרד החינוך52556030

            -         3,000     3,000     3,000בית ספר צומח 80ג' - מקרנות הרשות54056030

        9,932      3,932      6,000      6,000בית ספר צומח 80ג' - עלות תכנון ביצוע75056030

6,000     6,000     3,932     9,932         6,000      6,000      3,932      9,932        

            400        400         -הצטיידות חינוך - השתתפות הפיס52552006

            104        104         -         -הצטיידות חינוך - השתת'  משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית52552006

         1,300     1,300     1,300הצטיידות חינוך - מקרנות הרשות54052006

        1,804         504      1,300      1,300             -הצטיידות חינוך - עלויות93052006

1,300     1,300     504        1,804         1,300      1,300      504         1,804        

            190        190        190שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52553023

       16,400     1,400   15,000   15,000שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות54053023

            308        308        308שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך59053023

      16,898      1,400    15,498    15,498             -שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך75053023

15,498   15,498   1,400     16,898       15,498    15,498    1,400      16,898      

            200          83        117        117מתחם כושר פתוח לציבור- בי"ס הראל - השתתפות הפיס54083030

              83          83          83מתחם כושר פתוח לציבור- בי"ס הראל - משרד החינוך52583030

           283           83         200         200מתחם כושר פתוח לציבור- בי"ס הראל - עלויות75083030

200        200        83          283            200         200         83           283           

גמר שיחרור הסכום המותנה בתב"ר שיפוצי מוס"ח

            -כזכור בתוכנית הפיתוח נרשמו 8 מ' מתוך התקציב כ"מותנה" כשהתנאי הכנסה ממימוש זכויות המקרקעין והעברתם לעירייה 

המימוש טרם אירע ומשכך הכספים לא הועברו מהחברה הכלכלית. עד כה הופשרו 6.6 מש"ח ונותרו בהקפאה 1.6 מ' ש"ח

            -בעקבות סגירת ספרי החשבונות לשנת 2021 הוגדלה יתרת הפתיחה בסכום של כ 2.8 מ' ש"ח. סכום שמאפשר ביטול ההקפאה והגדלת התב"ר

-         -         -         -             -          -          -          -            

22,99822,9985,91928,91722,99822,9985,91928,917

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך
נתקבל הרשאה ממשרד החינוך 
ע"ס 6,932 א' לתכנון והקמת 

בי"ס  צומח בשכונה 80

רשות 
הספורט

הגדלת תקציב בהתאם לאומדן.

חינוך

הוחלט להשתמש בסך של 400 
אש"ח מכספי הפיס הנוספים 

להצטיידות מיחשוב בבתי ספר. 
כ"כ התקבלו ממשרד החינוך 
104 א' להנגשה טכנולוגית.

חינוך

הגדלה לצורך השלמת שיפוץ 
עומק ושדרוג באגף הישן בבי"ס 

רמז. המקור: הגדלת יתרת 
פתיחה בקרנות בהתאם לסגירת 

ספרי 2021 לביקורת

עמוד 1 מתוך 1



24/07/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 10

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

         2,519       170-         -     2,689פינוי בינוי תקומה (ישן) - השתתפות משב"ש52244008

            120        64-         -        184פינוי בינוי תקומה (ישן) - קרנות הרשות54044008

            174        174         -         -פינוי בינוי תקומה (ישן) - השתתפות היזם59044008

        2,813          60-          -      2,873             -פינוי בינוי תקומה (ישן)  יועצים וועדה95044008

2,873     -         -60        2,813         2,873      -          -60          2,813        

            250        250         -         -טיפול בשימור ושינוי תב"ע "קפה שרף" - קרנות הרשות54044017

           250         250          -          -         -טיפול בשימור ושינוי תב"ע "קפה שרף" - עלויות יועצים ומתכננים95044017

-         -         250        250            -          -          250         250           

            400        400         -         -תכנון והקמת שכונת הותמ"ל - השתתפות רשות מקרקעי ישראל52346023

           400         400          -          -תכנון והקמת שכונת הותמ"ל - עלויות טרומיות75046023

-         -         400        400            -          -          400         400           

            831        831         -         -שדרוג מגרשי כדורגל - השתתפות הפיס52383022

            477       831-        400     1,308שדרוג מגרשי כדורגל -קרנות הרשות52583022

        1,308         400      1,308שדרוג מגרשי כדורגל - עבודות קבלניות75083022

1,308     400        -        1,308         1,308      400         -          1,308        

-             

            -תיקון טעות סופר בהעברה 8

             -נרשם מס' תב"ר 56019 צ"ל 71013 שדרוג מערכות בטיחות וביטחון

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

4,1814005904,7714,1814005904,771

סגירת התב"ר שנפתח בראשית הנדסה
ייזום הפרויקט במימון משרד 

הבינוי והשכון.

הנדסה
ביצוע הפעולות הנדרשות 
לשימור קפה שרף ותכנונו 
בהתאם לרבות שינוי ייעוד

הנדסה

נתקבלה התחייבות מרמ"י 
להעברת 400 א' ש"ח (כקדם 
מימון) לעלויות טרומיות בקשר 

להסברת הפרויקט

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

רשות 
הספורט

שינוי מקורות:נתקבלה 
השתתפות ממפעל הפיס בגין 

הסבת מגרש האימונים לסינטטי, 
בוצע בתב"ר 83018 שנסגר

עמוד 1 מתוך 1



 

 
 
 
 

 
 

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

 

 א' להצטיידות מחשוב מוס"ח  400תוספת  -עדכון תוכנית החומש למפעל הפיס

 
 

 :  הצעת החלטה

 –המועצה מאשרת את עדכון הבקשה להקדמת מענקים )תוכנית החומש למפעל הפיס( 

 למטרת הצטיידות מחשוב מוסדות חינוך.א' ש"ח  400תוספת 

 
 

  



 2022/80/1       עיריית כפר סבא

 

 

 עדכון  2023 –  2202פנייה להקדמת מענקי פיס 

 

 באלפי ש"ח                                    

 סה"כ  2023 2022 

    פרויקט: 

    

    פיס ירוק 

הקמה ושדרוג גינות ציבוריות, מתחמי  
 כושר וגני שעשועים ברחבי העיר 

13,000 4,000 17,000 

    

    מחשוב מוסדות חינוך 

 400  400 הצטיידות מחשוב במוסדות חינוך 

    

    תוכניות הפעלה 

תוכניות בתחומי תרבות, רווחה, נוער  
 וצעירים 

760 760 1,520 

    

 ,02918 4,760 601,41 סך הכל 

 

 

                   ___________                           _________ 
 גזבר העירייה     העיר ראש 

 
 

  הקדמת המענקים המופיעה לעיל אושרהעדכון בקשת העירייה להנני מאשר כי 
 . 03/08/2022על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום  

 
        ___________ 
 מנכ"ל העירייה         



 

 
 
 
 

 
 

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

 ברחוב רות לידי קק"להחזרת מקרקעין 
 

 רצ"ב חוות דעת משפטית לעניין זה.

 

    :הצעת החלטה

, מחליטה בזאת מועצת 1965-לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 196בהתאם להוראות סעיף 

, 7593בגוש  130 -ו 129, 128, 127,  126העיר, על החזרת המקרקעין, הידועים כחלקות 

שראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל, וזאת ברחוב רות בכפר סבא, לידי קרן קיימת לי

 .01/06/2022על פי המלצת הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא בישיבתה מיום 



  
 

 

 

 

 הלשכה המשפטית
  09-7646490  פקס.| 09-7649356  .פוןטל | 25ת.ד   44100סבא -כפר 137  רח' ויצמן

 
 2מתוך  1עמוד 

 
 

 2022באוגוסט    01
תשפ"ב ד באב   ' 

 625428   אסמכתא:
 

 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר 

 
 שלום רב,

 
 
 
 
 

 באמצעות רמ''י קק"ל ברחוב רות ל 7593בגוש  130-126מקרקעין הידועים כחלקות ת שבה הנדון:
 
 

על    ,1/6/2022שהתקיימה ביום    2022007בישיבתה מס'    , להמלצת הוועדה המקומית לתכנון ובניה  ךמשבה
קק"ל  ידי  והחזרתם ל   חוב רות , בר 7593בגוש    130עד    126ם כחלקות  הידועיביטול ההפקעה במקרקעין  

והבניה, התשכ"ה  196סעיף  באמצעות רמ"י מכוח הוראות   , הריני לחוות דעתי  1965-)א( לחוק התכנון 
     -ןמקכדל

 
 
  97)חלק מחלקת מקור    130עד    126מקרקעין הידועים כחלקות  של ה  ים קק"ל היתה רשומה כבעל .1

בגוש   פרצלציה(  "  7593לאחר  )להלן:  רות  " המגרשיםברחוב  ו/או  לשצ"פ  המקרקעין"  שיועדו   ,)"
  15/1ובהתאם לתכניות החלות עליהם כס/  14/12/1992שאושרה ביום    ,3/14/23ושב"צ לפי תרש"צ  

 ד. /15/1וכס/
 

במקרקעין    8/10/1997  וםיב .2 הבעלות  סעיף  נרשמה  הוראת  מכוח  העירייה  רישום    5ע"ש  לחוק  )ב( 
 כהאי לישנא:  קבעהשיכונים ציבוריים )והתכניות החלות כאמור(, ש

 
בפנקסי "שטחים   יירשמו  פתוחים  ציבוריים  לשטחים  או  ציבוריות  לדרכים  בתכנית  שנועדו 

ויראו אותם שטחים כאילו הופקעו  המקרקעין על שם הרשות המקומית שבתחומה הם נמצאים 
 ..." .1936לפקודת בנין ערים,   30עד  25בהתאם לסעיפים 

 
מכוח    וזאת  לייעוד מגורים ב'  ,משצ"פ ושטח לבניה ציבורי  ,ייעודם של המקרקעין שונהדא עקא, כי   .3

.  864, עמ'  12/12/2006מיום    5604/לה, שפורסמה בילקוט הפרסומים  15/1תכנית איחוד וחלוקה כס/
משום קבעה,  זו  תכנית  למסמכי  שצורפה  האיזון  טבלת  כי  שבוצעה  -יצוין,  ההפקעה  מכוח  כי  מה, 

כס/ במקר/15/1וכס/  15/1בתכניות  זכויות  לעירייה  יוקנו  הנכנס,  במצב  אז  ד,  ידועים  שהיו  קעין, 
 יח"ד למגורים.   5מ"ר כ"א, והמיועדים לבניית  300-בגודל של כ   97/5עד   97/1כמגרשים מס' 

 
השנים .4 כל  טענה  וחלוקה    רמ"י  איחוד  תכנית  למסמכי  שצורפה  האיזון  בטבלת  טעות  חלה  כי 

לייעוד    ,לוםובכל מקרה, משעה ששונה ייעודם של מקרקעין שנרכשו )הופקעו( ללא תש  /לה 15/1כס/
לייעוד שאיננו בגדר "צרכי   )דהיינו,  פיצויים  שלמענו אין להפקיע מקרקעין לפי החוק ללא תשלום 

)ב( לחוק התכנון והבניה(, קמה לבעלים זכות הבחירה בין קבלת פיצויי    188ציבור" כהגדרתם בסעיף  
 הפקעה לבין קבלת המקרקעין בחזרה למי שהופקעו ממנו.

 
 רקעין לבעלותה. רמ"י בחרה בהשבת המק

 
סעיף   .5 קובעת  5הוראת  תחילה,  המגרשים  הופקעו  מכוחו  אשר  ציבוריים,  שיכונים  רישום  לחוק  )ג( 

" כדלהלן:  )ב(,  מפורשות  קטן  בסעיף  כאמור  מקומית,  רשות  שם  על  שנרשמו  השטחים  בין  היו 
שום  מקרקעין שעל פי פקודת התכנון לא שולמו פיצויים בעד הפקעתם, ותוך עשר שנים מיום הרי

שונה ייעודו של שטח לייעוד שלמענו אין להפקיע מקרקעין ללא פיצוי, תשלם הרשות המקומית 
 ". רפיצויים למי שהיה זכאי לאותו שטח לפני תחילתה של התכנית או תחזיר לו את השטח האמו

 



  
 

 

 

 

 הלשכה המשפטית
  09-7646490  פקס.| 09-7649356  .פוןטל | 25ת.ד   44100סבא -כפר 137  רח' ויצמן

 
 2מתוך  2עמוד 

)א(    196סעיף  ובמקומה נחקקה הוראת  הנ"ל  לחוק    5סעיף  בוטלה הוראת    2010בתיקון לחוק משנת   .6
וייעודם שונה מקרקעין  "    הלפילחוק התכנון והבניה,   שהופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים 

לייעוד שלמענו אין להפקיע מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים, תשלם הוועדה המקומית  
ה פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פיצויים באות

 ".שעה, או אם רצה בכך, תחזיר את המקרקעין למי שהופקעו ממנו
 

ציבור"  בענייננו,   .7 ל"צרכי  מייעוד  שונה  וייעודם  פיצויים  ללא תשלום  המדובר במקרקעין שהופקעו 
"...שלמענו אין להפקיע מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום  , המהווה יעוד  )שצ"פ ושב"צ( לייעוד מגורים 

ביצוע  המקומית שינתה את ייעודם של המקרקעין לייעוד שאינו מאפשר  פיצויים". דהיינו, הוועדה  
זכאית קק"ל, הבעלים של המקרקעין ערב תחילתה של התכנית,    לפיכך ו  הפקעה של המקרקעין על ידה

 )א( לחוק התכנון והבניה. 196מכוח סעיף אלו, שטחים   שבתלה
 

הוועדה   .8 המלצת  את  לאשר  העיר  מועצת  מתבקשת  לכך,  לבה אי  המקרקעין  ל  וטי מקומית  הפקעת 
העלאת  פיצוי או  דרישה לויתור מצד רמ"י על כל  בכפוף לזאת  לקק"ל באמצעות רמ"י,    תםרולהחז

הוועדה המקומית וו/או העירייה בקשר למקרקעין אלה, אם בכלל קיימות עילות  טענה כלשהיא כנגד  
 לכך.

 
לאשר .9 שבחנתי  כי    ,הריני  הוועדה  לאחר  המלצת  ואת  שלפנינו  בנסיבות  החלות  החוק  הוראות  את 

 . ת העירמועצ ה על ידילאמצמשפטית אני סבור כי אין מניעה  , המקומית
 
 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                
  

                                                                                                            


