
10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

שילוב נשים בדרג הציבורי על ידי קביעת שעת ישיבת 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

19:00מועצת העיר לשעה 

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא שילוב : 433' החלטה מס433הצעה לסדר

.19:00נשים בדרג הציבורי על ידי קביעת שעת ישיבת מועצת העיר לשעה 

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

נדחהמיידיל העירייה"מנכהצעה לסדר.קרן, יוסי, אסנת, צביקה, הדר, פינחס, יעל -נגד 

 משרה לכל אחד מבתי 50%-ס ב"מאשרים ברוב קולות לגייס עו: 434' החלטה מס434הצעה לסדרס בתי ספר"עו2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

הספר העל יסודיים

אמיר ואיתן, רפי, קרן, יוסי, אסנת, צביקה, הדר, פינחס, יעל -בעד

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעה לסדרדני ואורן, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, יובל -נגד 

מאשרים ברוב קולות להסיר הצעה בנושא התייחסות מועצת העיר : 435' החלטה מס435הצעה לסדר צופית1088ל "התייחסות מועצת העיר לתמ2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

 צופית1088ל "לתמ

רפי ואורן, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, יובל -בעד

נדחהמיידיל העירייה"מנכהצעה לסדרקרן, יוסי, אסנת, צביקה, הדר, פינחס, יעל -נגד 

תקנות עיריית – אישור ביטול חוק העזר לכפר סבא 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

ישיבות )כפר סבא 

1971א "תשל (זימונן והנוהל בהן, המועצה 

תקנות עיריית – מאשרים פה אחד לבטל את חוק העזר לכפר סבא : 436' החלטה מס436נושא על סדר היום

בנוסח המצורף לסדר , 1971א "תשל (זימונן והנוהל בהן, ישיבות המועצה)כפר סבא 

בוצעהמיידייועץ משפטיחוק עזר.יומה של ישיבת המועצה

אבטחה וסדר , שמירה)תיקון חוק עזר לכפר סבא 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

, (תיקון )(ציבורי

2021– ב "התשפ 

437נושא על סדר היום
אבטחה , שמירה)מאשרים פה אחד את תיקון חוק עזר לכפר סבא : 437' החלטה מס

לפיו , בנוסח המצורף לסדר יומה של המועצה, 2021– ב "התשפ, (תיקון )(וסדר ציבורי

בוצעהמיידייועץ משפטיחוק עזרב"התשפ (150מספר )תפעל העירייה בהתאם להצעת החוק לתיקון פקודת העיריות 

מאשרים ברוב קולות תשלום מקדמות על חשבון תמיכות לשנת : 438' החלטה מס438נושא על סדר היום29.12.21אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

ר כפר סבא ומועדון הכדורעף הפועל "בית,  לעמותות הפועל כפר סבא כדורגל2022

 בהתאם להוראות נוהל 2021 מסך התמיכה שאושרה בשנת 25%כפר סבא בגובה 

ובכפוף להגשת טפסי בקשה , ל משרד המשפטים"תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ

י העמותה וחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם "לתמיכה לשנה זו ע

.וככל שלא תאושר התמיכה

, צביקה, הדר, פינחס, יעל, אורן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, יובל -בעד

קרן, אסנת

אמיר ורפי, איתן-נמנעים 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתמיכותיוסי סדבון לא השתתף בהצבעה

23.12.2021אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

תקציב שוטף – 2021 לשנת 11העברות מספר 
מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול : 439' החלטה מס439נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן23.12.2021הישיבה מיום 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מכספיםתקציב רגיל – 2021 לשנת 11העברות מספר . 1

 2022-2023מאשרים פה אחד את הקדמת מענקי הפיס לשנים : 440' החלטה מס440נושא על סדר היום. (תכנית חומש) 2022-2023הקדמת מענקי פיס 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מכספיםבהתאם לטבלה המצורפת (תכנית החומש)

עדכון דרגת הרשות בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית 2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

לסטטיסטיקה
מאשרים פה אחד את עדכון רמת הרשות לרשות שמספר תושביה : 441' החלטה מס441נושא על סדר היום

.  תושבים100,000היא מעל 

העיר כפר סבא מונה , (2020שנת )על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

. תושבים101,830

 לפקודת 168לרבות לפי סעיף , על מנת לעדכן את שכר העובדים בחוזה בכירים

מדרגה ) 7 לרשות בדרגה 6מועצת העיר מאשר את המעבר מרשות בדרגה , העיריות

ל משרד הפנים והממונה "לפי החוזרים המשותפים של מנכ, ( בדירוג הישן9 לדרכה 8

וכן את המעבר מרשות המוגדרת כרשות , על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

בהתאם לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות', לרשות ברמה א' ברמה ב

העדכון ייכנס לתוקף החל – ביחס לעובדים המועסקים על פי ההסכמים הקיבוציים 

.ממועד קבלת החלטה זו ואילך

העדכון ייכנס לתוקף החל ממועד קבלת – ביחס לעובדים המועסקים בחוזים אישיים 

,  ואילך2022החל ממשכורת ינואר – הראשונה , בשתי פעימות שוות, החלטה זו ואילך

.  ואילך2023והשנייה החל ממשכורת ינואר 

.לרבות אישור משרד הפנים, החלטה זו כפופה לקבלת כל האישורים על פי דין

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

מאשרים פה אחד: 442' החלטה מס442נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

ח במקומה של ליעד בראל "כחבר בוועדת מל, דובר העירייה, למנות את אור ויטא. 1

. גיל דוברת העירייה היוצאת

ח במקומו של שי "כחבר בוועדת מל, מנהל אגף ביטחון, למנות את נעם בן יהודה. 2

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.זייד מנהל האגף היוצא

, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה: 443' החלטה מס443נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

, באופן פרטי, אשר מעוניינת לעבוד במתן ייעוץ בתחום הגינון, מנהלת מחלקה

מוסדות / וזאת בכפוף לאיסור על מתן ייעוץ לגופים , כעצמאית מחוץ לשעות העבודה

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנושכי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה, יובהר בזאת. ציבוריים

מ "מ, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה: 444' החלטה מס444נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה2022מן המניין לחודש ינואר  05/01/2022

בסיוע " מסר"המעוניינת לעבוד בחברת , מנהלת מדור רישום במחלקת גני ילדים

כי תוקף , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, לאישה קשישה מטעם משרד הביטחון

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש.האישור הינו עד שנה ממועד זה

. הניהול הכושל של החינוך לגיל הרך בעיר: דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022 לא מאשרים ברוב קולות הצעה בנושא הניהול הכושל של החינוך : 445' החלטה מס445נושא על סדר היום

.לגיל הרך בעיר

יוסי וקרן, אסנת, הדר, פינחס, יעל -בעד

יובל, לירית, ראש העיר, דני, איתן, אורן, תהילה -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

נדחה



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ההצעה הורדה מסדר היוםהצעה לסדרביטול הוועדה לשקיפות2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

ההצעה הורדה מסדר היוםהצעה לסדרביטול הוועדה להקמת מוסד חינוכי2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

ההצעה הורדה מסדר היוםהצעה לסדראישור הדלקת אש בפארק העירוני2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

דיונים המתקיימים – שקיפות בוועדת תכנון ובנייה 2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

בהיוועדות חזותית

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא שקיפות : 446' החלטה מס446הצעה לסדר

דיוניים המתקיימים בהיוועדות חזותית – בוועדת תכנון ובנייה 

איתן ויובל, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית -בעד

.פינחס ויעל, הדר, קרן, אסנת, יוסי -נגד 

תהילה -נמנעת 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

נדחה

על ,  מאשרים את מינויו של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה :447' החלטה מס447נושא על סדר היום. מינוי של מר צחי בן אדרת לתפקיד גזבר העירייה ואישור שכרו2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

החל מיום , ל" משכר מנכ85%-95%בשכר של  , פי חוזה אישי לנושא משרה

.בכפוף לאישור משרד הפנים, 3.2.2022 

מנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

מיידי

בוצעה

מ "אישור מימוש האופציה של חברת שירת הפארק בע2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

/ להארכת תקופת ההפעלה וניהול מתחם אירועים 

הסעדה הממוקם בפארק העירוני כפר סבא בשנה 

.נוספת

מאשרים ברוב קולות רשות שימוש למפעיל שירת הפארק לתקופה : 448' החלטה מס448נושא על סדר היום

ככל ויעמוד המפעיל בהתחייבויותיו ויבקש את הארכת .  חודשים נוספים12של 

.תבחן המועצה את בקשתו, התקופה לתקופת אופציה נוספת

אסנת , יוסי, קרן, תהילה, אורן, יובל, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית- בעד 

ופינחס

יעל -נמנעת 

ל"ל החכ"מנכל"חכ

מיידי

בוצעה

 2022מאשרים פה אחד תשלום מקדמות על חשבון תמיכות לשנת : 449' החלטה מס449נושא על סדר היום.23.1.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

 25%בגובה , ומועדון  הקליעה הפועל כפר סבא, לאגודות מועדון השחמט כפר סבא

בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי , 2021מסך התמיכה שאושרה בשנת 

ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנה הזו על ידי , ל משרד המשפטים"מנכ

וחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר , העמותה

.התמיכה

גזברתמיכות

מיידי

בוצעה

25.1.2022מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים מיום : 450' החלטה מס450נושא על סדר היום:25.1.2022אישור המלצות ועדת כספים מיום 2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022

אישור לפתיחת חשבונות בנק ייעודיים לטובת כספי השבחה  .א

. ופיתוח  

.תקציב פיתוח – 2022 לשנת 1העברות מספר  .ב

.2021 לשנת 3ח כספי רבעון "דיווח דו .ג

גזברכספים

מיידי

בוצעה

451נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה2022מן המניין לחודש פברואר 02/02/2022
:מאשרים פה אחד: 451' החלטה מס

, מיגור אלימות, כחבר בוועדות ביטחון, מנהל אגף ביטחון, למנות את נעם בן יהודה .א

בטיחות בדרכים וקידום מעמד הילד במקומו של שי זייד מנהל האגף היוצא

למנות את לירית שמש שפיר כממלאת מקום של עילאי הרסגור במקומה של פליאה  .ב

.קטנר בוועדה לשימור אתרים

ל העירייה"מנכמינויים

מידיי

בוצעה

ח כזה ולכן מוותרים על ההחלטה"אין דונושא על סדר היוםח שנתי השלכות סביבתיות"דו2022שלא מן המניין פברואר 16/02/2022

קבלת קהל על ידי היוועדות חזותית בכלל אגפי 2022שלא מן המניין פברואר 16/02/2022

העירייה
לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא קבלת קהל על ידי : 452' החלטה מס452נושא על סדר היום

היוועדות חזותית בכלל אגפי העירייה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכ

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום  את ההצעה בנושא חילופי  :453' החלטה מס453נושא על סדר היוםחילופי תפקידים בוועדת שקיפות2022שלא מן המניין פברואר 16/02/2022

תפקידם בוועדת שקיפות

אמנה להתנהלות חברות וחברי מועצת העיר בשיח 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.הציבורי ובפרסום לציבור
מאשרים פה אחד לקיים דיון בנושא אמנה להתנהלות חברות וחברי : 454' החלטה מס454הצעה לסדר

.מועצת העיר בשיח הציבורי ובפרסום לציבור

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

אמנה להתנהלות חברות וחברי מועצת העיר בשיח 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.הציבורי ובפרסום לציבור
מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא אמנה להתנהלות חברות : 455' החלטה מס455הצעה לסדר

.וחברי מועצת העיר בשיח הציבורי ובפרסום לציבור

עדי , אורן, ר קובי"ד, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, יובל -בעד

.ותהילה

.אסנת וקרן, יעל, פינחס -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

ות מגדר ומיניות /מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא רכזי: 456' החלטה מס456הצעה לסדר.ות מגדר ומיניות בחינוך/רכזי2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.בחינוך

, עדי, אורן, ר קובי"ד, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר, יובל -בעד

. יעל וקרן, פינחס, תהילה

.אסנת -נמנעת 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא עדכון : 457' החלטה מס457הצעה לסדר.צ"עדכון התושבים לגבי פרויקט הנת2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.צ"התושבים לגבי פרויקט הנת

.תהילה, עדי, אורן, ר קובי"ד, איתן, דני, עילאי, ממה, יובל, מאיר, פליאה, לירית -בעד

.אסנת וקרן, יעל, פינחס -נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

מאשרים פה אחד לפתוח דיון בנושא תעסוקה והתנדבות של בעלי : 461' החלטה מס461הצעה לסדר.תעסוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.מוגבלויות בכפר סבא

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

מאשרים ברוב קולות את ההצעה של לירית בנושא תעסוקה : 462' החלטה מס462הצעה לסדר.תעסוקה והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.והתנדבות של בעלי מוגבלויות בכפר סבא

.לירית, פליאה, עילאי, דני, איתן, ר קובי"ד, אורן, עדי- בעד

.קרן ותהילה, אסנת, יעל, פינחס- נגד 

ל העירייה"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.הכלכלית לפיתוח כפר סבא
מר צחי בן , מאשרים פה אחד את מינויו של גזבר העירייה הנכנס: 458' החלטה מס458נושא על סדר היום

, מ"כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע, אדרת

ובכפוף לאישור ועדת המינויים , גזבר העירייה היוצא, במקומו של מר צביקה דוידי

.במשרד הפנים

יועץ משפטימינויים

מיידי

בוצעה



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.מ"לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
מר צחי בן , מאשרים פה אחד את מינויו של גזבר העירייה הנכנס: 459' החלטה מס459נושא על סדר היום

סבא - כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר, אדרת

ובכפוף לאישור ועדת , גזבר העירייה היוצא, במקומו של מר צביקה דוידי, מ"בע

.המינויים במשרד הפנים

יועץ משפטימינויים

מיידי

בוצעה

. 22/2/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

 - 2022 לשנת 1העברות מסעיף לסעיף מספר  .א 

.תקציב רגיל

 - 2021 לשנת 12העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב 

.תקציב רגיל

 – 2022 לשנת 2העברה מסעיף לסעיף מספר  .ג 

.תקציב פיתוח

מאשרים ברוב קולות את המלצות וועדת הכספים כמפורט : 460' החלטה מס460נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן22/2/2022בפרוטוקול הישיבה מיום 

.תקציב רגיל – 2022 לשנת 1העברות מסעיף לסעיף מספר . א

.תקציב רגיל – 2021 לשנת 12העברות מסעיף לסעיף מספר . ב 

.תקציב פיתוח – 2022 לשנת 2העברה מסעיף לסעיף מספר . ג 

.יובל, ממה, לירית, מאיר, פליאה, עילאי, דני, איתן, ר קובי"ד, אורן, עדי, תהילה -בעד

.פינחס -נגד 

.אסנת וקרן, יעל- נמנעים 

גזברכספים

מיידי

בוצעה

, 7/2/2022אישור המלצת ועדת תמיכות מתאריכים 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

14/2/2022 ,23/2/2022.
לירית לא משתתפת בהצבעה על בית איזי )מאשרים ברוב קולות : 463' החלטה מס463תמיכות

, 14/2/2022, 7/2/2022את המלצת ועדת תמיכות מתאריכים  (שפירא בלבד

. למעט עמותות הספורט23/2/2022

.קרן ותהילה, אסנת, פינחס, לירית, פליאה, עילאי, דני, איתן, ר קובי"ד, אורן, עדי -בעד

.יעל -נמנעת 

בוצעהמידייגזברתמיכות

, 7/2/2022אישור המלצת ועדת תמיכות מתאריכים 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

14/2/2022 ,23/2/2022.
עדי לא משתתפת בהצבעה על הפועל כפר )מאשרים ברוב קולות : 464' החלטה מס464תמיכות

, 14/2/2022, 7/2/2022את המלצת ועדת תמיכות מתאריכים  (סבא בלבד

.  בנושא עמותות הספורט23/2/2022

. וקרן, יעל, פינחס, לירית, פליאה, עילאי, דני, אורן, עדי -בעד

.יעל ואסנת, תהילה, איתן, ר קובי"ד -נמנעים

בוצעהמיידיגזברתמיכות

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

לעמותות שהשלימו את המסמכים , 2022לשנת 

הנדרשים

 לעמותות ולגופים 2022מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לשנת : 465' החלטה מס465תמיכות

. ב לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים"נתמכים כמפורט בטבלה הרצ

. וקרן, אסנת, פינחס, לירית, פליאה, עילאי, דני, איתן, ר קובי"ד, אורן, עדי, תהילה -בעד

.יעל -נמנעים

בוצעהמיידיגזברתמיכות

אישור הארכת שירות של תשעה עובדי עירייה מעבר 2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.70לגיל 
 של עובדי 70מאשרים פה אחד את הארכת שירותם מעבר לגיל : 466' החלטה מס466נושא על סדר היום

:העירייה

. רכזת מדור תנאי שרות באגף משאבי אנוש, ברטוב רומי* 

. מנהלת מרכז קהילתי באגף קהילה וחברה, דותן רות*  

. קופאית באגף התרבות, ורדי רבקה יהודית*  

. מאמן אתלטיקה ברשות הספורט, זגלסקי מיכאל*  

. טלפנית באגף שירותים חברתיים, חדיר גילדה לולו*  

. עובד משק באגף תרבות, יעקב הרצל*  

. ספרנית באגף תרבות, אריאלה לפלר*  

. אם בית אגף שירותים חברתיים, עודד כרמלה*  

  .מפקח ניקיון מוסדות חינוך באגף חזות העיר, קופמן חיים*  

.31/8/2023הארכה עד לתאריך 

בוצעהמידיימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

:מאשרים פה אחד: 467' החלטה מס467נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה2022מן המניין לחודש מרץ 02/03/2022

.מ של יובל לוי בוועדה לשימור אתרים"מאשרים למנות את ממה שיינפיין כמ. 1 

.מ של הדר לביא בוועדת כספים ובוועדת מכרזים"מאשרים למנות את יעל סער כמ. 2 

ח"ר ועדת מל"מ של ראש העיר כיו"מאשרים למנות את דני הרוש כמ. 3 

בוצעהמידייל העירייה"מנכועדות

דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא הצגת 2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

תכנית תנועה לעיר
מאשרים פה אחד להעביר את נושא הצגת תכנית תנועה לעיר : 468' החלטה מס468נושא על סדר היום

.לישיבת מליאה בתכנון ובנייה

מהנדסת העירהצעה לסדר

מיידי

מאשרים פה אחד כי יחידת הפיקוח העירוני תמפה ותבדוק את בתי : 469' החלטה מס469הצעה לסדרחנייה בכתום לבן ליד בתי מרקחת2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

לאחר סיום . סימון כתום לבן אחר/ מבחינת זמינות מקומות חנייה , המרקחת בעיר

.תוגש המלצה לוועדת תנועה להחלטה ואישור כנדרש, הבדיקה והמיפוי וככל שנדרש

ל"מנכהצעה לסדר

מידיי

בוצעה

מאשרים פה אחד לקיים דיון בהצעה בנושא שינוי שם שכונת : 470' החלטה מס470הצעה לסדרשינוי שם שכונת יוספטל2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

.יוספטל

הצעה לסדר

מידיי

בוצעה

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום  את ההצעה בנושא שינוי שם : 471' החלטה מס471הצעה לסדרשינוי שם שכונת יוספטל2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

.שכונת יוספטל

הצעה לסדר

מיידי

בוצעה

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא : 472' החלטה מס472הצעה לסדרפרוגרמה לשטחי מיבור בעיר וועדת הקצאות2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

. פרוגרמה לשטחי ציבור בעיר וועדת הקצאות

.אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, ממה -בעד

.יעל ואסנת, פינחס, הדר, יוסי -נגד 

.תהילה -נמנעת 

ל"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא : 473' החלטה מס473הצעה לסדרהקראת שאילתות בישיבות מועצת עיר2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

.פרוגרמה לשטחי ציבור בעיר וועדת הקצאות

.אורן, רפי, אמיר, איתן, ראש העיר, ממה, יובל -בעד

.יעל ואסנת, פינחס, הדר, יוסי -נגד 

.תהילה -נמנעת 

ל"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

לתוספת השלישית לחוק התכנון  (1) (ב) א 3בהתאם לסעיף : 474' החלטה מס474נושא על סדר היוםאישור היטל השבחה במתחמי פינוי בינוי2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

מאשרת מועצת העיר כפר סבא פה אחד את המלצת הצוות , 1965– ה "והבנייה תשכ

שיעורי ההיטל שהומלץ . ביחס לשיעור היטל השבחה במתחמי פינוי בינוי, המקצועי

לגבי כל תכנית פינוי בינוי שתוגש למוסד , ואושר בזאת ביחס לאזורים השונים יחול

שינויים אלה יחולו . 2027– ז "ד בניסן התשפ"עד יום כ, התכנון מיום קבלת החלטה זו

 1)ב "בניסן התשפ' גם על תכנית פינוי בינוי שאושרה או הוגשה לאישור לפני יום ל

.(2022במאי 

בוצעהמיידיגזבר העירייהכספים

475נושא על סדר היוםהקצאת קרקע לעמותות קבורה2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022
מאשרים ברוב קולות להמשיך להקצות לשתי עמותות הקבורה : 475' החלטה מס

 כפי שהעירייה נהגה עד 1:4קרי , תוספת שטחים בבית העלמין פרדס חיים באותו יחס

 דונם קרקע בגוש 2 דונם קרקע ומנוחה נכונה 8באופן שחברה קדישא תקבל , כה

ע כאמור תבוצע הקצאה נוספת "לאחר הסדרת התב. 81, 72, 40 חלק מחלקות 7534

החלטה זו בכפוף . על יתרת השטח המיועד לקבורה בהתאם ליחס שבין שתי העמותות

פי , וכן המשך המצאת כתבי שיפוי, המצאת רישיון קבורה, להמצאת אישור ניהול תקין

. לפצות את החקלאיים ולשלם לעיריית כפר סבא את הוצאות הפיתוח, שנהגו עד היום

.פינחס, יוסי, אורן, דני, רפי, אמיר, איתן, ראש העיר, ממה, יובל -בעד

.יעל, תהילה -נגד 

בוצעהמיידייועץ משפטיהקצאות

:15/3/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

 תקציב שוטף 2העברות מסעיף לסעיף מספר . א

.2022לשנת 

לשנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח . ב 

2021.

לשנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח . ג 

2022.

מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים כמפורט בפרוטוקול : 476' החלטה מס476נושא על סדר היום

:  בנושאים כדלקמן15.3.22הישיבה מיום 

.2022 תקציב שוטף לשנת 2העברות מסעיף לסעיף מספר . א

.2021לשנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח . ב 

.2022לשנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח . ג 

בוצעהמיידיגזברכספים

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

לעמותות שהשלימו את המסמכים , 2022לשנת 

הנדרשים

 לעמותות ולגופים 2022מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לשנת : 477' החלטה מס477נושא על סדר היום

ב לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים"נתמכים כמפורט בטבלה הרצ

.פינחס, יוסי, תהילה, אורן, רפי, אמיר, איתן, ראש העיר, יובל -בעד

.יעל -נגד 

בוצעהמיידיגזברתמיכות

בוצעהמידייל"מנכועדותמאשרים פה אחד לבטל את הוועדה לדיור ציבורי: 478' החלטה מס478נושא על סדר היוםביטול הוועדה לדיור ציבורי2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

:מאשרים פה אחד את הרכב ועדת רווחה ודיור ציבורי על פי הפירוט: 479' החלטה מס479נושא על סדר היוםעדכון ועדות רווחה ודיור ציבורי2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

, אברהם ממה שיינפין, הדר לביא, ד קרן גרשון חגואל"עו: והחברים, דני הרוש- ר "יו

מיכל , עירית לבנון, ילון'סנדרה ברצ, רויטל אוטמזגין דחבש, לימור חכם, אמיר קולמן

, נחמה אמונה, ר ענת קלומל צוייג"ד, אביבה אברהם, דליה חרמון, רוני מילוא, סוויד

, יואב גרשון, יגאל שמש, דן ברק, איציק שרעבי, יואב מלאכי, שלמה ברגר, עמירם מילר

אפרים , זאב זליג, מתי פז, סמי ריכטר, חיים צבי רז, גילה בן שלמה, דרור משען

יגאל , אורי מור, רענן מור, תמיר יהודה, קרנית קהן, טלי שקד, בקי יחזקאל, אריאלי

.ק"מזכירת הוועדה מנהלת אגף שח– ורוזי נוימן . אמיר עשבי, פאר

בוצעהמיידיל"מנכועדות

: מאשרים פה אחד עדכון הרכב ועדות העירייה כדלקמן: 480' החלטה מס480נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

ר "מ יו"שימונה כמ, ר ועדת הספורט במקומו של אורן כהן"למנות את דני הרוש כיו. 1

.הוועדה

מ של עילאי הרסגור הנדין בוועדת בטיחות "למנות את לירית שמש שפיר כמ. 2 

.במקומו של מאיר מנדלוביץ, בדרכים

ר וחברה בוועדת כספים במקומו של עילאי "מ יו"למנות את לירית שמש שפיר כמ. 3 

.הר סגור

.מ של לירית שמש שפיר בוועדת כספים"למנות את עילאי הר סגור כמ. 4 

.למנות את מאיר מנדלוביץ כחבר בוועדת ביקורת במקומו של אורן כהן. 5 

.ר ועדת שקיפות במקומו של יובל לוי"למנות את קרן גרשון חגואל כיו. 6 

בוצעהמיידיל"מנכועדות

עובדת , מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה: 481' החלטה מס481נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה2022מן המניין לחודש אפריל 06/04/2022

אשר מעוניינת לעבוד בביקורי בית מחוץ לכפר , סוציאלית באגף לשירותים חברתיים

וזאת בכפוף לאיסור על ביקורי בית , מחוץ לשעות העבודה" נתן סיעוד"בחברת , סבא

.כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה, יובהר בזאת. לתושבי העיר כפר סבא

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט מיום : 482' החלטה מס482נושא על סדר היום12/4/22אישור המלצות ועדת כספים מיום 2022מן המניין לחודש מאי 11/05/2022

:  בנושאים כדלקמן12/4/2022

. 31/12/2021ח כספי ליום "הצגת דו. א

. 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל לשנת  .ב 

למעט נושא הקמת מרכז קהילתי . 2022ר לשנת "העברות מסעיף לסעיף תקציב תב. ג 

.בהדרים

בוצעהמיידיגזברכספים



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 2022מן המניין לחודש מאי 11/05/2022

, 2022לשנת 

לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים 

 לעמותות ולגופים 2022מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות לשנת : 483' החלטה מס483נושא על סדר היום

.ב לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים"נתמכים כמפורט בטבלה הרצ

, ממה, יובל, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אורן, עדי, תהילה -בעד

.יוסי וקרן, הדר, פינחס

.רפי ויעל, אמיר -נמנעים 

בוצעהמיידיגזברתמיכות

, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה: 484' החלטה מס484נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשני עובדי עירייה2022מן המניין לחודש מאי 11/05/2022

באופן , אשר מעוניינת לעבוד במתן ייעוץ בתחום הגינון, מנהלת מחלקה באגף התרבות

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובד . כעצמאית מחוץ לשעות העבודה, פרטי

, אשר מעוניין לעבוד בתכנון גינות וסקרי עצים, מפקח גיזום באגף חזות העיר, עירייה

/ וזאת בכפוף לאיסור על מתן ייעוץ לגופים, כעצמאי מחוץ לשעות העבודה, באופן פרטי

.מוסדות ציבוריים

.כי תוקף האישורים הינו עד שנה ממועד זה, יובהר בזאת 

בוצעהמידיימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

ל "מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא ותמ: 485' החלטה מס485נושא על סדר היום1088ל "ותמ2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

1088.

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

.קרן ואוסנת, יוסי, הדר, פינחס, יעל -נגד 

נדחה

. לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא הסכם הגג: 486' החלטה מס486נושא על סדר היוםהסכם גג2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

. יובל, אסנת, קרן, יוסי, הדר, פינחס, יעל -בעד

.לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי -נגד 

נדחה

מאשרים ברוב קולות להסיר את ההצעה בנושא דיווח פעילות : 487' החלטה מס487הצעה לסדרדיווח פעילות אשכול השרון2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

. אשכול השרון

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

-נגד

.שאר חברי המועצה לא השתתפו בהצבעה

ל"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

, 17:00מאשרים פה אחד כי ועדות העירייה יחולו החל מהשעה : 488' החלטה מס488הצעה לסדרשעות קיום דיון בוועדות העירוניות2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

ולמעט , 18:00למעט מועצת העיר וישיבת מליאה של תכנון ובנייה שיחולו מהשעה 

.ועדת הנחות שתתקיים בשעות אחרות בהסכמת שלושת חבריה

בוצעהמיידיל"מנכהצעה לסדר

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא ניצול מים : 489' החלטה מס489הצעה לסדרניצול מים מושבים ממי השפכים של העיר2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

.מושבים ממי השפכים של העיר

ל"מנכהצעה לסדר

מיידי

בוצעה

מאשרים ברוב קולות להסיר את ההצעה בנושא הקמת ועדות משנה : 490' החלטה מס490הצעה לסדרהקמת ועדות משנה לתמיכות ולהקצאות2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

. לתמיכות ולהקצאות

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

.פינחס ויעל, הדר, יוסי, קרן -נגד 

בוצעהמיידיל"מנכהצעה לסדר

הגנת איכות )אישור ביטול חוק עזר לכפר סבא 2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

הגשת דין  )(הסביבה

.1976– ו "תשל, (וחשבון 

הגנת איכות )מאשרים פה אחד את ביטולו של חוק עזר לכפר סבא : 491' החלטה מס491נושא על סדר היום

ב "כמפורט בדביר ההסבר ובנוסח הרצ, 1976– ו "תשל, (הגשת דין וחשבון )(הסביבה

.לסדר יומה של ישיבת המועצה

בוצעהמיידייועץ משפטיחוק עזר

 24.5.2022אישור המלצות ועדת כספים מיום 2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

 תקציב שוטף לשנת 4העברות מסעיף לסעיף מספר  .א

2022 .

ר לשנת " תקציב תב5העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב 

2022.

מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול : 492' החלטה מס492נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן24.5.22הישיבה מיום 

.2022 תקציב שוטף לשנת 4העברות מסעיף לסעיף מספר . א

.2022ר לשנת " תב5העברות מסעיף לסעיף מספר . ב

בוצעהמיידיגזברכספים

העברה  – 12.4.22אישור המלצת ועדת כספים מיום 2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

מסעיף לסעיף 

: בנושא (6העברת מספר ) 2022ר לשנת "תקציב תב 

הקמת מרכז 

קהילתי בהדרים 

מאשרים פה אחד את המלצת ועדת הכספים בישיבתה מיום : 493' החלטה מס493נושא על סדר היום

הקמת –  בנושא 2022ר לשנת " לעניין העברה מסעיף לסעיף תקציב תב12.4.22

.מרכז קהילתי בהדרים

בוצעהמיידיגזברכספים

את המלצת  (יעל סער לא השתתפה בהצבעה)מאשרים פה אחד : 494' החלטה מס494נושא על סדר היוםבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

, ועדת הנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

.18.5.22לפי הפרוטוקול המצורף מיום 

בוצעהמיידיגזברכספים

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

, 2022לשנת 

.לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים 

 לעמותות ולגופים 2022מאשרים פה אחד חלוקת תמיכות לשנת  :495' החלטה מס495נושא על סדר היום

.ב לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים"נתמכים כמפורט בטבלה הרצ

בוצעהמיידיגזברתמיכות

אורן : אישור מימון השתתפותם של סגני ראש העיר2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

איתן צנעני , כהן

מ "מ, ודני הרוש בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים 

ומשנים לראשי 

.הרשויות המקומיות באילת מטעם השלטון המקומי 

 (איתן ודני הסגנים לא השתתפו בהצבעה, אורן)מאשרים פה אחד : 496' החלטה מס496נושא על סדר היום

איתן צנעני ודני הרוש בכנס , אורן כהן, את מימון עלות השתתפותם של סגני ראש העיר

, מ ומשנים לראשי הרשויות המקומיות"מ, ההשתלמות השנתית לפורום הסגנים

 בסך של 11-14.12.2022בתאריכים , שייערך על ידי מרכז השלטון המקומי באילת

.לכל אחד ₪ 4,510

בוצעהמיידימנהלת משאבי אנושמשאבי אנוש

: מאשרים פה אחד: 497' החלטה מס497נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה2022מן המניין לחודש יוני 01/06/2022

ר הוועדה לבטיחות בדרכים במקומו "מ יו"למנות את לירית שפיר שמש כחברה ומ. 1

.הנדין-של עילאי הרסגור

.מ של לירית שפיר שמש בוועדה לבטיחות בדרכים"למנות את מאיר מנדלוביץ כמ. 2 

בוצעהמיידיל"מנכועדות

- אישור המלצות וועדת כספים שנערכה במייל בהחלטה שלא בישיבת מועצה14/06/2022

13/06/2022

 13/06/2022מועצת העיר מאשרת פה אחד את המלצת ועדת הכספים מיום 

 לתקציב הבלתי רגיל7' ל  ומאשרים את העברה מסעיף לסעיף מס"שנתקבלה בדוא

בוצעהמיידיגזברכספים



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ישיבה שלא מן המניין בנושא צו 29/06/2022

2023מיסים לשנת 

 לחוק ההסדרים 10- ו9מאשרים ברוב קולות כי בהתאם לסעיף : 498' החלטה מס498נושא על סדר היום2023לשנת  (ארנונה)אישור צו המיסים 

יעודכנו , (1992– ג "התשנ, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)במשק המדינה 

 לעומת 1.37% בשיעור של 31/12/2023 ועד 1/1/2023שיעורי הארנונה שיוטלו מיום 

מאשרים את צו המיסים על כלל חלקיו , בנוסף. 1.1.2022-התעריף שהיה קבוע ל

.ונספחיו

.עילאי ולירית, מאיר, דני, איתן, אורן, יובל, עדי, ממה, תהילה, פינחס -בעד

.הדר -נגד 

בוצעהמיידיגזברארנונה

הורדת יוקר המחייה וחיזוק עסקים עירוניים באירועים 2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

עירוניים

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא הורדת : 499' החלטה מס499הצעה לסדר

יוקר המחייה וחיזוק עסקים עירוניים באירועים עירוניים

. עדי ודני, אורן, רפי, אמיר, איתן, ראש העיר, עילאי -בעד

.פינחס ויעל, יוסי -נגד 

ל"מנכהצעה לסדר

נדחהמיידי

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא הקמת : 500' החלטה מס500הצעה לסדרהקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

.ברזיות למים קרים במרחב הציבורי

. ועדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, עילאי -בעד

.פינחס ויעל, יוסי -נגד 

.יובל -נמנע 

ל"מנכהצעה לסדר

נדחהמיידי

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא מינוי : 501' החלטה מס501הצעה לסדרמינוי ממונה התמודדות עם חום2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

.ממונה התמודדות עם חום

. ועדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, עילאי, יובל -בעד

.פינחס ויעל, יוסי -נגד 

ל"מנכהצעה לסדר

נדחהמיידי

ט במקרקעין "אישור הקצאת מבנה לעמותת אלו2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

 44הידועים כחלקה 

למטרת מעון יום , 15 ברחוב דניאל 7594בגוש  

שיקומי לפעוטות על 

.הרצף האוטיסטי 

502נושא על סדר היום
 4/7/2022מאשרים פה אחד את המלצת ועדת הקצאות מיום : 502' החלטה מס

למטרת מעון  (7594 גוש 44חלקה ) 15ט ברחוב דניאל "להקצאת מבנה לעמותת אלו

.יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי

מנהלת מחלקת נכסיםהקצאות

בוצעהמיידי

. 21/06/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום 2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

. 2022 מרץ 1ח רבעון "הצגת דו .א 

 תקציב שוטף לשנת 5העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב 

2022 .

ר לשנת " תקציב תב8העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג 

2022.

מאשרים ברוב קולות את המלצות ועדת הכספים כמפורט : 503' החלטה מס503נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן21/6/2022בפרוטוקול הישיבה מיום 

.2022 מרץ 1ח רבעון "הצגת דו. א 

.2022 תקציב שוטף לשנת 5העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב 

. 2022ר לשנת " תקציב תב8העברות מסעיף לסעיף מספר . ג 

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

.יעל ואסנת, פינחס, יוסי -נגד 

גזברכספים

בוצעהמיידי

אישור המלצת ועדת תמיכות לחלוקת תמיכה נוספת 2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

 ₪ 10,000בסך 

.לעמותות מזון 

504נושא על סדר היום
מאשרים פה אחד את המלצת ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול : 504' החלטה מס

.אשר העתקו צורף לסדר יומה של המועצה, 22/6/22ישיבתה מיום 
גזברתמיכות

בוצעהמיידי

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

, 2022לשנת 

.לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים 

505נושא על סדר היום
 לעמותות ולגופים 2022מאשרים פה אחד חלוקת תמיכות לשנת : 505' החלטה מס

.ב לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים"נתמכים בטבלה הרצ
גזברתמיכות

בוצעהמיידי

אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוגוסט 2022ישיבה שמן המניין לחודש יולי 06/07/2022

2022

 לתוספת השנייה 5מועצת העיר מחליטה פה אחד כי מכוח סעיף : 506' החלטה מס506נושא על סדר היום

שלא לקיים ישיבת  (זימונן והנוהל בהן, תקנון בדבר ישיבות מועצה)לפקודת העיריות 

.2022מועצה שמן המניין בחודש אוגוסט 

ל"מנכ

בוצעהמיידי

ישיבה שלא מן המניין לבקשת 03/08/2022

היערכות - שבעה חברי מועצה 

לשנת הלימודים

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא דין וחשבון על עבודת : 507' החלטה מס507נושא על סדר היוםדין וחשבון על עבודת היועצים לחינוך

.היועצים לחינוך

 -בעד

.לירית ופליאה, עילאי, ראש העיר, דני, אמיר, אורן, איתן -נגד 

.פינחס, יעל, אסנת, יוסי– נמנעו מהצבעה 

נדחהמיידיל"מנכ

ישיבה שלא מן המניין לבקשת 03/08/2022

היערכות - שבעה חברי מועצה 

לשנת הלימודים

היערכות עיריית כפר סבא למחסור הצפוי בכוח אדם 

במערכת החינוך בעיר

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא היערכות עיריית כפר : 508' החלטה מס508נושא על סדר היום

.סבא למחסור הצפוי בכוח אדם במערכת החינוך בעיר

- -בעד

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

.פינחס, יעל, אסנת, יוסי– נמנעו מהצבעה 

ל"מנכ

נדחהמיידי

ישיבה שלא מן המניין לבקשת 03/08/2022

היערכות - שבעה חברי מועצה 

לשנת הלימודים

שיפור תנאי העבודה של הסייעות והמשלבות 

במוסדות החינוך

נושא על סדר היום

הנושא הורד מסדר היום

ישיבה שלא מן המניין לבקשת 03/08/2022

היערכות - שבעה חברי מועצה 

לשנת הלימודים

יישום החלטת מועצת העיר לשילוב עובדים סוציאליים 

בבתי הספר

 5.1.22-מאשרים ברוב קולות לבטל את החלטת המועצה מה: 509' החלטה מס509נושא על סדר היום

.434שמספרה 

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

.פינחס, יעל, אסנת, יוסי -נגד 

ל"מנכ

בוצעהמיידי

ישיבה שלא מן המניין לבקשת 03/08/2022

היערכות - שבעה חברי מועצה 

לשנת הלימודים

מאשרים פה אחד כי מנהלת אגף החינוך תגבש את התוכנית : 510' החלטה מס510נושא על סדר היוםתכנית עירונית מערכתית לחינוך לסובלנות ולהכלה

. ולאחר מכן בוועדת החינוך, תציג אותה בפני הנהגת הורים, בשיתוף הנהגת הורים

התוכנית תוצג למועצת העיר עד סוף השנה

ל"מנכ

בתהליךמיידי



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

:26/7/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך ישיבה שלא מן המניין03/08/2022

 תקציב שוטף לשנת 6העברות מסעיף לסעיף מספר  .א 

2022.

–  תקציב פיתוח 9העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב 

.2022לשנת 

–  תקציב פיתוח 10העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג 

.2022לשנת 

:26/7/2022מאשרים ברוב קולות המלצות ועדת כספים מתאריך : 511' החלטה מס511נושא על סדר היום

.2022 תקציב שוטף לשנת 6העברות מסעיף לסעיף מספר  .א 

.2022לשנת –  תקציב פיתוח 9העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב 

. 2022לשנת –  תקציב פיתוח 10העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג 

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

.אסנת ויעל -נגד 

בוצעהמיידיגזברכספים

'  א400– עדכון תכנית החומש למפעל הפיס ישיבה שלא מן המניין03/08/2022

ח"להצטיידות מחשוב מוס
'  א400– מאשרים פה אחד עדכון תכנית החומש למפעל הפיס : 512' החלטה מס512נושא על סדר היום

ח"להצטיידות מחשוב מוס

בוצעהמיידיגזברכספים

– ה "התשכ,  לחוק התכנון והבנייה196בהתאם להוראות סעיף : 513' החלטה מס513נושא על סדר היוםל"החזרת מקרקעין ברחוב רות לידי קקישיבה שלא מן המניין03/08/2022

, 126הידועים כחלקות , על החזרת המקרקעין, מחליטה פה אחד מועצת העיר, 1965

ל באמצעות "לידי קק, ברחוב רות בכפר סבא, 7593 בגוש 130- ו129, 128, 127

וזאת על פי המלצת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא , רשות מקרקעי ישראל

.01/06/2022בישיבתה מיום 

בוצעהמיידימהנדסת העיר

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

הפרות חוזרות ונשנות של החוק ושל הנחיית ועדת 

הבחירות בנושא אי מימוש 

בכספי ציבור לצרכי תעמולה פוליטית 

כי היועץ המשפטי העירוני יוציא הבהרה לכלל נבחרי , מועצת העיר החליטה פה אחד514נושא על סדר היום

.הציבור בנוגע להתנהלות החוקית בנושא זה

בוצעהמיידייועץ משפטי

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

 ₪ 100,000בחירת תומכת פוליטית לקבלת 

בהתקשרות מהעירייה
מועצת העיר החליטה ברוב קולות לא לאשר להחזיר את  :515' החלטה מס515נושא על סדר היום

ההתקשרות לוועדת התקשרויות לבחינה מחודשת של עמידה בתוקף חוקי וערכי של 

. ההתקשרות

.מאיר וממה, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, עדי :בעד

.יוסי וקרן, אסנת, צביקה, הדר, פינחס :נגד

.סמי :נמנע

ד אהוד יובל לוי לא השתתף בהצבעה"עו

נדחה

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

מועצת העיר החליטה פה אחד כי עיריית כפר סבא תשדר בשידור חי  :516' החלטה מס516נושא על סדר היוםשידור ישיבת ועדת תכנון ובנייה

או /למעט דיונים בבקשות להיתר ו. את כל ישיבות מליאת ועדה מקומית לתכנון ובנייה

השידורים יישמרו . תכניות נקודתיות שהומלץ על ידי הוועדה המקומית שלא לשדרם

.בארכיון השידורים

בוצעהמיידימהנדסת העיר

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

: מועצת העיר החליטה ברוב קולות כי :517' החלטה מס517הצעה לסדרבמוסדות החינוך" קוד לבוש"

כפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון מגדרי ויוצאת נחרצות נגד החפצת . 1

. נערות ונשים, והדרת בנות

אנחנו מברכים את בתי הספר בהם תקנון בתי הספר קוד הלבוש ואכיפתו שוויוניים . 2

. ותוך אכיפה שאינה פומבית, לבנים ולבנות

מועצת העיר קוראת למוסדות החינוך הממלכתיים בהם התקנון קוד הלבוש ואכיפתו . 3

, או שהלכה למעשה אינם שוויוניים לקיים דיאלוג בין הנהלת בית הספר, אינם שוויוניים

 .ל"תלמידים הורים לתיקון המצב על  פי חוזר מנכ, מורים, קהילת בית הספר

.סיכום השיח שיבוצע במוסדות החינוך יוצג לוועדת החינוך בישיבתה הקרובה. 4

, פינחס, מאיר, לירית, פליאה, עילאי, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, רפי, אורן, עדי :בעד

קרן וסמי , יוסי, אסנת, הדר

.ממה :נגד

בתהליךמיידימנהלת אגף חינוךהצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

 מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה לסדר בנושא  :518' החלטה מס518הצעה לסדר שנה לכפר סבא120-שילוב אומני העיר באירועי ה

.  שנה לכפר סבא120-שילוב אומני העיר באירועי ה

.פליאה וממה, מאיר, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, ר קובי"ד, אורן :בעד

.הדר ואסנת, פינחס :נגד

עדי :נמנעת

נדחההצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את התבחינים למתן  : 519' החלטה מס519נושא על סדר היום2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 

.  כמפורט בקובץ התבחינים המצורף2023תמיכות לשנת הכספים 

.אורן ופינחס, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, לירית, פליאה, מאיר, ממה :בעד 

.הדר :נמנעת 

בוצעהמיידיגזברתמיכות

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

. 23.8.2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

. מחיקת חובות . א

. 2022שנת – רים "העברות מסעיף לסעיף תב .ב

2022שנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל  . ג

מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את המלצות ועדת  : 520' החלטה מס520נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן23.8.23הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

.מחיקת חובות. א

. 2022שנת – רים "העברות מסעיף לסעיף תב. ב

. 2022שנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל . ג

.מאיר וממה, פליאה, לירית, ראש העיר, דני, איתן, אמיר, ר קובי"ד, אורן: בעד 

.הדר:נגד 

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 

לעמותות שהשלימו את המסמכים , 2022לשנת 

הנדרשים

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את חלוקת תמיכות לשנת  :521' החלטה מס521נושא על סדר היום

ב לעמותות שהשלימו את "כמפורט בטבלה הרצ,  לעמותות ולגופים נתמכים2022

המסמכים הנדרשים

בוצעהמיידיגזברתמיכות

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר הארכת שירות של עובדים  :522' החלטה מס522נושא על סדר היום70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל 

ב" לפי רשימה הרצ70מעבר לגיל 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר מתן היתר לעבודה נוספת  :523' החלטה מס523נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשני עובדי עירייה

המעוניין לעבוד כעובד בטיחות בחברת , מפקח בנייה באגף הנדסה, לעובד עירייה

כי תוקף האישור הינו עד שנה , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, "בידיים טובות"

ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר מתן היתר לעבודה נוספת  :524' החלטה מס524נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשני עובדי עירייה

מגדלי "המעוניין לעבוד כעובד בחברת , מפקח בנייה באגף הנדסה, לעובד עירייה

כי תוקף האישור הינו עד , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, "הברכה בנייה ובטיחות

שנה ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש ספטמבר 14/09/2022

2022

אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוקטובר 

2022
 לתוספת השנייה 5מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר מכוח סעיף  :525' החלטה מס525נושא על סדר היום

שלא לקיים ישיבת  (זימונן והנוהל בהן, תקנון בדבר ישיבות מועצה)לפקודת העיריות 

.2022מועצה שמן המניין בחודש אוקטובר 

בוצעהמיידיל"מנכ

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

 והורדת 0-3השכרת מבנים למטרת הפעלת גני ילדים 

יוקר המחייה
עיריית כפר סבא רואה בחיוב הוזלת עלויות עבור גנים לגילאי לידה : 526' החלטה מס526הצעה לסדר

. 3עד 

הוחלט פה אחד על קבלת חוות דעת מקיפה על ההצעה שהוצעה ולדון בה בוועדת 

.בהתאם ללוחות הזמנים, החינוך הקרובה או בישיבה הראשונה בשנה הבאה

בתהליךמיידייועץ משפטיהצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר להסיר מסדר היום את  :527' החלטה מס527הצעה לסדרדיווח פעולות המוקד העירוני

".דיווח פעולות המוקד העירוני: "ההצעה

נדחה

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה  :528' החלטה מס528הצעה לסדרמיזם עירוני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך

".מיזם עירוני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך"בנושא 

. עדי, אורן, ר קובי"ד, אמיר, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה, לירית, מאיר :בעד

.אסנת סמי, פינחס יוסי, יעל :נגד

נדחה

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

, מנהל אגף הביטחון בשיתוף משטרת ישראל וגורמי מקצוע נוספים: 529' החלטה מס529הצעה לסדרפעילות העירייה לצמצום אירועי הפשיעה בעיר

והמלצות אופרטיביות לשיפור , יקיימו עבודת מטה לצורך גיבוש עקרונות מנחים

תוצרי העבודה יוצגו בוועדת הביטחון הקרובה ועד . תחושת הביטחון של תושבי העיר

. 2023סוף השנה לצורך תקצוב ויישום במהלך 

ההחלטה התקבלה פה אחד

בוצעהמנהל אגף בטחוןהצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול 

אייזנברג
מאשרים פה אחד להסיר את הנושא מסדר היום :530' החלטה מס530נושא על סדר היום

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

אישור הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות 

הממשלתית להתחדשות עירונית כמתחם להתחדשות 

במסלול רשויות ובהסכמת העירייה

מאשרים פה אחד לאשר הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות  :531' החלטה מס531נושא על סדר היום

הממשלתית להתחדשות עירונית כמתחם להתחדשות במסלול רשויות ובהסכמת 

.העירייה

מהנדסת

מיידי

בוצעה

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

:20/9/2022מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים מיום  :532' החלטה מס532נושא על סדר היום20/09/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום 

. (משרד הפנים) 2021חות כספיים יוני "הצגת דו .א 

. 2022חות כספיים יוני "הצגת דו .ב 

. 2022שנת – רים "העברות מסעיף לסעיף תב .ג 

.2022שנת – העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל  .ד 

גזבר העירייהכספים

מיידי

בוצעה

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

 :25/10/2022מאשרים ברוב את המלצות ועדת כספים מתאריך  :533' החלטה מס533נושא על סדר היום25/10/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום 

. ₪ מיליון 14אישור נטילת הלוואה בסך של  .א

. רים" תקציב פיתוח תב2022העברות מסעיף לסעיף לשנת  .ב

.שוטף–  תקציב רגיל 2022 לשנת 9העברות מסעיף לסעיף מספר  . ג

.לירית ומאיר, פליאה, יוסי, הדר, פינחס, עילאי, ראש העיר, דני, אמיר, אורן, עדי -בעד 

.אסנת, יעל -נמנע 

בוצעהמיידיגזבר העירייהכספים

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

סיון עמרה , מאשרים פה אחד למנות את מנהלת אגף ההכנסות :534' החלטה מס534נושא על סדר היום.אישור מינוי מנהלת ארנונה וממונה על הגבייה

ערר על ) לחוק הרשויות המקומיות 2למנהלת הארנונה בהתאם להוראות סעיף , דדון

. 1976– ו "תשל, (קביעת ארנונה כללית

לממונה על , סיון עמרה דדון, כמו כן מאשרים פה אחד למנות את מנהלת אגף הכנסות

תיקוני )הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה 

וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה , 1992– ג "תשנ (חקיקה להשגת יעד התקציב

ו "תשמ,  לחוק העבירות המינהליות18על פי כל דין ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף 

 של קנסות מנהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי 1985– 

.היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המינהליות

בוצעהמיידיל"מנכמינויים

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

מתן הנחה בארנונה כאות הוקרה למפקדים בשירות 

מילואים פעיל
 מסכום 25%מאשרים פה אחד מתן הנחה בארנונה בשיעור של  :535' החלטה מס535נושא על סדר היום

, על מחזיק בנכס שהוא מפקד מילואים פעיל, הארנונה השנתית שתוטל מעתה ואילך

. 1993– ג "התשנ (הנחות בארנונה)כהגדרתו בתקנות ההסדרים במשק המדינה 

 תינתן הנחה בגין חודשים נובמבר 2022ביחס לשנת . ר" מ100-ההנחה תוגבל ל

.ודצמבר

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

אישור מועצת העיר לנסיעת ראש העיר לועידת 

שייח-האקלים בשארם א
בסכום , מאשרים פה אחד את מימון עלות הנסיעה של ראש העיר :536' החלטה מס536נושא על סדר היום

.16-17/11/2022שייח בין התאריכים -לועידת האקלים בשארם א ₪ 2,957של 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

 18/9/2022אישור המלצת ועדת הקצאות מיום 

"צוות"להקצאת חדר לעמותת 
 במבנה 6את חדר מספר " צוות"מאשרים פה אחד להקצות לעמותת  :537' החלטה מס537נושא על סדר היום

 שנים3לתקופה של , 6438 בגוש 123חלק מחלקה , 31ברחוב המייסדים 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

מיטל , ל העירייה"מאשרים פה אחד לעדכן את שכרה של עוזרת מנכ :538' החלטה מס538נושא על סדר היוםל העירייה"אישור עדכון שכרה של עוזרת מנכ

כמו כן . ל העירייה בחוזה אישי למשרת אמון" משכר מנכ37.5%- ל35%-מ, קולין

ל בחוזה אישי למשרת אמון" משכר מנכ40%מאשרים טווח שכר של עד 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

ר ועדת כספים "מאשרים פה אחד למנות את לירית שפיר שמש כיו :539' החלטה מס539נושא על סדר היוםעדכון הרכב ועדות העירייה

במקומה של תהילה מימון

בוצעהמיידיל"מנכועדות

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

, מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה :540' החלטה מס540נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לשתי עובדות עירייה

המעוניינת לעבוד בעבודות אדמיניסטרציה בחברת , ס מפתן"מדריכה לצורפות בבי

. מחוץ לשעות העבודה, סטרטאפ פרטית בתחום התקשורת

יובהר בזאת כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/2022

2022

 עובדי 2 של 70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל  :541' החלטה מס541נושא על סדר היום70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל 

:עירייה

.31/10/23הארכה עד , מנהל מחסן לציוד חירום באגף הביטחון* 

.31/8/23הארכה עד , ב שרת"מנהלנית ראשית חט* 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שלא מן המניין בנושא דוח 02/11/2022

2021מבקר העירייה לשנת 
 2021מועצת העיר החליטה פה אחד על דחיית הדיון בנושא דוח מבקר העירייה לשנת נושא על סדר היום2021דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 

לישיבת המועצה שלא מן המניין הבאה

ישיבה שלא מן המניין בנושא דוח 07/12/2022

2021מבקר העירייה לשנת 
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את המלצות וסיכומי הוועדה  :542' החלטה מס542נושא על סדר היום2021דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 

.ח המבקר"לענייני ביקורת בהתייחס להערות ראש העיר לדו

בוצעהמיידיל "מנכדוח מבקר

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

. מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום :543' החלטה מס543הצעה לסדרשמירה על המסדרון האקולוגי

. אורן, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, ממה, יובל :בעד

.צביקה, קרן, סמי, אסנת, הדר, יעל :נגד

.מאיר, לירית, עילאי, פליאה, עדי :נמנע

נדחההצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

.מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום :544' החלטה מס544הצעה לסדרהתחדשות עירונית בשכונת עליה

.אורן, ר קובי"ד, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :בעד

.צביקה, קרן, אסנת, הדר, יעל, עדי :נגד

.סמי :נמנע

נדחההצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

מניעת זיהום אור מחניון מטרופולין הסמוך למסדרון 

האקולוגי
: מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לשנות את ההצעה כדלהלן :545' החלטה מס545הצעה לסדר

ועדת איכות הסביבה תצא לסיור לילי בחניון מטרופולין ותבחן כיצד ניתן לצמצם את 

.זיהום האור מהחניון

בוצעההצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

.מועצת העיר החליטה ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום :546' החלטה מס546הצעה לסדרהחלפת מכלי אשפה פגומים

. אורן, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, ממה, יובל :בעד

.צביקה, קרן, סמי, הדר, יעל :נגד

נדחההצעה לסדר

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

אישור קראת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול 

.אייזנברג
מועצת העיר החליטה ברוב קולות לשנות את שם הרחוב במקטע  :547' החלטה מס547נושא על סדר היום

. על שם לאה ושאול אייזנברג,  ברחוב אנגל58 עד 50הכולל את מספרי הבתים 

, סמי, קרן, צביקה, עדי, אורן, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, ממה, יובל :בעד

. הדר, אסנת

.לירית, עילאי :נגד

.יעל :נמנע

בתהליךמיידיל"מנכשמות

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

:22/11/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

.מחיקת חובות– ועדת הנחות  .א

 2022 לשנת 10העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב

.תקציב רגיל

 2022 לשנת 14העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג

.ר"תב

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את המלצות ועדת הכספים  :548' החלטה מס548נושא על סדר היום

: בנושאים כדלקמן22/11/2022כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

.מחיקת חובות– ועדת הנחות  .א

. תקציב רגיל2022 לשנת 10העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב

.ר" תב2022 לשנת 14העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

 רחוב 6 חלקה 6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש 

.12התחיה 
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לתקן את הטעות שנפלה  :549' החלטה מס549נושא על סדר היום

 12 ברחוב התחיה 6441 בגוש 6בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה 

, 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7- ו5בהודעה לפי סעיפים : "כדלקמן

שפורסמה , א/4/3/ ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת כס3/לעניין תכנית מפורטת כס

. 163עמוד , ב"תשל, 1770בילקוט הפרסומים 

לעניין תכנית , 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 19ובהודעה לפי סעיף 

, 524עמוד , ב"תשל, 1784שפורסמה בילקוט הפרסומים , א/4/3/מפורטת מספר כס

".ר" מ0ל "ר צ" מ132 במקום 6 חלקה 6441בגוש : תוספת

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסים

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

 161 חלקה 6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש 

37רחוב בן גוריון 
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לתקן את הטעות שנפלה  :550' החלטה מס550נושא על סדר היום

 37 ברחוב בן גוריון 6441 בגוש 161בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה 

, 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7- ו5בהודעה לפי סעיפים : " כדלקמן

עמוד , ו"תשל, 2210 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1/1/לעניין תכנית מפורטת כס

1556  .

לעניין תכנית , 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 19ובהודעה לפי סעיף 

, 2114עמוד , ו"תשל, 2235שפורסמה בילקוט הפרסומים , 1/1/מפורטת מספר כס

".ר" מ0ל "ר צ" מ278 במקום 161 חלקה 6441בגוש : בתוספת

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסים



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

 חלקה 6430תיקון טעות בגודל בשטח ההפקעה בגוש 

ד" רחוב חב35
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לתקן את הטעות שנפלה  :551' החלטה מס551נושא על סדר היום

  5ד " ברחוב חב6430 בגוש 35בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה 

, 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7- ו5הודעה לפי סעיפים : "כדלקמן

עמוד , ל"תש, 1636 שפורסמה בילקוט הפרסומים 170/לעניין תכנית מפורטת כס

2277  .

שפורסמה , 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 19ובהודעה לפי סעיף 

 35 חלקה 6430בגוש : בתוספת, 2482עמוד , ל"תש, 1643בילקוט הפרסומים 

".ר" מ250ל "ר צ" מ370במקום 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסים

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

 165 חלקה 6441תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש 

39רחוב בן גוריון 
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לתקן את הטעות שנפלה  :552' החלטה מס552נושא על סדר היום

 39 ברחוב בן גוריון 6441 בגוש 165בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה 

, 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7- ו5בהודעה לפי סעיפים : " כדלקמן

עמוד , ד"תשל, 1966 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1/1/לעניין תכנית מפורטת כס

ר" מ0ל "ר צ" מ65 במקום 165 חלקה 6441בגוש : בתוספת, 356

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסים

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

 119 חלקה 7614תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש 

7ג "רחוב יל

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר לתקן את הטעות שנפלה  :553' החלטה מס553נושא על סדר היום

,  7ג " ברחוב יל7614 בגוש 119בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה 

, 1943, (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7- ו5בהודעה לפי סעיפים : "כדלקמן

עמוד , ו"תשנ, 4394 שפורסמה בילקוט הפרסומים 28/1/לעניין תכנית מפורטת כס

ר" מ45ל "ר צ" מ62 במקום 119 חלקה 7614בגוש : בתוספת, 2421

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסים

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

אכיפת עבירות תעבורה באמצעות פקחים עירוניים על 

פי החוק לייעול 

הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות  

 – 2016– ו "תשע (תעבורה)

 

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את אכיפתן של העבירות  :554' החלטה מס554נושא על סדר היום

ב ובהתאם להוראות החוק לייעול הפיקוח "המפורטות במסמך טבלת העבירות הרצ

 וצו התעבורה 2016– ו "תשע (תעבורה)והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות 

2002– ב "תשס, (עבירות קנס)

מנהלת בטיחות בדרכיםאכיפה

מנהל שיטור עירוני
בוצעהמיידי

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

מתן זכות חכירה לחברת החשמל בתחנת 

.24טרנספורמציה ברחוב לוי אשכול 

, מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את החכרת המקרקעין :555' החלטה מס555נושא על סדר היום

לחברת החשמל , 24ברחוב לוי אשכול , 7602 בגוש 184הידועים כחלק מחלקה 

 3לצורך הפעלת תחנת טרנספורמציה וזאת בפטור ממכרז על פי תקנה , לישראל

1987– ח "התשמ, (מכרזים)לתקנות העיריות  (ב)(2)

בוצעהמיידייועץ משפטי

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

אישור מימון השתתפותו של ראש העיר בהשתלמות 

, השנתית לפורום הסגנים

מ ומשנים לראשי הרשויות המקומיות באילת מטעם "מ 

השלטון המקומי

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את מימון עלות השתתפותו  :556' החלטה מס556נושא על סדר היום

מ ומשנים לראשי "מ, של ראש העיר בכנס ההשתלמות השנתית לפורום הסגנים

-11בתאריכים , שיערך על ידי מרכז השלטון המקומי באילת, הרשויות המקומיות

. 4,510₪בסך של , 14/12/2022

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים 

לעמותות , 2022לשנת 

שהשלימו את המסמכים הנדרשים 

 2022מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר חלוקת תמיכות לשנת  :557' החלטה מס557נושא על סדר היום

ב לעמותות שהשלימו את המסמכים "לעמותות ולגופים נתמכים כמפורט בטבלה הרצ

הנדרשים

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר מתן היתר לעבודה נוספת  :558' החלטה מס558נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

אשר מעוניינת לעבוד בהוראה , מנהלת מחלקה באגף החינוך, לעובדת עירייה

כי תוקף האישור , יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, באופן פרטי, ובהדרכה מותאמת

הינו עד שנה ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר מתן היתר לעבודה נוספת  :559' החלטה מס559נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

אשר מעוניינת , פקחית עירונית ביחידת הפיקוח והאכיפה העירונית, לעובדת עירייה

, יובהר בזאת. מחוץ לשעות העבודה, לעבוד כעובדת דלפק בחנות נוחות בתחנת דלק

כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר מתן היתר לעבודה נוספת  :560' החלטה מס560נושא על סדר היוםמתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

אשר מעוניינת לעבוד , עובדת סוציאלית באגף לשירותים חברתיים, לעובדת עירייה

יובהר . מחוץ לשעות העבודה, ת"כמדריכה לגברים אלימים בשיקום בעמותת קש

כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה, בזאת

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש

ישיבה שמן המניין לחודש דצמבר 07/12/2022

2022

:מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר :561' החלטה מס561נושא על סדר היום.עדכון הרכב ועדות העירייה

מ של יוסי סדבון בהעדרו בוועדת משנה לתכנון "למנות את סמי ריכטר כמ .  1

.במקומה של קרן גרשון, ובנייה 

.למנות את צביקה צרפתי כחבר בוועדת מכרזים במקומה של אסנת ספורטה .2

למנות את אסנת ספורטה כחברה בוועדת כספים במקומו של צביקה צרפתי .3

בוצעהמיידיל"מנכועדות

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות : 562' החלטה מס562הסתייגות2023תקציב 

לסעיף  ₪ 20,000תוספת – בנושא מרכז יום לקשיש וטלוויזיה קהילתית 

.1980000830מסעיף השתתפות באשכול שרון  ₪ 20,000ותוספת , 1844500820

.הדר ויוסי, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את הסתייגות בנושא  :563' החלטה מס563הסתייגות2023תקציב  

 ₪ 350,000תוספת – חינוך הקניית הרגלי מחזור , פרוגרמה למבני ציבור, סקר נכסים

ותוספת , לסעיף פרוגרמה למבני ציבור ₪ 500,000תוספת , לסעיף סקר נכסים

.1712200751לסעיף חינוך הקניית הרגלי מחזור מסעיף פינו אשפה  ₪ 150,000

.הדר ויוסי, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :564' החלטה מס564הסתייגות2023תקציב 

לסעיף  ₪ 160,000תוספת – משאבי אנוש עבור הדרכת חברי מועצת העיר – שונות 

.16140005150 מסעיף הסברה ויחסי ציבור 1616000760

.הדר ויוסי, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :565' החלטה מס565הסתייגות2023תקציב 

 מסעיף פעולות שנת 1711000750לסעיף  ₪ 150,000תוספת – פרויקט עיר ירוקה 

.1753000430 לכפר סבא 120

.הדר ויוסי, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :566' החלטה מס566הסתייגות2023תקציב 

 מסעיף ניקיון עיר 1723200750לסעיף  ₪ 1,000,000תוספת – ניקיון בית ספר יסודי 

.1712200750קבלניות 

.הדר ויוסי, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :567' החלטה מס567הסתייגות2023תקציב 

חות "לסעיף קרן הלוואת ביטוח מסעיף דו ₪ 4,000,000תוספת – קרן הלוואת ביטוח 

.חנייה מתושבים

.הדר ויוסי, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :568' החלטה מס568הסתייגות2023תקציב 

לסעיף הסעות תלמידים מסעיף אירועי יום  ₪ 1,300,000תוספת – הסעות תלמידים 

.העצמאות

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :569' החלטה מס569הסתייגות2023תקציב 

 ₪ 150,000תוספת , לסעיף מינהלת גמלאים ₪ 200,000תוספת – מינהלת גמלאים 

 ₪ 21,000תוספת , לאתלטיקה קלה ₪ 75,000תוספת , מרכז קהילתי בית הסטודנט

.לבית למשפחות מיוחדות מסעיף יחסי ציבור הוצאות

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :570' החלטה מס570הסתייגות2023תקציב 

 מסעיף 1812200110לסעיף  ₪ 500,000תוספת – בונוסים לסייעות בגני ילדים 

.1752000780הוצאות אירועים 

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :571' החלטה מס571הסתייגות2023תקציב 

 מסעיף 1813203111לסעיף  ₪ 500,000תוספת – בונוסים לסייעות משלבות 

.1752000752אירועים ברחבי העיר 

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :בעד

אורן , ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה :נגד

.ועדי

נדחהכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות שלא לקבל את ההסתייגות בנושא  :572' החלטה מס572הסתייגות2023תקציב 

לסעיף תמיכות ספורט מסעיף הוצאות  ₪ 1,000,000תוספת – תמיכות ספורט 

.אירועים

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :בעד

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :נגד

.אורן ועדי

נדחהכספים



10/01/2023: עדכני לתאריך 2022מעקב החלטות מועצה לשנת 

/ הצעה לסדר/ שאילתהנושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

נושא על סדר היום

מספר החלטה
תוכן ההחלטה

ביצוע באחריותסיווג
לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצוע

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את התקציב הרגיל לשנת  :573' החלטה מס2023573אישור תקציב רגיל לשנת 

. ₪ מיליון 1,042.4 בסך 2023

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :בעד

. אורן ועדי

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :נגד

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את התקציב הפיתוח  :574' החלטה מס2023574אישור תקציב הפיתוח לשנת 

. ₪ מיליון 182.3 בסך 2023לשנת  (רים"תב)

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :בעד

. אורן ועדי

יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :נגד

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

-2023אישור מסגרת תכנית הפיתוח הרבה שנתית 

2024
מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את מסגרת תכנית הפיתוח  :575' החלטה מס575

. ₪ מיליון 298.3 בסך 2023-2024הרב שנתית לשנים 

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :בעד

. אורן ועדי

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :נגד

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

 2023מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את תקן כוח אדם לשנת  :576' החלטה מס2023576תקן כח האדם לשנת 

ועל נתוני כוח אדם , 2022המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 

. משרות2,593ג במערכת החינוך בסך "בפתיחת שנת הלימודים תשפ

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 

מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר היתר למשיכות יתר  :577' החלטה מס577 מהתקציב5%היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 

.₪ מיליון 52 מהתקציב ובסך של 5%בבנקים בהיקף של 

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :בעד

. אורן ועדי

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :נגד

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר נטילת הלוואות לפיתוח  :578' החלטה מס578נטילת הלוואות לפיתוח

.₪ מיליון 37.4בסך ' כמפורט בנספח א

, ר קובי"ד, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, פליאה, עילאי, לירית, מאיר, ממה, יובל :בעד

. אורן ועדי

.יוסי ואסנת, הדר, פינחס, יעל :נגד

בוצעהמיידיגזברכספים

ישיבה שלא מן המנין לאישור 28/12/2022

2023תקציב 
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר ייעוד כספי היטל השבחה  :579' החלטה מס579ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך

.'למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ג
בוצעהמיידיגזברכספים


