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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 שבט, תשע"ט כט

 2019, פברואר 4
 445890  אסמכתא:

 
 

 לכבוד

 חברי מועצת העיר 

 

 המנייןהזמנה לישיבת מועצת העיר שמן הנדון:  

 מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי, א' באדר א' תשע"ט,הנכם 

 , הדרים , שכונתמור וברח ,ש זאב גלר"קהילתי עהמרכז באולם הספורט ב, 19:00, בשעה 6.2.2019

 . כפר סבא

 על סדר היום

 ראש העיר  –דברי פתיחה 

 שאילתות. 1

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת' -מיחזור – 1

 סיעת 'כפר סבא בראש' –מפלסי בצומת הרחובות טשרניחובסקי ובגין -מעבר דו – 2

 סיעת 'כפר סבא בראש' –תלמידי חטיבות הביניים ברחבי העיר  – 3

 סיעות 'כפר סבא מתקדמת', 'כפר סבא בראש', 'כפר סבא אחת' –הפארק העירוני  – 4

 סיעת 'כפר סבא בראש' -תהלוכת עדלאידע בפורים – 5

 ת לסדר הצעו. 2

 סיעת 'כפר סבא בראש' -שקיפות בוועדה לתכנון ובנייה  – 1

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת' -שיפורים בתכנית  –מהיר לעיר  – 2

 סיעת 'כפר סבא מתקדמת' -תכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא  – 3

 סיעות 'כפר סבא מתקדמת', 'כפר סבא  - שילוב נשים בעמדות מפתח בהנהגת העיר – 4

 בראש', 'כפר סבא אחת'                   

 ועדות  מינוי. 3

 הנדין, במשרת אמון-לסגן ראש הרשות, עילאי הרסגורעוזר אישי העסקת יניב בלייכר בתפקיד  .4

 ואישור שכרו

 עסקת יפעת וגשל בתפקיד עוזרת אישית למנכ"ל הרשות במשרת אמון ואישור שכרה. ה5
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 ל הרשות, במשרת אמון ואישור שכרהמנהלת לשכת מנכ"העסקת אליסה ניקיטין לתפקיד . 6

לעמותת הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב  2019תמיכות לשנת  שבוןחל ע הבקשה לאישור מקדמ .7

 .כפר סבא

 2019לשנת לעמותות תמיכות חלוקת ישור תבחינים לא .8

  מבנה ברחוב מצדה ל"שירותי בריאות כללית" הארכת הקצאתאישור . 9

 הארכת הקצאת מבנה וחצר ברח' יערה לעמותת "מעיין החינוך התורני" אישור. 10

 זורית דרום השרון בהתאם לתקנהר סבא ובין המועצה האאישור שיתוף פעולה בין עיריית כפ .11

  ( לתקנות העיריות )מכרזים(16) 3

ת במרכז לילדים עם צרכים קיימא עבור פעילו-למרכז ארט₪  18,000דיווח על תרומה בסך  .12

 מיוחדים

 זר" עבור פיילוט לאזרחים ותיקיםמחברת "פיי₪  67,500דיווח על תרומה בסך  .13

 (55שנים בפטור ממכרז )רוטשילד  49לתקופה של  88חלקה  6440החכרת מקרקעין בגוש . 14

 

 

 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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 08-01-2019רפי סער                                                                                 –כבוד ראש העיר 

 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

הציבור לגבי חזור במקור, מרכיב חשוב ביישום מדיניות עיר מקיימת. לאחרונה יש אי בהירות בקרב מ

 מדיניות זו, ביחוד לגבי הפחים החומים.

 האם קיימת תכנית אסטרטגית לנושא המחזור? אם כן מה פרטיה? .1

 אילו פעולות נוקטת העירייה לעידוד מחזור מכל סוג? .2

 אלו פעולות לוגיסטיות? )הקצאת פחים, מחזוריות, קבלני זבל מיוחדים ועוד(.

 הציבור מודע לה? אלו פעולות הסברה נוקטת העיריה והאם

 האם הפעולות עד כה נשאו פרי?  .3

 מדידת היעילות היא על ידי השוואת עלות פינוי לאורך שנים ומשקל האשפה מכל סוג. 

האם יש אכיפה בנושא המחזור )לאור העלות הכספית העודפת במקרה שאין מחזור, או  .4

 שההיקף איננו מספק(.

 

 בברכה

 נחס כהנא, אמיר סילבר.הדר לביא, פי –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 העתק: איתי צחר מנכ"ל.
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 מענה לשאילתה

 חזור? אם כן מה פרטיה?י. האם קיימת תכנית אסטרטגית לנושא המ1

 בעיר קיימת תכנית עבודה רב שנתית לקידום המיחזור, כחלק מתכנית "עיר אפס פסולת". 

את כמויות הפסולת המועברות להטמנה, דומה כפר סבא פועלת בערוצים שונים במטרה להפחית 

 לערי אפס פסולת בעולם. כפר סבא נחשבת למובילה ברמה הארצית ורק בשנה החולפת התארחו

עשרות משלחות מרשויות בכל הארץ וממשרדי ממשלה, על מנת ללמוד על ההצלחות בתחום בה 

 מיליוני שקליםון כספי של ולחסכ 42%זה ועל תהליכי העבודה שהובילו להגדלת שיעור המיחזור ל

 בייעול מערך התפעול. 

נוסף על כך, לפני כשנה אושר לעיריית כפר סבא מענק בגין הישגיה בתחום המיחזור של כמיליון 

 שקלים במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה.

תכנית העבודה כוללת טיפול מותאם לכל רכיב פסולת והפעלת מיזמים ייעודיים לנושאים של 

 אלקטרוניקה ופסולת בניין.

תכנית "עיר אפס פסולת" היא למעשה הרחבה והעמקה של תכנית אסטרטגית להפרדה במקור 

ובמסגרתה הוצבו תשתיות להפרדה בבתי התושבים בכל העיר, תהליך שהושלם  2010 -שנכתבה  ב

היום . התכנית כללה מפגשי שיתוף ציבור, הדרכות מדלת לדלת וקמפיינים, ועד 2015בשנת 

נמשכת תכנית חינוכית מעמיקה בנושא בכל מוסדות החינוך, הסברה באירועים, בעסקים, לוועדי 

בתים, פעילויות מגוונות להפחתת פסולת )"קפה תיקון", "שיתופיה", שבוע ספר יד שניה, ספריה 

שיתופית של צעצועים ועוד( ומתקיימות בקרות אשפה לאורך כל תהליך המיחזור על בסיס יומי. 

 לפני כשנה וחצי הוקם מרכז קיפוד להעמקת מעורבות התושבים בפעילות בנושא.

 חזור מכל סוג?י. אילו פעולות נוקטת העירייה לעידוד מ2

 ?חזוריות, קבלני זבל מיוחדים ועוד(יאלו פעולות לוגיסטיות )הקצאת פחים, מ

 ה והאם הציבור מודע לה?יאלו פעולות הסברה נוקטת העירי

 ת מיחזור בכמה ערוצים עיקריים:העירייה מעודד

יסודי מתקיימות תכניות -בכל מוסדות החינוך מהגיל הרך ועד לחינוך העל -חינוך לקיימות .א

חינוכיות מעמיקות, בקרות אשפה תדירות, פעילות קהילתית שתלמידי המנהיגות 

ועוד. בנוסף, ישנן תכניות חינוכיות שמתמקדות בנושא  מפעילים להפחתת פסולת ומיחזור

 כמו "חלליות האלקטרוניקה", "גלגולו של מוצר", חידון קיימות, חגיגות אפס פסולת ועוד.

 -לוגיסטיקה  ותפעול מערך האשפה  .ב

בבניינים משותפים גם כל תושבי העיר קבלו עגלות להפרדת אשפה )לאשפה אורגנית ו -

(. בכל בניין חדש הקבלנים  מציבים  2015ביתי למטבח )הושלם בחזור( ופח ינייר למפח 

בנוגע לפסולת אריזות, חזור בהתאם למדיניות העירונית )ירוק, חום וכחול(. יפחי מ

העירייה קשורה עם תאגיד המיחזור תמיר בהסכם בדבר חילוץ אריזות מזרם האשפה 
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ממתקני המיחזור  המגיע לתחנת המעבר בנוסף לפסולת אריזות המועברת למיחזור

 שבמרחב הציבורי.

חזור בכל העיר ומתבצעות תכניות לשיפור המיקומים והגדלת יהוצבו מתקני מ -

 הנגישות והקרבה לבתי התושבים )אלקטרוניקה, בגדים, פלסטיק, קרטונים, נייר(.

כלל המתקנים מופיעים באתר העירייה וניתנים לאיתור באמצעות מנוע חיפוש לפי 

 כתובת.

תה העיר הראשונה יסכמים עם קבלני פינוי פסולת לפי כל סוג, כפר סבא הינחתמו ה -

שחתמה על הסכם עם תאגיד תמיר לחילוץ אריזות מהפסולת היבשה בתחנת המעבר 

 .2012כבר ב

 בא".-סע-"רמ -הוקם מערך ייחודי שאף הוצג בכנסת לטיפול מוסדר בפסולת בניין -

ומאז  לחוק הפסולת האלקטרוניתהוקם מערך לטיפול בפסולת אלקטרונית בהתאם  -

 .הקמתו גדלה פי כמה כמות הפסולת האלקטרונית המועברת למיחזור

 –הסברה  .ג

העירייה מפרסמת מידע באתר העירוני, בפייסבוק העירייה ובעמוד הפייסבוק של מרכז 

קיפוד ובקמפיינים תקופתיים. בנוסף, מתבצעות הדרכות ייעודיות לוועדי בתים, עסקים 

וכן משולב נושא זה בפעילות אירועים ופעילותו השוטפת של אגף  חרייםומרכזים מס

 .הקיימות והחדשנות

 .  האם הפעולות עד כה נשאו פרי?3

 מדידת היעילות היא על ידי השוואת עלות פינוי לאורך שנים ומשקל האשפה מכל סוג. 

ת הסביבה על עיריית כפר סבא נחשבת למובילה ברמה הארצית וזוכה לתמריצים מהמשרד להגנ

הישגיה בהגדלת שיעור המיחזור והקטנת כמויות הפסולת המועברות להטמנה. שיעור המיחזור 

עדיין בשלבי סיכום לאחר שנקבל את כל   2018) נתוני  2017לשנת  42%וההשבה העירוני עומד על כ

 נתוני האיסוף מהקבלנים(.

(  הופעל מנגנון  שחייב 31.12.18)עד האחרונות  חמש השניםבחוזה שחתמנו עם קבלן פינוי האשפה ב

 באשפה האורגנית(. 70%באשפה היבשה ו 50%את הקבלן לתת הנחה  גדולה בהיטלי ההטמנה )

 ועלויות. ריכוז נתוני איסוף אשפה מוצג בעמוד הבא 

כל  על המסך מוצגת מערכת ניהול הפסולת החדשה, הנמצאת בהקמה, באמצעותה יבוצע מעקב על

  .הנושא בצורה ממוחשבת

חזור, או יחזור )לאור העלות הכספית העודפת במקרה שאין מי. האם יש אכיפה בנושא המ4

 שההיקף איננו מספק(.
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קידום המיחזור בבתי התושבים מתבצע כיפה באמצעות קנסות בבתי התושבים. כעת לא מתבצעת א

ייה מטילה קנסות על קבלן פינוי הפסולת באמצעות הסברה, הדרכות ועידוד חיובי של הציבור. העיר

 על הפרדת פסולת. ננקטו סנקציות כנגד קניונים בגין אי הקפדהבכל מקרה של ערבוב אשפה. בנוסף, 

 

 
 

 

  

נתוני איסוף  פסולת  - שנים  2014-2017 
כולל היטל הטמנה

2017201620152014שנה

     35,453     35,936     33,025     32,304עלות באלפי ₪ עם  היטל הטמנה

   102,294   106,406   107,508   108,760מספר תושבים

1.2%1.0%4.0%שיעור הגידול באוכלוסיה משנה לשנה

     60,418     65,146     62,329     62,220פסולת שפונתה   בטון אשפה

4.3%7.8%-0.2%-שיעור השינוי משנה לשנה בפסולת

           347           338           307           297ממוצע עלות לנפש ₪

2.6%-9.0%-3.3%-שיעור השינוי משנה לשנה בעלות לתושב

           591           612           580           572ממוצע ק"ג לנפש בשנה 

5.3%3.7%-1.3%-שיעור השינוי  משנה לשנה  בממוצע פסולת לתושב

6.3%גידול תושבים 2014-2017

8.9%-שינוי בעלות פינוי 2014-2017

14.3%-שינוי בעלות לנפש 2014-2017

3.1%-שינוי  בשיעור הפסולת לתושב  2014-2017
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22/01/19 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 מפלסי בצומת הרחובות טשרניחובסקי ובגין-מעבר דו :6/2/19שאילתה לישיבת מועצה 

 50%הוגדר תנאי להקמת מחלף טשרניחובסקי לאכלוס של  60 /1וכס / 80 /1בתכנית כס /

, לאור בקשת עיריית כפר סבא, 2012משטחי הבניה המוצעים בתחום התכניות. בשנת 

משטחי הבניה  80%אישרה הועדה המחוזית לתכנון ובניה שינוי עודכן תנאי זה לאכלוס של 

 בתכניות.

בוצע ועומסי התנועה בכפר סבא, שנובעים בחלקם מהקמת  מפלסי זה טרם-מעבר דו

 השכונות הירוקות והוספת אלפי מכוניות, מורגשים היטב על ציר בן יהודה.

 מה שיעור האכלוס הקובע בתחום התכניות המדוברות כיום? .1

 האם בכוונת העירייה לקדם מחלף זה?  .2

למצב התכנון של נבקש פירוט בנוגע  -ככל שיש בכוונת העירייה לקדם מחלף זה .3

 הפרויקט.

נבקש לדעת מה המשמעות מבחינת  -ככל שאין בכוונת העירייה לקדם מחלף זה .4

 הירוקה ומה החלופות הנבחנות.  המשך אכלוס השכונה

 

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 גרשון, חברת מועצת העיר-קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

       סיעת "כפר סבא בראש"

 

 תקים: הע

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 מפלסי בצומת הרחובות טשרניחובסקי ובגין-מעבר דו -מענה לשאילתה 

 . מה שיעור האכלוס הקובע בתחום התכניות המדוברות כיום?1

 יח"ד )ברח' יאיר רוזנבלום פ. גרציאני(. 51קיים אכלוס כמעט מלא של השכונה, מלבד  – 60/1כס/

 80%-יח"ד שטרם נבנו וכן שטחי מסחר ותעסוקה רבים. סה"כ נבנו כ 500-נותרו כ – 80/1כס/

 מכלל השטחים המאושרים על פי התב"ע.

 השכונות הירוקות.נכון להיום לאור האמור מעלה לא ניתנים היתרי בנייה בשטח 

 . האם בכוונת העירייה לקדם מחלף זה?2

העירייה פועלת מול משרד התחבורה מזה שנים רבות לאשר פתרון בצומת זו. משרד התחבורה 

 ערך בדיקות כלכליות לכדאיות ביצוע העבודות בצומת זו.

צפון יח"ד ב 4500הנושא אף עולה מול משרדי הממשלה בהקשר לתכניות המדינה לשכונה בת 

 מזרח העיר.

 .נבקש פירוט בנוגע למצב התכנון של הפרויקט -. ככל שיש בכוונת העירייה לקדם מחלף זה 3

 נכון לעת זו לא מתבצע תכנון לצומת זו.

נבקש לדעת מה המשמעות מבחינת המשך אכלוס  -. ככל שאין בכוונת העירייה לקדם מחלף זה 4

 הירוקה ומה החלופות הנבחנות. השכונה

 מעלה, בכוונת העירייה לקדם מחלף זה או פתרון תחבורתי אחר בצומת זו. כאמור

  לשיקוע הצומת הן: האחרות בנוסףחלופות ה

, לצורך הרחבת הצומת בנוסף של הצומתמזרחי -דרוםת שטחים בצד ההגשת תב"ע להפקעא. 

 לתוספת נתיב. 

אם כי  ,פתרון שישפר המצבון זה כמועדף. יש להגיע להסכמות עם משרד התחבורה לקביעת פתר

 לא באופן מקסימלי. 

  ית החולים(. מול ב –ם הנת"צ בטשרניחובסקי כיום מסתיי) הארכת הנת"צב. 

לכיוון  רבהיפנה מעבגין, בבגין  ובהנת"צ ברח' טשרניחובסקי, עד לרח הפתרון המוצע הינו להאריך

 למחלף.  4כביש 

  .4על כביש  "צקידום נת. ג

)מאזור מחלף הדרים עד לאם המושבות(, אך קיים  4נתיבי ישראל מקדמים נת"צ ימני בכביש 

העתקת עמוד  תנדרש. לשם יצירת רציפות 531 וםמאזור קניאל עד דר ללא המשכיות, מקטע חסר/

 .הפינוי מבנה בצומת אחוזומתח גבוה קיים 

 בקשה להקלה נוספת בהנחיות הוועדה המחוזית. ד.

 . 541ה. כביש 
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 תלמידי חטיבות ביניים ברחבי העיר  :6/2/19שאילתה לישיבת מועצה 

כיתות לימוד לתלמידי  10על פי הסקר הדמוגרפי חסרות בעיר כפר סבא לכל הפחות 

כיתות לימוד בשנת  20ולכל הפחות  09/19 -חטיבות הביניים בשנת הלימודים שתתחיל ב

 .09/20 -הלימודים שתתחיל ב

 ברצוננו לקבל מענה על השאלות הבאות:

לאור העובדה כי לא החלה בנייה של חטיבת ביניים וכי יש צפי למחסור בכיתות  .1

איך בכוונת העירייה לפתור את  -(09/19לימוד בתחילת שנת הלימודים הקרובה )

תלבו, האם יש כיתות פנויות והאם זה בעיית כמות התלמידים? )באיזה בתי ספר יש

 במקום כיתות מיוחדות כמו מעבדות, ספריות וכדומה(.

מהן התכניות להקמת חטיבות ביניים? נבקש התייחסות על המיקום/מיקומים  .2

 מוצע/ים, כמות כיתות הלימוד, לוחות זמנים, שלבים לביצוע.

 

 

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 מועצת העירגרשון, חברת -קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

       סיעת "כפר סבא בראש"

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 תלמידי חטיבות ביניים ברחבי העיר -מענה לשאילתה 

למחסור בכיתות לימוד בתחילת . לאור העובדה כי לא החלה בנייה של חטיבת ביניים וכי יש צפי 1

איך בכוונת העירייה לפתור את בעיית כמות התלמידים? )באיזה  -(09/19שנת הלימודים הקרובה )

בתי ספר ישתלבו, האם יש כיתות פנויות והאם זה במקום כיתות מיוחדות כמו מעבדות, ספריות 

 וכדומה(.

נרחבות הן בצד התחזית תש"פ בוצעו בדיקות  במסגרת היערכות לקראת שנת הלימודים

 בחטיבות הביניים.  הקיימות כיתותה דמוגרפית ומעבר כיתות והן בנושא מצאיה

 :יפה שנעשתה, נמצאו הנתונים הבאיםבדיקה מקמ

  כיתות.  113מצאי כיתות אם בחטיבות הביניים הינו 

 בוגרי שכבת ט'  כיתות 29ים לקראת שנת תש"פ הינו מספר הכיתות שיתפנו בחטיבות הביני(

  .(כיתות י'שעוברים ל

 1127הינו  פי( שאמורים ללמוד בשכבת ז' בחטיבות הבינייםמספר התלמידים )כולל גידול דמוגר 

 תלמידים.

  ימוד במדעים, מתמטיקה תלמידים בכיתה )תוך התייחסות לחלוקה לקבוצות ל 33חלוקה לפי

 ואנגלית(: 

 1127 –פ צפי לשנה"ל תש" –סה"כ תלמידי כיתות ז' 

 1196 –צפי לשנה"ל תש"פ  –סה"כ תלמידי כיתות ח' 

  1029 –צפי לשנה"ל תש"פ  –סה"כ תלמידי כיתות ט' 

 כיתות.  101-102סה"כ צפי אכלוס  –תלמידים בכיתה  33חלקי  תלמידי חטיבות ביניים 3352סה"כ 

ניתן להסתפק במצאי ו ש"פ אין צורך בתוספת כיתות חדשותתשנת הלימודים לאור זאת, לקראת      

 הקיים. 

. מהן התכניות להקמת חטיבות ביניים? נבקש התייחסות על המיקום/מיקומים מוצע/ים, כמות כיתות 2

 הלימוד, לוחות זמנים, שלבים לביצוע.

 חטיבת ביניים חדשה נוספת תיבנה בשכונת הזמר העברי. 

ההחלטה על מיקום החטיבה במועד אנו -חשוב לציין כי לאור אי החל הליך התכנון של חטיבה זו.

לוחות הזמנים ונפעל ככל הניתן לצמצמו ולהביא לפתיחת החטיבה בנמצאים בפיגור משמעותי ביותר 

 .2020במועד בספטמבר 
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2019                                                                                
 לכבוד 

 רפי סער ראש העיר
 

 06/02/2019שאילתה בנושא הפארק העירוני לישיבת מועצה הנדון : 

פורסמה כתבה בצומת השרון הנוגעת לדוח שהכינה, חברת דיס  04/01/2019בתאריך  .1
שנים  3לבקשת העירייה, הדוח מתייחס לתקופה של   2014ביקורת ואבטחת מידע בשנת 

הפארק העירוני בהיקף של ובו הועלה חשד לגניבת כספי  הכנסות  2013עד  2011משנת 
,רכישות פיקטיביות , וגניבת חיות בעלות ערך כספי . בכתבה צוין שמנהל ₪ עשרות אלפי 

 הפארק דורון בקנשטין ומנהל החי פארק יעקב ארגטרו הכחישו שפוטרו בשל ניהול לא תקין. 
גש הדוחות שהוגשו בזמנו למנכ"ל העירייה דאז אשל ארמוני ולאחר מכן דוח משלים שהו .2

למנכ"לית העירייה דאז  אושרת גני גונן ולגזבר העיריה שגיא רוכל , לא הגיעו לחברי מועצת 
 העיר , לא טופלו על ידי מבקר העירייה וועדת הביקורת ולא הוגשה תלונה במשטרה.

לחברי המועצה  16/01/2019בעקבות בקשה של חברת המועצה הדר לביא נשלחו בתאריך  .3
שהוגש למנכ"ל העירייה דאז (,לעומת  2014מאי  21דוח מתאריך חלק מהדוחות ) לא נכלל 

זאת התקבל דוח חדש לפיו הוגשו על פי החשד דיווחים כוזבים בגין העסקת עובדי ניקיון 
 ₪ .אלף  900דבר שגרם נזק לעירייה בהיקף הנאמד בסכום של  -בפארק

והמשמעתיים ,תוקנו כל העירייה הגיבה לפרסום בתקשורת כי נעשו כל ההליכים המנהליים  .4
 הליקויים והוסדרו כל הנהלים. באשר לסמנכ"ל דאז דני הרוש צוין  שלא היה מעורב בנושא.

 נבקש לקבל מענה לשאלות הבאות: .5
מה המדיניות בדבר הגשת תלונות למשטרה ? האם יש כוונה להגיש תלונה  .א

רות , למשטרה בגין חשד לביצוע עבירות מסוג קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמי
 שנים. 10גניבה בידי עובד, שהינן מסוג פשע שזמן ההתיישנות שלהם  

מה המדיניות בדבר העברת דוחות ביקורת חיצוניים למבקר העירייה ולוועדת  .ב
ביקורת ? האם יש כוונה להעביר היום את הדוחות לטיפול מבקר העירייה ולטיפול 

 וועדת ביקורת כדי לבחון תיקון הליקויים.
ם של עובדי העירייה שהיו מופקדים בזמנו על התנהלות הפארק מהי אחריות .ג

 ולתשלומים ששולמו עבור הפעלתו? 
 האם הכספים החסרים הוחזרו לעירייה? האם יש כוונה לתבוע את השבתם? .ד
 מהי מדיניות שמירת דוחות חיצוניים בעירייה ? .ה

 
 בברכה

 חבר מועצת העיר – אמיר סילבר
 חברת מועצת העיר – הדר לביא
 חבר מועצת העיר – יוסי סדבון

 חבר מועצת העיר – פנחס כהנא
 -חבר מועצת העיר – צביקה צרפתי

 חברת מועצת העיר – קרן חגואל גרשון
 חברת מועצת העיר -תהילה מימון

 
 מנכ"ל העירייה - איתי צחר:  העתק
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 הפארק העירוני –מענה לשאילתה 

לשאילתה זו מבוסס על המידע המצוי בידינו כיום, ראשית דבר חשוב לציין כי כל האמור בתשובה 

 שנים ממועד ביצוע הביקורת.כארבע וחצי  בחלוף

עם פרסום הידיעות אודות דו"ח זה בתקשורת פעלה העירייה להשגת דו"ח זה אשר לא היה מצוי 

 ברשותה, כפי שפורט בהרחבה גם בישיבת המועצה הקודמת.

וונטיים לביצוע דו"ח בדיקה זה בעבר, עלה כי מכלל המידע שעלה בשיחה עם הגורמים הרל

להבנתם ננקטו כלל הפעולות המתבקשות באותה העת וכי בהמשך לפעילותם בוצעו הליכים כנגד 

 המעורבים בדו"ח אשר הביאו להפסקת עבודתם.

כמו כן צוין על ידם כי למיטב זיכרונם וידיעתם, תוצאות הבדיקה הצביעו על ליקויים שאינם 

 ת פליליות אלא מנהלתיות וטופלו ככאלו. בגדר עבירו

מה המדיניות בדבר הגשת תלונות למשטרה ? האם יש כוונה להגיש תלונה למשטרה בגין חשד א. 

לביצוע עבירות מסוג קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות , גניבה בידי עובד, שהינן מסוג פשע 

 שנים. 10שזמן ההתיישנות שלהם  

עיריית כפר סבא פועלת על פי הגדרות החוק ובצמוד לייעוץ משפטי בכל מקרה בו עולה חשד 

 ובכלל זה אירוע החשוד כפלילי. לאירוע חריג 

ככל והכוונה היא בנוגע לאירוע המדובר באופן פרטני, הנושא נמצא תחת בדיקת מבקר העירייה 

 בדיקתו והמלצותיו.תוצאות והעירייה תפעל בהתאם ל

המדיניות בדבר העברת דוחות ביקורת חיצוניים למבקר העירייה ולוועדת ביקורת ? האם  מה .ב

יש כוונה להעביר היום את הדוחות לטיפול מבקר העירייה ולטיפול וועדת ביקורת כדי לבחון 

 תיקון הליקויים.

בעקבות זאת עם קבלת הדו"חות מהמבקרת החיצונית הועברו לטיפול ובדיקת מבקר העירייה. 

 תיקון הליקויים אשר עלו בו לפני מספר שנים.על מנת לוודא וכן להמשך בדיקתו מבקר ה

המגיעים לעירייה אם ביוזמת מבקר כלל הדוחות החיצוניים הנחיות מבקר העירייה הן כי 

לדיון בוועדה לענייני ביקורת ואח"כ לדיון ואישור  העירייה או בכל יוזמה אחרת  מועברים

מסקנות והמלצות הוועדה במועצת העיר, לדוגמא: דוחות מבקר העירייה והממונה על תלונות 

הציבור, דוחות מבקר המדינה והממונה על תלונות הציבור, דוחות רו"ח חיצוני מטעם משרד 

 .הפנים

דים בזמנו על התנהלות הפארק ולתשלומים מהי אחריותם של עובדי העירייה שהיו מופק .ג

 ששולמו עבור הפעלתו? 

מכלל המידע שעלה אחריותם של מנהלים ועובדים ברורה מאליה מעצם תפקידם. כאמור מעלה, 

 ., עלה כי להבנתם ננקטו כלל הפעולות המתבקשותאותה העתבשיחה עם הגורמים הרלוונטיים ל
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 האם יש כוונה לתבוע את השבתם? ד. האם הכספים החסרים הוחזרו לעירייה?

 הנושא כולו נבדק על ידי מבקר העירייה. כאמור,

 מהי מדיניות שמירת דוחות חיצוניים בעירייה ?ה. 

  כלל הדו"חות החיצוניים מחויבים בשמירה בעירייה.
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24/1/19 

 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

 עדלאידע בפורים תהלוכת  :6/2/19שאילתה לישיבת מועצה 

 

בהמשך לסקר שפרסמה עיריית כפר סבא בה נבחנו החלופות של קיום עדלאידע במרכז 

כי בכוונת העירייה לערוך  20/1/19העיר או דוכנים והפעלות בפארק, יצאה ידיעה ב 

 "תהלוכה עדלאידע לצד מופעים ודוכנים" במרכז העיר. 

 ברצוננו לקבל מענה על השאלות הבאות:

 וי להיות בעדלאידע? האם מדובר רק בתהלוכה או גם במופעים ודוכנים? מה צפ. 1

 מה העלות שהוערכה לכל אחת מהחלופות שהוצגו?. 2

האם ההערכה התקציבית צפויה להגדיל את תקציב האירועים הקיים בעיר בשנים . 3

 האחרונות?

 

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 גרשון, חברת מועצת העיר-קרן חגואל

 מימון, חברת מועצת העיר תהילה

       סיעת "כפר סבא בראש"

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 תהלוכת עדלאידע בפורים  -מענה לשאילתה

 מה צפוי להיות בעדלאידע? האם מדובר רק בתהלוכה או גם במופעים ודוכנים?  .1

, תושבי העירבהשתתפות  הוא אירוע ססגוני בו ישולבו תהלוכה אירוע העדלאידע

ברחוב ויצמן  23.3.2019האירוע יתקיים ביום שישי . להקות מקומיותו מיצגים, אומנים

מצב  רופישהרבות פעילות במרכז העיר וכחלק ממדיניות ראש העיר ל ובכיכר העיר

 העסקים והסוחרים.

 הוצגו? מה העלות שהוערכה לכל אחת מהחלופות ש .2

תכנון האירוע ובדיקות חלופות ועלויותיהן מתבצע בידי הצוות המקצועי בחברה לתרבות 

-יות רישוי וסגירת צירי תנועה הינו כהפנאי. האומדן המשוער לכלל האירוע לרבות עלו

450,000 .₪ 

האם ההערכה התקציבית צפויה להגדיל את תקציב האירועים הקיים בעיר בשנים  .3

 האחרונות?

 . בעקבות כך לא צפוי לגדול 2019לשנת תקציב האירועים העירוני 

החברה לתרבות הפנאי מתכננת ומבצעת את האירוע במסגרת תוכנית האירועים השנתית 

 תוך כדי התאמות ושינויים לכלל הפעילות השנתית.
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6/1/19 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 ה* יעדה לתכנון ובניושקיפות בו :6/2/19הצעה לסדר לישיבת מועצה 

העיר כפר סבא עברה טלטלה קשה בשנתיים האחרונות. תחום התכנון והבניה הינו תחום 

מהותי בחייהם של תושבי העיר ועל כן גם בפעילות חברי מועצת העיר בנושא. קיים חוסר 

ושא עלה ה. הניאמון עמוק בתחומים רבים בעיר אך בולט הדבר בתחום התכנון והבני

בעוצמה רבה במהלך מערכת הבחירות האחרונה ברשויות רבות וניתן לראות שעיריית רמת 

גן כבר יישמה את הבטחותיה ופתחה את הועדה לציבור הרחב לרבות שידור הישיבות. 

 אנחנו מבקשים להגביר את השקיפות בתחום התכנון והבנייה על פי ההצעה הבאה: 

 ור הרחב יוכל להיות נוכח בישיבות.וחה והציביה תהיה פתיועדת תכנון ובנ. 1

על מנת לאפשר לתושבים  18:00יה אחרי השעה יקיום ישיבות ועדת תכנון ובנ. 2

 להצטרף לישיבות.

 יה, בדומה לישיבות מועצת העיר, תצולם ותשודר.יועדת תכנון ובנ. 3

 ה.יבנוסף לפרוטוקול הישיבה, יפורסם תמלול מלא של ועדת תכנון ובני. 4

 ה" הכוונה היא למליאה ולוועדת המשנה.י* בכל מקום בו נרשם "ועדת תכנון ובני

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 גרשון, חברת מועצת העיר-קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

       סיעת "כפר סבא בראש"

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עיריית כפר סבאעוזרת מנכ"ל  -יפעת וגשל
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 09-01-2019לכבוד                                                                                   

 רפי סער ראש העיר

 שיפורים בתכנית. –"מהיר לעיר" הצעה לסדר יום  

בכדי לשפר התכנית "מהיר לעיר" נבקש להעלות לדיון מועצת העיר הצעה 

למעורבות מיידית של עירית כפר סבא בתכנית, וזאת כדי לשפר התכנית 

במספר נושאים משמעותיים כך שתשתלב בחזון ארוך טווח לרחוב ויצמן, 

בשיקום מרכז העיר ובראש וראשונה תענה על החלטת העיריה לפעול כעיר 

 .מקיימת

 רקע

עירית כפר סבא חתמה כבר לפני שנים, על חוזה לביצוע פרויקט "מהיר לעיר". 

שיתוף הציבור בתכנון הפרויקט היה לא מספק הן של כלל הציבור הרחב והן 

של קהילת הסוחרים במרכז העיר. מעורבות כזו היא הכרחית כשדוגלים בעקרון 

י סיעת "כפר סבא הקיימות אשר אומץ על ידי עירית כפר סבא וכן על יד

מתקדמת". עידוד שימוש בתחבורה ציבורית הוא ערך מהותי בסיעתנו, אנו 

רואים בהקמת נתיב התחבורה הציבורית חלק חשוב מתהליך עידוד השימוש 

בתחבורה הציבורית ושיפור השירות, עם זאת לצערנו, הפרויקט כפי שהוא 

מרות שיתבצעו ברחוב מתוכנן היום לא יהיה מנוף מספק לשיקום מרכז העיר, ל

עבודות תשתית רחבות שבזמן ביצוען צפויה תקופה ארוכה בה המסחר 

והתנועה ברחוב ייפגעו. אנו רואים בתכנית "מהיר לעיר" הזדמנות חד פעמית 

להצלת רחוב ויצמן ומרכז העיר, הזדמנות אשר לא תשוב בעשרות השנים 

ת מפאת העלויות הקרובות. ודאי שהרחוב לא ייפתח בשנית בשנים הקרובו

הגבוהות. על כן אנו מבקשים התערבות מיידית ופעולה נחרצת להכנסת 

שיפורים  בתכנית. השינויים הנדרשים הם ברמת מעורבות של התושבים 

והסוחרים, ושינויים מהותיים בתכנית כך שהתכנית תהווה בסיס לשיקום מרכז 

 העיר ולא רק פרויקט תחבורתי. 
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ל החוזה, "המועצה לפיתוח מקיים", "משמר האילנות יצויין שאחרי החתימה ע

בעיר", הקימו צוות מקצועי שהציג בקשות לשינוי בתכנית. גם איגוד אדריכלי 

הנוף הגיש נייר עמדה בנושא. השינויים המוצעים כאן מתכתבים עם ניירות 

 עמדה אלו.

 השיפורים  הנדרשים בתכנית:

 הטמנת קווי החשמל. .1

מל לאורך הרחוב או להחליט על ההטמנה יש להטמין את קווי החש

בקטע מרכזי בשלב זה. אין זה סביר שיעשו עבודות תשתית רחבות, 

הרחוב ייסגר וקווי החשמל העיליים יישארו. הרחוב יהיה שונה לחלוטין 

אם קווי  חשמל יוטמנו הן מבחינת נראות והן מבחינת האפשרות לעצים 

עלינו לפעול למימון שינוי  להתפתח ולתת השירות של צל, נצפות ועוד.

זה כחלק מהפרויקט או מכספי הבונוס בפרויקט. כמו כן יש לבחון 

 שלביות.

 תעלות נטיעה לעצים. .2

תעלות נטיעה  ברחוב רווי תשתיות תת קרקעיות  אנו מבקשים לבצע 

קרקע לפחות. לא מוכנים שעצים יכנסו  מ"ק 10כך כל עץ יקבל לעצים, 

שניתן". צריך לחשוב על המיקרו אקלים ב"שולי רצועות גינון ככל 

לא ניתן לקבל תשובת העתידי ברחוב, רחובות שנעים ללכת בהם. 

מתכנני הפרויקט ש"שתילת העצים לאורך הציר תעשה בהתאם 

לסטנדרט משרד התחבורה" איננה מקובלת על סיעתנו ואנו סבורים 

ום שאיננה צריכה להיות מקובלת על עירית כפר סבא. זה פרויקט שיק

 מרכז העיר ולא פרויקט תחבורה.

 העצים שינטעו יהיו עצים המתאימים לרחוב זה וגדולים בנטיעה. .3

 טיפול בנגר. .4

הטיפול בנגר הוא צעד משלים לטיפול בעצים. זאת הזדמנות להסדיר את 

הנושא הזה ולהפוך אותו ממפגע )בעיקר בחורף( למשאב לטובת העצים. 

 ות תעלות עצים קולטות נגר. אנו רוצים כהמשך לסעיף הקודם, לרא
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 רוחב מדרכות מינימאלי. .5

מטרים )אלא אם מלכתחילה אין  3נבקש שרוחב המדרכות לא יפחת מ 

 רוחב כזה(. אפשר לקבוע חזון בנושא זה ולחתור להגיע לרוחב זה.

 מניעת גידור. .6

יש למנוע גידור לאורך נתיב התחבורה הציבורית. גידור מסוג זה פוגע 

בהרגשת המרחב העירוני ברחוב הראשי ופוגע באפשרות חציית הולכי 

רגל חפשית לאורך הרחוב. משרד התחבורה לא רוצים הגידור. יש לקיים 

 מפגשים עם המשטרה, משרד התחבורה וללמוד גם מעירית ירושלים.

 חניות.הצגת תכנית  .7

יובהר  לציבור שהעיקרון הוא הפחתת שימוש  בכלי רכב כדי להגיע 

למרכז העיר. מובן שישנם  רוכשי שירותים מחוץ לעיר, כך שיש להציג 

 תכנית חניות חלופית. 

 תכנית התנועה המשולבת ברחוב. .8

מברכים על שילוב מסלול אפנים בפרויקט אך יש לבחון על ידי מומחים 

נגשויות בין מערכות התנועה המשולבות ברחוב. צמצום למינימום הת

רצף שביל אופנים נדרש. במקום בו אין מקום לשביל אופנים, יש לבצע 

מיתון תנועה, תוך אפשרות לתת לרוכבים לרכב על המסעה של התנועה 

הכללית. יש לודא שיש שירותים לרוכבי האופנים כמו חניות, מידע 

קשר עם מערך השבילים החוצה תחבורתי וכו'. יש לוודא שלא נפגע ה

 את הנתיב.

 אי תנועה במקטע תל חי הרצל. .9

התכנית לא כוללת אי תנועה בקטע בין רחוב הרצל ותל חי. לטענת 

המתכננים אין מקום לכך בגלל שביל האופנים במקטע, נתיב התחבורה 

הציבורית, הרחבת מדרכות והסדרת חניה. יש לבחון נושא חשוב זה 

 וני ומרחב העירוניות.כחלק מהשיקום העיר

 נגישות לתחנות האוטובוסים. .10

הנגישות לתחנות האוטובוסים במרכז הכביש  , בחלק מהמקטעים  קשה 
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ומחייבת ביצוע מעקף ארוך דרך מעברי חציה רחוקים. יש לבחון גישה 

 קלה.

 להחלטה: .11

 הפרויקט יוצג בהקדם במועצת העיר. .א

  יש לפעול מיידית לביצוע השינויים כפי שהוצגו. .ב

 יש להודיע לחברת נתיבי אילון על דרישת מועצת העיר לשיפורים. .ג

יש לקיים מיידית מפגש עם בעלי החנויות והסוחרים לאורך הרחוב בו  .ד

יוצג הפרויקט , שלביות בביצוע ומשמעות הפרויקט על הפעילות 

 הכלכלית .

יש לקבל מגורם מוסמך מידע על לוח הזמנים לביצוע נתיב התחבורה  .ה

עבר לעיר. כלומר הנתיבים הבינעירוניים שמתוכננים הציבורית מ

. במידה ואין סנכרון בלוחות הזמנים, יש לדרוש 5ובכביש  4בכביש 

אפשרות לתחבורה ציבורית לעבור בשוליים של כבישים אלו בשעות 

 בדרך מנתניה להרצליה. 2השיא. כך זה נעשה בכביש 

 

 ס כהנא, אמיר סילבר.הדר לביא, פינח –בברכה: סיעת "כפר סבא מתקדמת" 
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 10-01-2019תכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא                                                 –הצעה לסדר 

 ראש העיר –לכבוד רפי סער 

 תכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא נמצאת  לקראת דיון בהתנגדויות בוועדה מחוזית מרכז.

כידוע  לתכנית הוגשו התנגדויות רבות על ידי תושבי העיר וגם על ידי העיריה. העיריה, בהחלטת 

מועצת העיר, בקשה  להשיב לה התכנית לדיון מחדש במסגרת הועדה המקומית לתכנון ובניה. 

תשובת לשכת התכנון במחוז המרכז הייתה שאיננה מוכנה להשיב התכנית והשגות יועלו בעת הדיון 

, לפני שנה וארבעה חדשים פנה צביקה צרפתי, בזמנו מ"מ וסגן 17-9-2017בהתנגדויות. בתאריך 

 ראש העיר, ובקש לייתר את דיוני ההתנגדויות ולפעול להשבת התכנית לסמכות הועדה המקומית.

י זה המצב שאנו נמצאים בו כבר שנה וארבעה חדשים. שינוי מהותי נדרש לתכנית היה מקובל לדעת

 על רוב חברי מועצת העיר. 

קיום תכנית מתאר כוללנית הוא הכרחי לעיר, אך התכנית המופקדת לקראת דיון בהתנגדויות היא 

 תכנית גרועה שיש לשנותה. 

לדיון בוועדה המקומית ולערוך שינוי  מציעים לחדש החלטת מועצת העיר להשיב התכנית .1

משמעותי בתכנית. למעשה יש לתכנן התכנית מחדש ולשתף הציבור בתהליך. מאחר 

 ונעשתה עבודת תכנון , סביר שניתן לקצר תהליך התכנון.
יש לפעול נמרצות מול לשכת התכנון, ביחוד לאור השבת תכנית מתאר כוללנית הרצליה  .2

בלשכת תכנון מחוז תל אביב. הדבר מחייב פעילות נמרצת של הנהגת העיר ומיידית. אנחנו 

 יכולים לעמוד בפני מצב שהמתנגדים יוזמנו לדיון ויהיה קשה יותר אז ליישם בקשתנו. 

 כין תכנית לתהליך שינוי התכנית, או למעשה תכנונה מחדש.יש להטיל על אגף הנדסה לה .3
יש פרקים בתכנית שיכולים היום להנחות עבודת העיריה למשל הנספח הכלכלי שאיננו  .4

 מחייב בתכנית. מוצע לדון בחומרים אלו .
 

 בברכה

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר.  -סיעת "כפר סבא מתקדמת"  
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17/1/19 

 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 שילוב נשים בעמדות מפתח בהנהגת העיר  :6/2/19הצעה לסדר לישיבת מועצה 

 בישראל קיים מצב של תת ייצוג של נשים בפוליטיקה בכלל ובפוליטיקה המקומית בפרט.

משמח מאוד לראות כי גם במהלך מערכת הבחירות, ראשי/ראשות רשימות מתמודדות 

ות שילובן של נשים כגורם משמעותי, ופעלו באופן אקטיבי על מנת לאפשר הבינו את חשיב

 ליותר ויותר נשים מוכשרות להיכנס למערכת הפוליטית. 

 נשים בלבד. 7חברים, מיוצגת על ידי  21ועדיין, מועצת העיר המונה 

אנו רואים בשילוב נשים במוקדי קבלות ההחלטות ערך משמעותי מאוד ומועצת העיר 

 נקודת זמן שהיא אף יכולה להשפיע על כך.נמצאת ב

 הצעה ההחלטה:

 ית או בממשק המאפשר השפעה על הרכבדירקטוריון של חברה בבעלות עירונ .1

נשים )המניין יכלול עובדות עירייה  50%מועצת העיר תפעל למנות  -הדירקטוריון

 ודירקטוריונים חיצוניים למועצת העיר(.

נשים  50%מועצת העיר תשאף להגיע לייצוג של -ועדה בה יש רק חברי מועצת עיר .2

 מחברי הוועדה.  1/3וייצוג הנשים לא יפחת מ 

נשים בהרכב  50%מועצת העיר תמנה  -ועדה בה יש גורמים שאינם חברי מועצה .3

 הועדה.

שא בכל מקרה בו לא ניתן להגיע להרכב המוצע במסמך זה, הנו -1-3בנוגע לסעיפים  .4

 יעבור לדיון ואישור של מועצת העיר בכפוף להסברים.

מועצת העיר תפעל באופן אקטיבי על מנת לשלב נשים בעמדות של  -ועדות העיריה .5

 יו"ריות ועדות עירוניות, בכפוף לחוקים ולתקנות ובהתאם לכישורים מתאימים.
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ת העיר מועצ -פאנלים עירוניים/ מרחביים הדורשים מינוי נציגות של חברי מועצה .6

מכלל הפאנלים על  1/3נשים וייצוג הנשים לא יפחת מ  50%תשאף להגיע לייצוג של 

 פני שנה קלנדרית.

 

 בברכה,

 אמיר סילבר, חבר מועצת העיר

 הדר לביא, חברת מועצת העיר

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 פנחס כהנא, חבר מועצת העיר

 צביקה צרפתי, חבר מועצת העיר

 חברת מועצת העירגרשון, -קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 מינוי ועדות

 אישור הרכבי הוועדות הבאות: 

 הסביבהועדת איכות 

 ועדת בטיחות בדרכים 

 ועדת ביטחון 

 ועדה לענייני ביקורת

 ועדת הנחות

 ועדה למיגור אלימות 

 ועדה להנצחת נפגעי פעולות טרור

 ועדת חינוך

 ועדה למאבק בסמים ואלכוהול

 ועדה לקידום מעמד הילד

 ועדת מל"ח

 ועדה לשימור אתרים 

 ועדה לקליטת עלייה

 ועדת תחבורה 
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 הצעת החלטה – במשרת אמון ואישור שכרו לסגן ראש הרשותמינוי עוזר אישי 

הנדין, -מינויו של יניב בלייכר לתפקיד עוזר אישי לסגן ראש הרשות, עילאי הרסגוראת מאשרים 

 משכר מנכ"ל. 30%-40% של במשרת אמון, על פי חוזה אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור
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 הצעת החלטה – במשרת אמון ואישור שכרההרשות מנכ"ל אישית לאישור העסקת עוזרת 

במשרת אמון, על פי הרשות מנכ"ל ל אישית מאשרים את העסקתה של יפעת וגשל בתפקיד עוזרת

 . משכר מנכ"ל 40%חוזה אישי למשרות אמון, בשכר של 
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 הצעת החלטה – , במשרת אמון ואישור שכרההרשות אישור העסקת מנהלת לשכת מנכ"ל

, במשרת אמון, על הרשות מאשרים את העסקתה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת לשכת מנכ"ל

 משכר מנכ"ל. 25%-35%פי חוזה אישי למשרות אמון, בשכר של 
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 דברי הסבר והצעת החלטה – 2019תמיכות לשנת  ע''ח הבקשה לאישור מקדמ

 
 דברי הסבר 

מובאת בזאת בקשה לאישור תשלום מקדמה ע"ח תמיכות לעמותה שפנתה לעירייה בבקשה לקבלת 

 המקדמה.

 .4/2006תשלום המקדמה הינו בהתאם למה שנקבע בהוראות חוזר מנכ"ל 

 .2018מגובה התמיכה שאושרה בשנת  25%סכום המקדמה הינו 

כאמור בהנחיות חוזר  2019תשלום המקדמה הינו בכפוף להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנת  

 מנכ"ל משרד המשפטים.

 

 להלן פרטי התמיכה לעמותה:

 ש"ח 31,479 -הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כפר סבא 

  

 הצעת החלטה

קלאב כפר לעמותת הפועל טניס שדה קאנטרי  2019מאשרים תשלום מקדמה ע"ח תמיכה לשנת 

בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם  2018מסך התמיכה שאושרה בשנת  25%סבא, בגובה 

בחוזרי מנכ"ל משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנה זו ע"י העמותה 

 וחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.
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    2019ינואר  30
  כ"ד שבט תשע"ט 
   447028סימוכין:  
  

  
  

  נושא לסדר והצעת החלטה לאישור תבחיני� לתמיכות במועצההנדו�:  

  
  

  2019לשנת  ותתמיכות לעמות תבחיני" לחלוקתמובאת בזאת בקשה לאישור 
  
  
  
  

  החלטה:

כפי שהובאו לאישור חברי המועצה והומלצו ע"י חברי  2019לאשר את התבחיני" לתמיכות לשנת 
  27.11.18בישיבתה מיו" וועדת התמיכות 

  
  
  
  
  
  
  

1
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, נוער, תרבות, רווחה, למתן תמיכות לעמותות הפועלות בתחומי חינוך תבחינים

 .2019דת ואיכות הסביבה לשנת הכספים , ספורט

 

סבא מעוניינת עיריית כפר , ל משרד הפנים"בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ
 .להעניק תמיכות לעמותות הפועלות עבור תושבי העיר בתחומים השונים

 :בתחומי הפעילות השונים כדלהלן תבחיניםגובשו , לצורך כך
 

 רווחה  .א

 וקליטת עליה חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי נוער, תרבות .ב

 דת .ג

 איכות הסביבה .ד

 מתן זכות שימוש באולמות עירוניים  .ה

 פיתוח תמיכה בגובה היטלי  .ו

 ספורט .ז

 הקמת בית כנסת .ח
 

 .תבחיניםלכל עמותה יינתן ניקוד בהתאם לעמידתה 

 .בהוראות הדין התבחיניםבדבר עמידתם של , ד היועץ המשפטי לעירייה"ב חו"מצ
 

 כללי  

וכן רשימת מדדי  2019הגופים המבקשים תמיכה להציג נתונים בדבר מטרות ויעדי הגוף לשנת על 
בהתחשב בחוות דעתו של , מועצת העיר תהא רשאית. ביצוע לעומת התכנוןהצלחה לצורך מדידת 

במקרה בו הגוף המבקש לא הציג , להפחית את סכום התמיכה, המפקח המקצועי מטעם העירייה
 .או שהאפקטיביות בשנה החולפת לעומת המטרות הייתה נמוכה במיוחד/מדדי ביצוע ו

 

המלצת וועדת תמיכות, שלא להעניק את סכום כמו כן, מועצת העיר תהא  רשאית , עפ"י  .א
 התמיכה, כולו או חלקו, במקרה בו יתרת הרכוש השוטף של הגוף המבקש )בניכוי מלאי

ובלבד שמחזור  ,ממחזור הפעילות השנתי של הגוף המבקש 50%( עולה על והכנסות מראש
 250,000נמוך מ .במידה ומחזור הפעילות הינו ₪  250,000הפעילות של הגוף המבקש עולה על 

ניתן יהיה שלא להעניק את התמיכה או חלקה , אם היחס בין יתרת הרכוש השוטף לבין ₪ 
 .75%מחזור הפעילות, כאמור לעי"ל, יעלה על 

 

₪  648,000במוסד ציבור אשר בו עלות שכר מקבל השכר הגבוה ביותר הינו יותר מסך של  .ב
מקבלי השכר הגבוה בשנת  5ו/או סה"כ עלות  חתומים ע"י רו"חעפ"י נתונים  2017בשנת 
יופחת היקף התמיכה ₪ ,  2,592,000חורגת מסך של  חתומים ע"י רו"ח עפ"י נתונים 2017

 בשיעור החריגה הגבוהה מבין השניים. המגיע עפ"י התבחינים
 

אנו מפנים לתשומת לב המבקשים כי עירית כפר סבא מעוניינת לקדם שילוב אנשים עם  .ג
בפעילות הגופים הנתמכים ולשם כך קבעה תבחינים למתן תוספת תמיכה לגופים  מוגבלויות
 שיעשו כן.
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 העקרונות למתן התמיכה בהתאם לשקלול הציון לגוף המבקש 
 דת ואיכות הסביבה, נוער,חינוך , תרבות , רווחה :ד  -לתחומים א

 
 

המצטבר שהתקבל עבורה חלוקת הסיוע תקבע   על פי דירוג העמותה   בהתאם לשקלול הציון 
 .כמפורט מטה

 
 .י הנהלת העיר בהתאם לתקציב שיאושר"גובהה של  התמיכה השנתית  כנגזרת מהדירוג יקבע ע

 
 
 לא זכאית להקצבה      10-100   :       עמותה שקיבלה ציון בין  . 1
 
 עדיפות נמוכה  101-350  :עמותה שקיבלה ציון בין . 2
 
 עדיפות בינונית  351-750 : עמותה שקיבלה ציון בין . 3
 
 עדיפות גבוהה   751-1,000  : עמותה שקיבלה ציון בין . 4
 
 עדיפות גבוהה מאוד 1,001-19,999 : עמותה שקיבלה ציון בין. 5
 
  עדיפות עליונה     20,000  עמותה שקיבלה מעל. 6
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 –לחלוקה תמיכות לעמותות רווחה שנותנות שירות לתושבי כפר סבא  תבחינים

 :9201לשנת 

 :תנאי סף

שאינם , תמיכה תינתן אך ורק לעמותות המבצעות פעילות עבור תושבי כפר סבא  (1

 .מתגוררים במסגרות שמפעילה העמותה

תמיכה תינתן אך ורק לעמותות שתפרטנה מהן הפעילויות שתהיינה ממומנות מכספי  (2

 (הכנסות, הוצאות, עלויות, יש לציין מהות הפעילות)התמיכה 

 

 :משקלות

 כמותיים: .א

 25%    מקבלי השרות תושבי  כפר סבא
 

 15%    היקף סל שירותים שניתן 
 

 20%   (מתמשך, חד פעמי ) אינטנסיביות הטיפול 
 איכותיים .ב

 20%     מידת חיוניות השירות
 

 האפקטיביות ו איכות השירות הניתן לתושב 
 20%  .פעולה עם האגףהשל פעילות העמותה ושיתוף 

 
 % 100כ  "סה

 
 

 : תמיכה נוספת
 

וכתוצאה מכך נגרע הצורך של , עמותה הנכנסת בנעלי העירייה ומפעילה מרכז יום לקשיש .1
 .10יוכפלו הנקודות עד כפול , העירייה לתת את השירות

 

 .תוספת% 100עמותה הנותנת שרות ייחודי לקשישים תקבל ניקוד נוסף עד  .2
 

עמותה שנותנת אלטרנטיבה יומיומית לפעילות נמשכת מחוץ לבית תקבל ניקוד נוסף עד  .3
 .תוספת% 100

 

, עמותה שמקבלת תרומות ומענקים מגורמי חוץ במטרה להרחיב את השירות לנזקקים .4
 .תוספת% 50תקבל ניקוד נוסף עד 

 

 .תוספת% 100תקבל ניקוד נוסף עד , עמותה המעניקה מלגות לנזקקים מכספה .5
 

 .תוספת% 30עד , עמותה הפועלת לקידום תושבי שכונות תקבל ניקוד נוסף  .6
 

בשיתוף אגף הרווחה תקבל תמיכה נוספת של עד  מזון תלושי/עמותה המחלקת מזון .7
 , באיכות וטיב הסל.לוקה ובהיקפהבהתחשב בתדירות הח 500%
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 לשירותים באגף המוכרים לנזקקים הפסח בחג מזון תלושי לחלק תתחייב אשר עמותה .8

 אחרים מקורות/ תרומות לגיוס או ממקורותיה להוסיף ומתחייבת קהילתיים חברתיים
 לתקציב בהתאם תמיכה תקבל,  מהעירייה שתקבל התמיכה מסכום הכפול סכום לפחות

 ויותר ככל,  שח אלף 40 סך על קודמת לשנה עמד אשר,  העירייה ידי על לכך שיאושר
  יחסי באופן התמיכה ביניהם תחולק זה סעיף לפי לתמיכה בקשה תגיש אחת מעמותה

 .הזו החלוקה לנושא להעמיד יבוישיתח הנוסף התקציב לסך
 

 .זו על זו תוספות הניקוד הן מצטברות
 

 : תבחיניםמשקל ה
 

ללא  משקל נושא
 ניקוד

כ "סה 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג 
מכפלת 

המשקל 
 בדירוג

מקבלי 
השירות תושבי 

 ס"כפ

 
25% 

 50עד  
 איש

 150עד 
 איש 

 300עד 
 איש

 500עד 
 איש

 500מעל 
 איש

 

היקף סל 
השירותים 

 הניתן

 
15% 

שירות  
 אחד

 שני
 שירותים

שלושה 
 שירותים

ארבעה 
 שירותים

חמישה 
שירותים 

 ומעלה

 

         
אינטנסיביות 

 הטיפול
 

20% 
 

מענה  
חד 

 פעמי

מענה עד 
 פעמים 5

מענה 
לטווח 

קצר עד 
 חצי שנה

מענה 
לטווחים 
ארוכים 

מוגדרים 
 מראש

מענה 
מתמשך 

לאורך 
שעות 

 ותקופה

 

מידת חיוניות 
 השירות

 
20% 

לשירות  
אין 

 נדרשות

נדרשות 
ברמה 
 נמוכה

נדרשות 
ברמה 

 בינונית

 רמת
נדרשות 

 גבוהה

רמת 
נדרשות 

גבוהה 
 מאוד

 

חוות דעת 
ממלא הטופס 

על אפקטיביות 
של פעילות 

 העמותה

 
20% 

אין  
מקום 

לתת 
 תמיכה

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
 נמוכה

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
 בינונית

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
 גבוהה

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
גבוהה 

 מאוד

 

         כ"סה
פירוט ניקוד 

 נוסף
        

 
         :סעיף מס  
         :סעיף מס
         :סעיף מס
         :סעיף מס 

כ ציון "סה
 לעמותה

 

        

 
 : ____________________שם ממלא הטופס 

 
 : __________________תפקיד ממלא הטופס 

 
 :___________________תאריך מילוי הטופס 
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חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי נוער / לתמיכה עירונית בגופי תרבות  תבחינים
 9201לשנת  וקליטת עלייה

 
 :הבאים תבחיניםתמיכה על פי סעיף זה תינתן על פי ה

 

 :צעירים בעיר/ ילדים/ נוער/חשיבות ערכית חינוכית לקהילה    50%-מדד איכותני .1

 

האם ; משמעותית לחיי הקהילההאם הפעילות מהווה תרומה  – תרומה לחברה ולקהילה
חודיים יהפעילות נותנת מענה לצרכים חינוכיים שאין להם מענה אחר או לפלחים י

 %(15)באוכלוסיה ואינה חופפת לפעילויות קיימות אחרות 

חינוכית וחברתית , האם לפעילות יש חשיבות ערכית – חשיבות חינוכית ותרבותית
(10)% 

האם הפעילות עומדת  –ם בתחומי החינוך והתרבות התאמה לסדרי העדיפויות העירוניי
בקנה אחד עם סדרי העדיפות העירוניים בתחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמאלי 

 %(10. )י הנהלת העיר"כפי שהוגדרו ע, בפרט

 (.5%)-שיתוף פעולה עם אגפי ומחלקות העירייה

 (5%)-בתחומוהאם הגוף הנתמך רכש מוניטין מקצועי -מוניטין מקצועי

 (5%)-האם הגוף הנתמך יוזם , מגוון ומחדש כל העת את תחומי פעילותו -חדשנות ומגוון

 
 50%: ב"סה

 

  50%-:היקפי פעילות כמותיים .2

 5%-העירוני במרחב בפעילות השתתפות

 %(10)נתונים כמותיים על מספרי המשתתפים  –מספר משתתפים בפעילויות 

 %(5)ההיקפים הכספיים השנתיים של הפעילות השנתית  –מחזור כספי 

 %(5)י הגוף הנתמך "קריטריון שנועד לעודד יצירת הכנסות עצמיות ע –הכנסות עצמיות 

 %(15)מתן עדיפות לגופים ותיקים שלהם תוצר מוכח  – ותק

 (10%)-התוכנית הוכחה כמוצלחת עפ"י מדדים ברורים וכמותיים-הצלחות מדידות

 
 50%: כ"סה

 
 

 
 : תמיכות עקיפות

 
 :עמותות שעוסקות בחינוך פורמאלי

תמיכה עקיפה  , עמותות הפועלות בתחום החינוך הפורמאלי יוכלו לקבל בנוסף לתמיכה שתאושר
י "וזאת בתנאי שמדובר במוסד המוכר ע, לצרכים פדגוגיים או לצורך הפעלת המוסד החינוכי

 ניין זה.ובכפוף לתקציב יעודי שיאושר לע, משרד החינוך ויש לו סמל מוסד בהתאם
 
 םאינ בפעילויות"מספר משתתפים "ו "השתתפות במרחב העירוני"של  תבחיניםה - ארגוני שכול*

 והניקוד בגינו יתווסף לקריטריון של "תרומה לחברה ולקהילה". הולמים
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 :בלתי פורמאלי נוער וקהילה, חינוך פורמאלי/גופי תרבות 
 

ניקוד  5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג  משקל נושא
כ "סה)

מכפלת 
המשקל 

 (בדירוג
תרומה לחברה  

  ולקהילה
חפיפה  15%

מלאה 
לפעילות 

 קיימת

אין חפיפה    
לפעילות 

 קיימת

 

חשיבות חינוכית 
 ותרבותית

 

חשיבות  10%
 מצומצמת 

חשיבות    
 רבה

 

התאמה לסדרי  
העדיפויות 
 העירוניים

בתחומי החינוך 
 והתרבות

התאמה  10%
 מצומצמת

התאמה  
 חלקית

התאמה  
 מלאה

 

שיתוף פעולה 
עם אגפי 

ומחלקות 
 העירייה

שיתוף פעולה   לא קיים 5%
 חלקי

שיתוף  
פעולה 

 מלא

 

  קיים רב    אין 5% מוניטין מקצועי
  חדשנות ומגוון

5% 
רבה     אין

 ומגוונת
 

השתתפות 
בפעילות במרחב 

 העירוני

לקבוצה  5%
מצומצמת 

 איש 20עד 

 50עד  21
 איש

 100עד  51
 איש

101-500 
 איש

איש  501
 ומעלה

 

מספר 
משתתפים 
 בפעילויות

 50עד  21 איש 20עד  10%
 איש

 100עד  51
 איש

101-500 
 איש

איש  501
 ומעלה

 

-10,001 ₪   10,000עד  5% מחזור כספי
15,000 

 ₪ 

15,001-
50,000  ₪ 

50,0001-
200,000  ₪ 

200,001  ₪
 ומעלה

 

עד % 1 % 0 5% הכנסות עצמיות
5% 

עד % 10 10%עד % 6
25% 

25 %
 ומעלה

 

 2עד  1 גוף חדש 15% ותק
 שנים

 10עד  5 שנים 5עד  2
 שנים

שנים  10
 ומעלה

 

  יש    אין 10% הצלחות מדידות
       100% כ"סה

 

 : תמיכה נוספת

עמותה הבאה בנעלי העירייה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא כי  .1

 %.100תקבל תמיכה נוספת של עד  , היא עוסקת בטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים 

כי היא משלבת אוכלוסיה , עמותה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא .2

תקבל תמיכה נוספת -בפעילויותיה השוטפות% 3בשיעור של לפחות * בעלת צרכים מיוחדים

 % 100של עד 

אם וככול שהוא מחזיק באישור , אדם ייחשב כמשתייך לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים*
 . או ממשרד הרווחה/או ממשרד החינוך ו/מתאים מהמוסד לביטוח לאומי ו

 
 התוספות אינן מצטברות
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 9201למתן תמיכה לגופים דתיים לשנת  תבחינים
 

 :הבאים תבחיניםתמיכה על  פי סעיף זה תינתן לגופים נותני שירותי דת בכפר סבא  על פי ה
 

 שירות 
 .מספר מקבלי השירות תושבי העיר המשתתפים בפעילות .1
 .אופן ומידת גביית תשלום בעד השירות .2
 .דעת המפקח המקצועימידת שיתוף הפעולה עם המחלקה לתרבות תורנית וחוות  .3
 .תרומת השירות וחשיבותו לתושבי העיר .4
 .מתן עדיפות לגופים המקיימים את השירות לאורך זמן –וותק הפעילות  .5

 
טעמי , שיעורי תורה, קיום שיעורים לקהל הרחב לעניין לימוד לבר מצווה: שירותים משמעם 

 .הרצאות וימי עיון, מקרא
 

לעיל תינתן התייחסות לפעילות הסניף המקומי  תבחיניםה ס"בעמותות ארציות שיש להן סניף בכ

 .ולא לעמותה הארצית

 .משתתפים 30-לא יפחת מ, ס המקבלים שירות מהגוף מבקש התמיכה"תושבי כ' מס

 
   
 

 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג  המשקל הנושא

ניקוד 
כ "סה)

מכפלת 
המשקל 

 ( בדירוג

מספר מקבלי השירות 
 20% כפר סבאתושבי 

 

 פחות

20-מ  30עד  20  40עד  30  50עד  40     50מעל  

גביית תשלום בגין 
 20% השרות 

השירות 
בתשלום 

 מלא

כיסוי 
מרבית 
 העלויות

כיסוי חלקי 
   חינם סמלי של העליות

ד "שיתוף פעולה וחו
הגורם המקצועי עם 

 20% סבא-גורמי כפר
אין שיתוף 

 פעולה
בידיעה 

 בלבד
שיתוף 
 חלקי

שיתוף פעולה 
חלקי 

 מתמשך

שיתוף 
פעולה 
מלא 
   וקבוע

 
תרומת השירותים 
וחשיבותם לתושבי 

 20% העיר 
 

 לא חיוני
תועלת 
 מועטה

תועלת 
 מקומית

תועלת 
 סביבתית

תועלת 
לרוב 

   הציבור

אינטנסיביות הטיפול 
 20% בכפר סבא

 
לעיתים 
 רחוקות

פעמיים 
 בשנה

שש פעמים 
 בשנה

מדי חודש 
 ויותר

באופן 
תמידי 
   ורציף
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 2018למתן תמיכה בעמותות בנושא איכות הסביבה לשנת  תבחינים
 
  

 

 
 
 

 :תמיכה נוספת 
שיפור  שעניינו הגנה על בעלי החיים, גוף המפעיל מיזם התנדבותי בתחום איכות הסביבה .1

יקבל תמיכה , תנאי מחיה של בעלי חיים וסיוע במתן טיפולים רפואיים לבעלי חיים
 %. 100נוספת של עד 

 
 

  

ללא  משקל נושא
 ניקוד

כ "סה 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג 
מכפלת 
המשקל 
 בדירוג

מקבלי 
השירות תושבי 

 ס"כפ

 
25% 

 50עד  
 איש

 150עד 
 איש 

 300עד 
 איש

 500עד 
 איש

 500מעל 
 איש

 

סל  היקף
השירותים 

 הניתן

 
15% 

שירות  
 אחד

 שני
 שירותים

שלושה 
 שירותים

ארבעה 
 שירותים

חמישה 
שירותים 

 ומעלה
 

 

שיתוף פעולה 
עם האגף 
 המקצועי

 
10% 

שיתוף  
 פעולה

חד 
 פעמי

שיתוף 
פעולה 

אחת 
 לשנתיים

שיתוף 
פעולה 

אחת 
 לשנה

שיתוף 
פעולה 

אחת 
 לחצי שנה

שיתוף 
פעולה 

 מלא

 

אינטנסיביות 
 הטיפול

 
20% 

 

מענה  
חד 

 פעמי

מענה עד 
 פעמים 5

מענה 
לטווח 

קצר עד 
 חצי שנה

מענה 
לטווחים 
ארוכים 

מוגדרים 
 מראש

מענה 
מתמשך 

לאורך 
שעות 

 ותקופה

 

מידת חיוניות 
 השירות

 
20% 

השירות  
אינו 
 נדרש

נדרשות 
ברמה 
 נמוכה

נדרשות 
ברמה 

 בינונית

רמת 
נדרשות 

 גבוהה

רמת 
נדרשות 

גבוהה 
 מאוד

 

חוות דעת 
 ממלא הטופס

 
10% 

אין  
מקום 

לתת 
 תמיכה

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
 נמוכה

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
 בינונית

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
 גבוהה

הקצבה 
ברמת 

עדיפות 
גבוהה 

 מאוד

 

        100% כ"סה
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 9201מתן זכות שימוש באולמות עירוניים בשנת  –לתמיכה  תבחינים
 
 

למתן הנחה בגובה דמי השימוש אותם גובה העירייה מגופים חוץ עירוניים עבור  תבחיניםלהלן ה
 היכל התרבות ואודיטוריום ספיר.בית רייזל, גלר, עירוניים לרבות השימוש באולמות 

 
 

 :להלן פירוט סוגי הגופים הזכאים להנחה

תזמורות ולהקות שהרשות משתתפת במימון הפעילות , מקהלות -גופים אמנותיים .א
 .    שלהם

 .ארגוני מתנדבים התורמים לקהילה בעיר .ב
שהציגו מסמכים המעידים על עמידה , עמותות רשומות העוסקות בקידום התרבות בעיר .ג

אישור , לרבות אישור בדבר ניהול תקין(, פנים/משפטים)בנהלי משרדי הממשלה השונים 
 '.בדבר ניהול ספרים וכו

 .ארגונים התורמים לקהילה בעיר .ד
 .ל ונפגעי פעולות איבה"אלמנות צה, פחות שכולותפעילות מש .ה
 .כוחות הביטחון .ו
 .אירועים ממלכתיים .ז
 יחידות עירוניות. .ח

 
 :הבאים תבחיניםתינתן קדימות לבקשות שיענו על ה

 .לרבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ס"תרומה לחברה ולקהילה בכ .א
 חינוכית וערכית, חשיבות תרבותית ואמנותית .ב
 .לקהילה של כספי תרומה והכנסה מאירוע התחייבות להחזר .ג
 .התאמת התכנים בהתחשב לסמיכות הפיזית של ההיכל ליד לבנים. זהה לאמור בסעיף א  .ד

 
 :הנחיות כלליות

 .י מנהל האגף לתרבות"כל בקשה לקבלת הנחה בשכר אולם תיבדק ותאושר ע .1
ר ארגוני "יותועבר למתן חוות דעת והמלצה של , כל בקשה להנחה מטעם ארגון מתנדבים .2

תועברנה להתייחסותה , בקשות בגינן תתקבל המלצה חיובית כאמור. המתנדבים בעיר
ולאחר מכן לאישורו של מנהל אגף , של מנהלת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

 .תרבות
 -לעד מספר האירועים של ארגוני מתנדבים שימצאו כזכאים להנחה בשכר אולם מוגבל 

 .אירועים לשנה 15
לכל אירוע ₪  800ארגוני מתנדבים שאושרו יישאו בתשלום השתתפות עצמית בגובה 

הנחה מתעריף מלא  50%תינתן  .לכל אירוע בהיכל התרבות₪  1,000באודיטוריום ו 
 לאולמות רייזל וגלר.

, אירועים ומופעים של גופים חוץ עירוניים שיימצאו זכאים למתן הנחה בשכר אולמות .3
 .בסיס מקום פנוייתקיימו בכפוף ועל 
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 לתמיכה בגובה היטלי פיתוח תבחינים

 
אלו הינו עמידה דווקנית בהוראות נוהל  תבחיניםתנאי מקדמי למתן תמיכות בהתאם ל .1

כי גוף , מודגש, למען הסר ספק. ל משרד הפנים"מתן תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ
, אחד או יותר של הנוהלהמבקש תמיכה בגובה היטלי פיתוח אשר אינו עונה על קריטריון 

או /ולרבות המצאת הפרטים ו, לרבות בכל הנוגע להגדרת הגופים הזכאים לקבל תמיכות
 .לא יהיה זכאי לקבל תמיכה, לנוהל 10המסמכים המפורטים בסעיף 

 
 -תמיכה בגובה היטלי פיתוח .2

מגובה היטלי % 90גוף העונה על נוהל מתן תמיכות יהיה זכאי לקבל תמיכה בגובה של    
הנדרשים על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ( היטל סלילה והיטל תיעול)הפיתוח 

 -:ובלבד שעמד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר, לצורך הוצאת היתר בניה
 

 להרחיב / הגוף מבקש לבנות מבנה חדש או לשפץ: 2.1
 תר בניה אשרולצורך כך התבקש הי, מבנה קיים                        

 .אושר כדין   
 
 הקרקע עליה ממוקם או עתיד להיות מוקם המבנה: 2.2

 .אשר הוקצתה לגוף כדין, הינה קרקע עירונית     
 

 , דת, תרבות, המבנה מיועד לשמש למטרת חינוך: 2.3
 ספורט או מטרה, בריאות, רווחה, אמנות, מדע   

 .בלבדולמטרות אלו , דומה                        
 

 הגוף חתם אל מול העירייה על התחייבות כי המבנה :2.4
 25ישמש למטרה מהמטרות האמורות לתקופה של        
 .שנים לפחות ממועד סיום בנייתו      

 
 לו היה הגוף מגיש בקשה לקבלת תמיכה עירונית על :2.5

 פי הנוהל למתן תמיכות של הרשויות המקומיות היה        
 .לקבלהזכאי        
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 2019ונהלים לתמיכה עירונית באגודות ספורט לשנת  תבחינים
 

 תוכן העניינים
 

 מבוא .1
 מרכיבי התמיכה העירונית .2
 תמיכה בסיסית .3
 תמיכה משלימה .4
 תמיכה עבור הישגיות מיוחדת .5
 עריתמז–תמיכות  .6
 עידוד ספורט עממי .7
 פיקוח ובקרה .8
 תנאי סף לתמיכה .9

 חדשה קבוצת ספורט/נוהל תמיכה באגודת .10
 תשלום התמיכה .11
 סוף דבר .12
 נספחים .13

 

 מבוא .1
 

הכוללת , סבא היא עיר של ספורט ומתקיימת בה פעילות ספורטיבית מגוונת למדי-כפר 1.1
 .תחרותי וספורט עממי לרוב-ספורט ייצוגי

מייצגים את העיר  סבא יצא מוניטין של מצוינות בענפי ספורט שונים וספורטאיה-לכפר
 .בכבוד ובגאווה ברמות הלאומיות והבינלאומיות

   4500 -באגודות אלה פעילים כ. ענפים שונים 15-אגודות ספורט ב 20בעיר פועלות 
 . משתתפים בקבוצות הליגה השונות והתחרויות הרשמיות של האגודות

 
ח המלצות ועדה ציבורית לתקצוב "הוגש למרכז השלטון המקומי דו 1998בחודש יוני  1.2

 (. "ח ועדת לוין"דו": להלן)אגודות הספורט ברשויות המקומיות 
ח ועדת לוין נתן לראשונה בידי הרשות המקומית כלי עזר אובייקטיבי לתקצוב "דו

תוך השארת מרחב לשיקול , פי אמות מידה אחידות ושוויוניות-אגודות הספורט על
צרכי הציבור , י אופיו של היישוב"עפ, דימויות מקומידעת וקביעת סדר עדיפויות וק

 . המקומי ומשאלותיו
אשר יש , ח ועדת לוין הוא בבחינת נוהל מוצע לתמיכה עירונית באגודות הספורט"דו

להתאימו לעדיפויות המיוחדות של כל ישוב וכל רשות מקומית רשאית להוסיף או 
 .בהתאם לצרכי העיר והתושבים תבחיניםלשנות 

 
סבא -פרסמה ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי מועצת עיריית כפר 1999אשית בר 1.3

 . ונהלים לתמיכה עירונית באגודות הספורט תבחינים
 
 

ונהלים לתמיכה עירונית  תבחיניםח זה מהווה עדכון להמלצות הועדה לקביעת "דו 1.4
פגישות בעקבות סדרת )הדוח עודכן על ידי צוות שכלל את , סבא-באגודות ספורט בכפר

שאול מיטלברג , סבא-בעיריית כפר, סגן מנהל  האגף לתרבות  –עוזי כהן (: שבהן נכחו
חבר ועדת הספורט  –עמיחי אלפרוביץ , סבא-בעיריית כפררשות הספורט מנהל  –

ח הומלצו "מסקנות הדו. העירונית וממקימי המכון לחקר הספורט באוניברסיטת חיפה
 .העירונית תבחיניםעל ידי ועדת ה
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 התמיכה העירונית מרכיבי .2
 

מורכבת התמיכה , ח ועדת לוין"על פי הנוהל המוצע לתמיכה עירונית באגודות הספורט בדו
 : חלקיםמארבעה 

 להלן( 3)סעיף תמיכה בסיסית. א

  :המורכבת משני חלקים תמיכה משלימה. ב

, 1נספח א סע' , ניקוד להלן 4סעיף הסבר ) הישגיותתמיכה בגין היקף פעילות ורמת  .1

 (.ענפים אישיים 6בענפים קבוצתיים וסע'  2

 (. 3,4,5,7וניקוד בנספח א בסע'  להלן  4.5סעיף הסבר ) תמיכה לפי העדפות עירוניות. 2

, תקנון קרן הישגית להלן 5)סעיף  ,(להלן קרן הישגית) תמיכה בעבור הישגיות ייחודית. ג

 .(ונספח ב

 .להלן( 6)סעיף  עידוד ספורט עממי ד.

 
 
 

  בסיסית תמיכה .3
 

התמיכה הבסיסית תינתן לאגודות ספורט העומדות בתנאים הקבועים בנוהל מתן התמיכות    
 . של הרשויות  המקומיות

התמיכה הבסיסית שתינתן לאגודות הספורט תהא שיעור קבוע וזהה לכל האגודות שיחושב 
כספי מבוקר על ידי רואה  מכלל הכנסותיה של אגודת הספורט כפי שנרשמו בדין וחשבון

 .  החשבון שלה לשנת  התקציב הקודמת למועד הגשת הבקשה
ח  כספי "פ דו"מההכנסות ע% 15התמיכה הבסיסית תהיה בשיעור של  2019לשנת הכספים 

 .מבוקר ומאושר של העמותות
כ התמיכות הבסיסיות של כל אגודות הספורט באותה שנת תקציב יהיה "כי סה, מוצע

 .כ התקציב שיועד לתמיכה באגודות ספורט באותה שנה"מסה% 30בשיעור של עד 
כ התמיכות "ח ועדת לוין ביחס לסה"כי יש לאמץ את הנוהל המוצע בדו, הועדה סבורה

סכום התקציב השנתי  הבסיסיות בכל אגודות הספורט ולשיעור התמיכה הבסיסית מכלל
 :של כל אגודת ספורט בסייגים הבאים

תהא רשאית להמליץ לקראת כל שנת תקציב על היחס הראוי והנכון בין  תבחיניםועדת ה
 .התמיכה הבסיסית לתמיכה המשלימה ושיעוריהן בהתאם לנסיבות המתאימות

 
סיסית של כל תהא מוסמכת להמליץ בכל שנת תקציב על סייגים לתמיכה ב תבחיניםועדת ה

לענפים אישיים , בין בדרך של קביעת תיקרה כספית מקסימאלית, אגודת ספורט
 .ובין בדרך של הפחתת שיעור התמיכה מכלל התקציב שיועד לאגודות הספורט, וקבוצתיים

הועדה ממליצה לקבוע כי סכום התמיכה הבסיסית הכוללת לכל אגודת ספורט בקטגורית 
 .₪ 50,000 הענפים האישיים לא יעלה על

הועדה ממליצה לקבוע כי סכום התמיכה הבסיסית הכוללת לכל אגודת ספורט בקטגורית 
 .₪  250,000הענפים הקבוצתיים לא יעלה על 

 
 תמיכה משלימה .4
 
של השגיות קבוצות הספורט של כל אגודת ספורט בשנה  תבחיניםתמיכה זו מתבססת על  4.1

או /הקודמת לשנת התמיכה הבאים לביטוי בדוח סל הספורט של מנהל הספורט ו
רשאית עיריית כפר סבא לקבוע , של השגיות בספורט תבחיניםבנוסף ל. מהאיגודים

, בשכונותכגון קידום פעילות בקרב הנוער , נוספים החשובים לה ולתושבי המקום תבחינים
 .ב"טיפוח ענפי ספורט מסוימים וכיוצ, חיזוק וטיפוח ספורט הנשים
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שיעור . בהתאם לשיקול דעתה של הרשות המקומית, יתורגמו לניקוד בסיסי תבחיניםה 4.2
התמיכה שיעור בגין אותה שנה בניכוי  -התמיכה המשלימה יתקבל מתקציב התמיכות 

או לשם עידוד הישגיות /להישגיות מיוחדת ו% 15 לשלא יעלה עשיעור -הבסיסית ובניכוי 
 .כאמור

ערכה התקציבי של כל נקודה באותה שנת תקציב יקבע : חלוקת התקציב תעשה באופן הבא 4.3
בניכוי הסכום בגין תמיכה , י חלוקת הסכום הכולל המוקצב לתמיכות בתחום הספורט"ע

כום כל הנקודות שניתנו בס, או עידוד הישגיות/ו/ בסיסית ובניכוי הסכום להישגיות מיוחדת
כל אגודת ספורט תקבל תקציב . י הרשות באותה שנה"שנקבעו ע תבחיניםי ה"לאגודות עפ

בערכה , שנקבעו תבחיניםבהתאם ל, תמיכות משלים השווה למכפלת הניקוד אותו צברה
 .התקציבי של נקודה אחת באותה שנת תקציב

ספורט בשנת התקציב הנוכחית הועדה ממליצה כי שיעור התמיכה המשלימה לכל אגודת  4.4
 .ח זה"המצורפת לדו'( נספח א) תבחיניםלטבלת הניקוד של היהא בהתאם 

 
מחד , ח הועדה משקפת"המצורפת לדו תבחיניםהועדה סבורה כי טבלת הניקוד לפי 

, אמות מידה ציבוריות נאותות בהקצאת משאבים עירוניים בתחום הספורט, גיסא
, כגון. הולם לעדיפויות ולצרכים מקומיים מיוחדיםביטוי , מאידך גיסא, ונותנת

, טיפוח וקידום נשים בספורט, הבטחת קיום וטיפוח הפעילות בקרב הנוער ובשכונות
עידוד חיסכון יעילות ומניעת פיזור , היקף הפעילות באגודה ורמתה המקצועית

 .השגת יעדי מדיניות הספורט העירונית ועוד, משאבים
 
המעוגנים בטבלת הניקוד המצורפת  תבחיניםח זה את עיקרי ה"דויפרט , למען הנוחיות 4.5

 :אליו
 

 טיפוח וקידום הנוער      4.5.1
סקר הפעילות הספורטיבית וצוות ההיגוי העירוני ראו את הספורט לא רק 

, כעיסוק לשעות הפנאי או כפעילות לפיתוח הגוף ושמירה על כושר גופני
מעשירה ומלכדת עבור בני ,  נוכיתאלא גם כמסגרת חי, שחשיבותם רבה מאוד

 .הנוער בעיר
 

 עידוד הספורט בשכונות 4.5.2
הועדה ממליצה לתמרץ באופן משמעותי אגודות ספורט שתקיימנה פעילויות 

או אגודות אשר יפרישו נתח מתקציבן למימון /ספורט בקרב תושבי השכונות ו
 .או עידוד מיזמים חדשים בקרבן/פעילויות בקרב אוכלוסיות נזקקות ו

 'נספח א, 5ב סעיף "לפי טבלה מצ
 

 רמה מקצועית 4.5.4
או מין תזכנה /או ענף ו/הועדה ממליצה כי קבוצות בכירות בכל אגודה ו

להעדפה כספית ברורה ואילו יתר הקבוצות במגזרים אלה תזכנה לתמיכה 
להוציא אגודות ספורט המקיימות פעילות , בין בכסף ובין במתקנים, מופחתת
 .בשכונות

 
 ספורט נשיםקידום  4.5.4

חיזוק וטיפוח ספורט הנשים הוא אחד מיעדי מדיניות הספורט הן ברמה                    
קריטריון זה נועד לעודד השתתפות , כמו כן. המקומית והן ברמה הלאומית

 .נוספת של ספורטאיות בתחום הספורט הייצוגי
 'נספח א, 3ב סעיף "תוספת ניקוד לעידוד ספורטאיות לפי טבלה מצ                 

 
 ענפים מועדפים 4.5.5

המליץ על  2011-2025צוות ההיגוי העירוני לתוכנית אב לספורט לשנים    
זאת על סמך סקר של , ענפים מועדפים במסגרת תוכנית אב עירונית לספורט

והביא בחשבון גורמים נוספים , פעילות ספורטיבית שנערך בקרב תושבי העיר
ההישגים , השנים של ענפי הספורט בעירמסורת והישגיות רבות : כמו

 הארציים והבינלאומיים של ענפים אלה וקיום תודעת ספורט של אותם ענפים
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כי הענפים הקבוצתיים המועדפים מבחינה  –לאור אלה המליץ הצוות , בעיר
בתנאי שבענפים אלו קיימות קבוצות , כדורסל, כדורגל , עירונית הם כדורעף

ובתנאי נוסף ' או בליגה הלאומית או בליגה א/על ובוגרים המשחקות בליגת 
 (.קבוצות נוער בליגה 4מינימום )שבאותם ענפים קיימת מחלקת נוער ענפה 

 
 

הבהרה: תוספת ניקוד עפ"י סעיף זה תינתן לאגודה/מועדון שיעמדו בקריטריון 
 זה פעם אחת בלבד, גם אם לאגודה/מועדון ישנן מספר קבוצות בענף המועדף.

 
 האתלטיקה, ענף הסיוף: ם האישיים המועדפים מבחינה עירונית הםהענפי
 (.בנים בנות)התעמלות אומנותית , הקלה

  '.נספח א,  6ב סעיף "לפי טבלה מצ
 

 :מרכזיים ספורט בארועי השתתפות      4.5.6                 
      מתגלגלים-אופניים  מסע: מרכזיים ספורט בארועי השתתפות לעודד מנת על                               
 לילה ומרוץ                               
       מהארועים אחד בכל מהפעילים 15% לפחות לשתף חייבת עמותה/אגודה כל                               
 (בפועל מרוכז באופן כרטיסים רכישת י"עפ)המרכזיים                               
   המגיעה מהתמיכה לקזז העירייה רשאית תהא בקריטריון עמידה אי על                               
 :הפירוט לפי עמותה/לאגודה                               
 ₪ 7,000 הקיזוז סכום ומעלה פעילים 500 המונה עמותה/ אגודה.א                                
 .₪ 3,500 הקיזוז סכום, פעילים 500 ל מתחת המונה עמותה/אגודה.ב                                 

 
 

 או עידוד מצוינות והישגים/תמיכה עבור הישגיות ו .5
, כפי שאלה פורטו לעיל, בנוסף לתמיכה הבסיסית והמשלימה שתינתנה לאגודות הספורט

תקציב הכולל שיועד לאגודות ספורט מן ה% 15בשיעור של עד , תינתן תוספת תמיכה
או לאגודות שאת הישגיותן /לאגודות המגיעות למצוינות ולהישגים גבוהים ו, באותה שנה

 .בהתאם לשיקול דעת ועדת התמיכות ומועצת העיר, מבוקש  לעודד
 

ייועד לטובת , חלק מתקציב התמיכה עבור עידוד הישגיות ומצוינות בספורט –קרן הישגית 
והנהלים לחלוקת  תבחיניםשתחלק מענקים עבור הישגים מיוחדים על פי ה, הישגיתקרן 

-ולגובה התקציב , ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת הקרן נספח ב,ב"קרן הישגית המצ
 .שיעמוד לחלוקה

 
 
 

 עידוד ספורט עממי .6
   30,000שלא יעלה על , הועדה ממליצה להקצות סכום לטובת עמותות הספורט העממי 
הסכום יחולק בין    העמותות שתגשנה . בשנה מתוך הסך הכולל של תקציב התמיכות₪  

בקשה ובלבד שכל עמותה כאמור פועלת באחד ממתקני הספורט העירוניים ומרבית 
 .  ובכפוף לתנאי  הסף הקבועים בנוהל   התמיכות, הינם תושבי העיר, הפעילים בה

              

 תמיכה מזערית .7
 

כי יש גם לקבוע שהתמיכה לאגודת ספורט לא תפחת מתמיכת סל , הגיעה למסקנההועדה 
וזה במקרה שהתמיכה העירונית לפי , הספורט שמגיע לאותה אגודה ממנהל הספורט

עיריית כפר סבא מחויבת להעניק לכל , לפי סל הספורט. קטנה מסל הספורט תבחינים
 (.שקל מול שקל)אגודת ספורט סכום זהה לזה המתקבל ממנהל הספורט 

עבור פעילות של התאחדות הספורט לבתי ספר ומרכזי המצוינות העירייה  -תמיכה נוספת 
על זו שתתקבל ממנהל  הספורט במסגרת סל ( שקל מול שקל)תעניק תמיכה נוספת 

 .הספורט אם וככל שתתקבל
נהוג היא רשאית ל, במקרה שבו העירייה תחליט להעביר אך ורק את תמיכת מנהל הספורט 

 . כך בתנאי ופעלה לפי נהלי תקנון מנהל הספורט
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 פיקוח ובקרה .8
         

דו"ח ועדת לוין ממליץ על הקמת רשות לבקרת תקציבים שתפקידיה, בין היתר, לבדוק,  8.1
לבקר ולאשר את הדו"חות הכספיים והתקציבים של אגודות הספורט ולפקח על השימוש 

 בתמיכה העירונית שניתנה להן.
                 וועדה ייחסו חשיבות מרבית למנגנוני הפיקוח והבקרה על השימוש בתמיכה חברי ה 8.2

וכן למינוי גוף מקצועי שיהא אחראי על ביקורת פעילותם של הגופים מקבלי , העירונית
הגיעה הועדה למסקנה כי משיקולים כספיים גרידא אין היא , לאחר שקלא וטריא. התמיכה

 .על הקמתה  של רשות חיצונית לביקורת תקציביםמוצאת לנכון להורות 
ממליצה הועדה להרחיב את סמכויותיה ולהסמיכה לשמש כרשות לבקרת , יחד עם זאת 8.3

בבואה לעקוב ולבקר אגודות ספורט שתמיכתן עולה על , י צורך"עפ, תקציבים לכל  דבר ועניין
 דה תמלא את תפקידי כי הוע, למען הסר ספק מובהר בזה. בשנה התקציבית₪  200,000

 
 

, מינהל כספים)הפיקוח והביקורת תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים בעירייה 
 .לנוהל תמיכות של רשויות מקומיות 16 -ו 15ובהתאם להוראות סעיפים  ( הספורטרשות 

ולקבל את כל המסמכים , לפי שיקול דעתה, רשאית העירייה לפנות לכל אגודות הספורט 8.4
 .הנדרשים על מנת לבצע בדיקה ובקרה מעמיקה על אופן ההתנהלות הכספית והתקציבית

רשאית העירייה לא להעביר תמיכה לאגודה שפועלת במתקנים עירוניים ולא סיימה את  8.5
 .י נהלי העירייה"כל תהליך חתימת החוזה כולל הצגת ביטוח עפ

 
 

 תנאי סף לתמיכה .9
         

לתמיכה אגודות ספורט העומדות בתנאים הבאים ואשר המציאו רשאיות להגיש בקשה 
במסגרת הגשת בקשת התמיכה את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתן בתנאים 

 :הבאים
 

הינו קיום ייצוג לנשים , ומעלה₪  150,000לקבלת תמיכה בסך של  סףתנאי  .א
למועד              נכון , לפחות% 20בשיעור של , בגוף הניהול של אגודת הספורט המבקשת

 .הגשת הבקשה לתמיכה
 .סבא בלבד-אגודת ספורט שפועלת  בתחומי העיר כפר .ב
 .מלכ"ר )עמותה / חברה לתועלת הציבור / הקדש(כאגודת הספורט תהה מאוגדת  .ג
-המייצגות את העיר כפר, קבוצות הספורט המופעלות על ידי אגודת הספורט .ד

במקרה של איחוד אגודות או . * סבא-סבא ושמותיהן מכילים את שם העיר כפר
 . המקרה ידון לגופו ,קבוצות

סבא תהיה זכאית -אגודת ספורט שרוב פעילותה מתקיימת במתקן מחוץ לכפר .ה
 .תבחיניםמהתמיכה  בהתאם ל%  50 מקסימלית של כה יתמלרק 

המייצגת את העיר כפר סבא תוכל להגיש בקשה  –אגודת ספורט אזורית  .ו
לפחות % 25בתנאי ש וענף זה ללתמיכה ככל ובעיר אין אגודת ספורט אחרת 

 (.בוגרות/ לא כולל קבוצות בוגרים )סבא -מהפעילים בה יהיו תושבי העיר כפר
 50%הספורטאים  תושבי כפר סבא הפעילים בעמותה יהיו נמוך  מ  מספרככל ו

בעמותה, תחושב התמיכה באופן יחסי למספר תושבי כפר סבא מכלל הפעילים 
 הפעילים.

  .תקבל תמיכה ומתקן לאימונים ומשחקים – / חל"צ עמותה .ז
על פי , על האגודה להגיש מדי שנה נתונים על פרטי הקבוצות והספורטאים .ח

או /או לבטל ו/העירייה תהא רשאית לעכב ו, שאם לא כן, הספורטרשות הנחיות 
 .השבת כספי התמיכהלדרוש את 
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 נוהל תמיכה באגודת ספורט חדשה .11
 

העומדת ותמיכה מהעירייה בשנים קודמות(  קיבלהאגודה וקבוצה חדשה ) שלא  .10.1
של פעילות ספורטיבית הישגית באיגודי הספורט, המוכרים על ידי מוסדות  תבחיניםב

הספורט ישראל, כפי שמופיע מעת לעת במנהל הספורט, תהיה רשאית לקבל תמיכה 
רק לאחר הגשת  אישור "ניהול תקין" על פי נהלי משרד הפנים ועיריית כפר סבא. 

גודה או הקבוצה החדשה תמיכה תינתן רק בחלוף שנתיים ממועד תחילת פעילות הא
 במסגרת תחרותית. 

קבוצת ספורט חדשה שתוקם, בין אם במסגרת עמותה חדשה ובין אם במסגרת  .10.2
קיימת ומתוקצבת, תחייב תיאום וקבלת אישור מוקדם מהעירייה, לצורך קבלת  עמותה 

 תמיכה ו/או הרשאה לשימוש במתקנים.

 

 תשלום התמיכה .11
 

לנוהל מתן תמיכות של הרשויות   16סעיף  תלהורא תמיכה שאושרה תשולם בהתאם        
 .המקומיות

 
 
 

 סוף דבר .12
י הגופים המוסמכים בעירייה וכי העירייה תפיק "הועדה מקווה כי המלצותיה יאומצו ע

בהקצאת משאבים בנושא " צדק ציבורי"הן באשר לדרך השגת ה"... תועלת מרובה 
ודות הספורט והעוסקים בספורט להגיע הספורט והן בהשגת יתר יעילות ותמרוץ נכון של אג

 ".להישגים ספורטיביים ולקדם יוקרת היישוב
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 'נספח א

        
 2019/תמיכות לאגודות ספורט

 

  

 9201לתמיכה באגודות הספורט לשנת תקציב   תבחינים
 

              
 בוגרות/בוגרים  -ענפים קבוצתיים  1סעיף 

       

              

 הענף
ליגת 
 ארצית  לאומית  על 

ליגה 
 ' א

ליגה 
 ' ב

ליגה 
 ' ג

ליגת 
 ארצית  לאומית  שניה  ראשונה  על 

ליגה 
 ' א

ליגה 
 ' ב

     נ   ש   י   ם                       ג   ב   ר   י   ם                    

 X 10 7 5 X 50 33 X X X X 320 350 כדורגל

 X X 50 X X 33 20 10 X 10 20 33 50 כדורעף 

 X 50 X X 33 20 10 X 7 10 20 50 50 כדורסל 

 X X X X X X X X X 2 3 5 10 הוקי גלגליות

 
 

 
 

 
 בוגרים/בוגרות –העדפה נוספת לענפי ספורט נבחרים קבוצתיים    -4 סעיף

 
*מתייחס לענף ולא לקבוצה . הזכאות לניקוד היא עבור קבוצה אחת בלבד מכל אגודה ללא כפל ניקוד 

 עבור גברים ונשים ו/או קבוצה נוספת בליגה אחרת. 
 אגודה תהייה זכאית לקבל את הניקוד הגבוה מבינהם.

      
     הענף

 
 הסבר         ניקוד

ליגת -כדורסל, כדורגל כדורעף,
     /לאומית"על"

 
 ענף מועדף 90

 
 

  

   
  

   
 

  

 19ענפים קבוצתיים עד גיל  2סעיף 
        

              
 ארצית לאומית ליגת על הענף

ליגה 
 מחוזית 'ג 'ב 'א ארצית לאומית - 'א

 
 ילדים

 ות/בנים                      

     נערים/נערות   /בנותנ  ו  ע  ר        ב   נ   י   ם                   
 

  

 X - 7 7 7 7 7 7 15 25 27 כדורגל

 
5 

 X X - 7 X X X X 7 25 27 רעףכדו

 
5 

 X 7 7 7 7 7 - 2 15 25 27 כדורסל 

 
5 

הוקי 
 X - 7 X X X X X 2 3 5 גלגליות

 
X 

 1,2,6עבור סעיפים  20%עידוד לספורט נשים של  ניקוד  תוספת תוענק  -עידוד ספורט נשים  3סעיף 
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 בוגרים -העדפה לספורט בשכונות   - 5סעיף 

 

   
  

  
 'ליגה א הענף

ליגה 
 'ב

ליגה 
 'ג

 20 140 165 גבריםכדורגל   

  

       

 ניקוד לענפים אישיים  6סעיף 
    

            
   נשים/ גברים             הענף

                

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    סייף
אתלטיקה       

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    קלה

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל  התעמלות אומנותית      

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    טניס      

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    שולחןטניס       

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    שחמט      

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    שחייה      

   נקודות 8= ות /ספורטאים 20כל    קליעה      

 נקודות 4= ות /ספורטאים 20כל  כדורעף חופים      

   נקודות 3= ות /ספורטאים 20כל    טקוואנדו      

   נקודות 3= ות /ספורטאים 20כל    ודו'ג      

      
          

לפי התבחינים של מנהל הינה  הגדרת ספורטאים–זכאים לניקוד ( עיגול כלפי מעלה)ספורטאים  20כל        
 *הספורט

            
 

 העדפה נוספת לענפי ספורט אישיים מועדפים 7סעיף 

 הסבר          ניקוד דירוג   הענף         

   ענף מועדף 60 1   סייף   
 ענף מועדף 50 2   אתלטיקה קלה   

התעמלות    
 ענף מועדף 10 3 אומנותית
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 נספח ב
 
 "קרן הישגית"נוהל חלוקת מענק  .1

 
העירונית  תבחיניםיוחלט במסגרת ועדת ה" קרן ההישגית"הסכום הכולל של מענקי  1.1

 .לכל שנת תקציב

 
  :לוח זמנים לפעילויות הקרן     1.2

 באמצעות פניה למועדוני       " קרן הישגית"פרסום חלוקת מענקי *                
 .לאיגודים ארציים בחודש  ספטמבר, סבא-הספורט בכפר                  

 .פרסום בעיתונות המקומית בחודש אוקטובר*       
 מעבר למועד, בפרסומים יודגש המועד האחרון להגשת הבקשות*                

 .זה לא יתקבלו בקשות                  
 יערכו במהלך" קרן הישגית"דיונים לגביי זכאות וגובה מענקי *                

 .חודש נובמבר                  
 .               יערך סוף חודש דצמבר" הישגיתקרן "טכס חלוקה המענקים *                

 
 התאחדות    , י איגוד"יאושר ע"  קרן הישגית"אישור מועמדות למענק      1.3

 . י מנהל הספורט"או ע/ספורט מוכרת בישראל ו          
 : על האישור יחתום בעל תפקיד מרכזי באיגוד               
 .כיר או  מנהל מקצועי של אותו איגודמז/ל"ר סגן מנכ"יו               

 
 עמותה המעוניינת לקבל את  כספי המענק המוענקים    / אגודה      1.4     

 ולקבל את, מתבקשת להחתים את הספורטאים, לספורטאים שלה               
 כספי המענק יועמדו לרשות . הסכמתם להעברת המענק לעמותה               
 .הספורטאים               

 
 :בענפים אישיים -לקבלת מענק  תבחינים  .2
 

 פראולימפיים ולא   , חלוקת המענקים לענפים  אישיים אולימפיים 2.1
 י החלטת ועדת "אולימפיים תתבצע בהתאם להישגים באותה שנה ועפ               
 .הקרן הישגית               

 :הקרן תעניק מענקים 2.2
י מנהל "פראולימפיים ולא אולימפיים המוכרים ע, אישיים אולימפייםלענפים  .א

 :ואשר זכו באליפות ישראל לפי הפירוט הבא, הספורט
 :        ענפים אולימפיים ופראולימפיים .ב

 נוער וקדטים , בוגרים: שלישי גילאי, שני, לזוכים במקום ראשון   
 15שהתחרו בקטגוריות גילאי ילדים )גילאי ילדים  -לזוכים במקום ראשון בלבד    

 ( בלבד
 :ענפים לא אולימפיים .ג

 .נוער וקדטים, בוגרים: גילאי -לזוכים במקום ראשון בלבד         
 

 כ תקציב המענקים עבור כל הספורטאים בענפי הספורט האישיים הוא "סה
 .באותה שנה" קרן הישגית"מהסכום של % 85עד 
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 בענפים קבוצתיים: -לקבלת מענק  תבחינים .4

  
 .כדורסל וכדורעף, בענפים כדורגל -מענקים לענפים קבוצתיים   3.1    

 .     ליגת עלמענק עליית  –בוגרים  .א
  ליגת על, בגביע המדינה/ מענק זכייה באליפות  –בוגרים  .ב

 מענק זכייה וסגנות אליפות/גביע המדינה ליגת על. -בוגריםג.           .ג

 .י האיגודים הבינלאומיים"מענק השתתפות במפעל אירופי המוכר ע –בוגרים  .ד
 .מענק עליית ליגה מהליגה השנייה לראשונה -נוער  .ה
 מענק זכייה באליפות או בגביע המדינה לליגה    -נוער  .ו

 .הבכירה  ביותר          
 

על שילוב ספורטאים של בעלי צרכים מיוחדים בפעילות  –לקבלת מענק  תבחינים .4
 אגודות ספורט עירוניות:

 
 על האגודה להגיש נייר עבודה לרשות הספורט המציגה שילוב של  .א

 (.קבוצה או יחידים)ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים        
 ₪  2,000אגודות הספורט יהיו זכאיות למענק בסך  .ב

 :הבאים תבחיניםלפי ה                     
 ספורטאים בענף ספורט אישי  4שיתוף של מעל                      
 ספורטאים בענף ספורט קבוצתי  10שיתוף של מעל                             
 זכאיותי רשות הספורט האגודות יהיו "רק לאחר אישור הפעילות ע                            
 .למענק בטכס חלוקת קרן השגית                           
                      

 זכאות למענק לפי קטגוריות: .5
 
 :הענקת מענקי ההצטיינות תינתן לפי הקטגוריות הבאות     

 סבא-פעיל במועדון ספורט מכפר, מתאמן, ספורטאי המתגורר .א
 .  תבחיניםהסבא זכאי למענק לפי -והמייצג את כפר     

 סבא ומייצג את-ופעיל במועדון ספורט מכפר, ספורטאי המתאמן .ב
 לפי   % 80זכאי למענק בגובה  סבא-אך אינו גר בכפר, כפר סבא     
 .   תבחיניםה     

 סבא אך אינו מתאמן ואינו מתגורר -ספורטאי אשר מייצג את כפר .ג
 .סבא לא זכאי למענק-בכפר     

 פעילותו בענף בשנת הפעילות החדשהספורטאי אשר הפסיק את  .ד
 . אינו  זכאי למענק 

 לספורטאים בענפים אישיים הפעילים באגודות שאינן עירוניות .ה
 .   סבא-אם באותו ענף קיימת אגודה עירונית בכפר, לא יינתן מענק     
 לפי   % 50סבא אזי יקבלו  -באם לא קיימת אגודה בענף זה בכפר     
 .תבחיניםה     

 סבא -אשר אינם תושבי כפר, אים בענפים אישייםספורט .ו
 רשויות  ' ופעילים באגודה אזורית המאגדת פעילות ספורט של מס     
 .עירוניות המשתפות פעולה לא זכאים למענק     

  שיא בין לאומימענקים מיוחדים בענפים אישיים יינתנו למי ששבר  .ז
 (.נערים, קדטים)בוגרים או נוער  -     
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 כספייםלא  הוקרה / פרסי .6
 

הקרן יכולה לתת פרס הוקרה )לא כספי( למורה לחינוך גופני הפעיל במסגרת בית  .א
 ספרו לקידום החינוך הגופני והספורט.

        ולט שספורטאיו או קבוצותיו זכו  הקרן יכולה לתת פרס הוקרה למאמן ב .ב
 בהישגים בולטים לאורך תקופה, או בעונה לגביה מוענקים מענקי ההצטיינות.

 
 :מגן הוקרה לענפים קבוצתיים יוענק במהלך הטכס      .7
 

במסגרת המשחקים בנים בנות ' ט-'כיתות ז, חטיבות הביניים, לקבוצות בתי הספר .א
 ,התאחדות הספורט של בתי הספר

 .במקום ראשון -וזכו באליפות ארצית של ההתאחדות                      
 בליגותהמשחקים בנים בנות , התיכוניים, לקבוצות בתי הספר .ב

 .ארציות של התאחדות הספורט של בתי הספר וזכו במקום ראשון        
 . גביע המדינה, לקבוצות אשר זכו באליפות ישראל .ג
 .שלישי, שני, אליפות עולם מקומות ראשון, פהלקבוצות אשר זכו אליפות אירו .ד
 

 ל "נסיעות לתחרויות בחו.     8
 

 סבא לאגודה אשר סייעה  -י עיריית כפר"למתן מענקים ע תבחיניםלהלן ה    
 :ל"במימון נסיעה לספורטאים בענפיים האישיים אולימפיים לתחרויות בחו    
 

 נוער ובוגרים, אליפות העולם קדטים*     
 נוער ובוגרים, אליפות אירופה קדטים*     
 
 העמותה תגיש בקשה למחלקת הספורט עם ציון שם הספורטאי   /האגודה   
 .והישגיו   
 .₪  1,650גובה המענק לספורטאי לא יעלה על    
  תבחיניםספורטאים העומדים ב 4עמותה או אגודה שיהיו  לה מעל    
 . ₪ 6,600סכום המענק הכולל לא יעלה על , ל"הנ   
 
 .סכום המענקים יקבע כל שנה בהתאם לתקציב וכמות הספורטאים הזכאים   
 .המענקים יקוצצו בהתאם, במידה ותקציב העירייה יקוצץ במהלך השנה   
    

 .נכתבו בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד תבחיניםה** 
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 ":קרן הישגית"חישוב מענקים ל -נספח 
 

 ט"תשע   19/2018סכומי המענקים לעונת הפעילויות  
 

 בענפים אישיים
 .פאראולמפיים, בענפים אולימפיים –זכייה באליפות ישראל  – תבחינים

 
 ילדים להישגים מיוחדים קדטים נוער בוגרים מקום
 ₪ 1,100 ₪ 2,500 ₪ 3,600 ₪ 4,250 ראשון

 - ₪ 1,950 ₪ 2,800 ₪ 3,600 שני
 - ₪ 1,400 ₪ 2,100 ₪ 2,500 שלישי

 
 .בענפים לא אולימפיים –זכייה באליפות ישראל  – תבחינים

 

 קדטים נוער בוגרים מקום
 ₪ 500 ₪ 750 ₪ 1,000 ראשון

 

 בענפים קבוצתיים
 נוער בוגרים 

יוענק ככל ולא קיימת לאגודה מענק עליה לליגת "על" 
 זו.קבוצה אחרת בליגה 

 כדורגל
 כדורסל
 כדורעף

 
 

50,000 ₪ 
50,000  ₪  
50,000  ₪ 

 
 
3,000 ₪ 
3,000 ₪ 
3,000 ₪ 

 

   / גביע המדינהזכייה באליפות המדינה "ליגת על"
 

 כדורגל
 כדורסל
 כדורעף

 

 לאגודה.₪ אלף  200זה לא יעלה על  יףסך המענקים בסע

 
150,000 ₪    
150,000 ₪     
150,000 ₪    

 
3,000 ₪ 
3,000 ₪ 
3,000 ₪ 
 

 זכייה בסגנות אליפות המדינה/גביע ליגת "על"
 

 כדורגל
 כדורסל
 כדורעף

- -  
 

25,000 ₪ 
25,000 ₪ 
25,000 ₪ 

 

 

 4)עד  גברים/נשיםהשתתפות במפעל אירופי לכל סיבוב 
מקסימום עד  סיבובים לכל מין( 2מקסימום או סיבובים 
 ש"ח לכל המועדון. 100,000

25,000   ₪  

 
 : לענפים אישיים להישגים מיוחדים תבחינים

  2,000תוספת  –בוגרים בינלאומי שיא  ₪ 

  1,000תוספת  –נוער בינלאומי שיא  ₪ 
  3,000תוספת  –מיוחד  -הישג בינלאומי לבוגרים   ₪ 
  2,000 –מיוחד  –הישג בינלאומי לנוער ₪. 

  5,000 –הישג זכייה באליפות עולם ₪. 
 

    :הערה
 .שנה בהתאם לתקציב וכמות הספורטאים הזכאים סכום המענק משתנה כל

ובהתאם לתקציב העירייה המאושר לנושא, ככל והתקציב המאושר לנושא זה יעמוד על סכום 
 קנו בהתאמה לתקציב המאושר.והנמוך מסך המלגות / תמיכות המבוקשות אלו ית
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 בית כנסתלהקמת  -לתמיכה תבחינים
 

 לשנת האתיופית לקהילה כנסת בתי להקמת תמיכה לקבלת קורא קול פרסם דת לשירותי המשרד
 במרכז  האתיופית לקהילה כנסת בית  לבניית  כספית לתמיכה בקשה הגישה והעירייה  2018/19

  .הדתות המשרד  ידי על תתאשר שזו ככל התמיכה לקבלת הכללים ולהלן העיר
 

התמיכה תינתן לצורך בניית  בית כנסת חדש על גבי קרקע שהוקצתה למבקש ע"י העירייה,  .1
 מ"ר.  150ובתנאי ששטח בית הכנסת יהיה לפחות 

התמיכה תינתן אך ורק עבור מבנה , לגביו יוכיח המבקש כי יש בסכום התמיכה להביא  .2
 להשלמת הקמתו, באופן שהתמיכה שתינתן תממן את השלמת המבנה.

 למתן תמיכה הינו המצאת המסמכים הבאים: תנאי .3

 תכנית הגשה, תכניות עבודה ופיתוח שטח (א
 חוזה עם הקבלן המבצע (ב
 היתר בנייה בתוקף (ג
הצהרת מהנדס על כך שהעבודות תבוצענה עפ"י כל דין, וכן הערכתו על מצב הבנייה   (ד

 בשטח, העלות המשוערת לסיום המבנה, לרבות אישורו בדבר השלמת הבנייה.
המקורות לסכום  המבקש בדבר עלות הבנייה, סכום הכסף שגויס להקמת המבנההצהרת  (ה

 המבנה. זה וכן התחייבות כי סכום התמיכה יביא להשלמת
 

הסכומים הנדרשים  במידה שיתברר כי הנתונים שנמסרו ע"י המבקש, בדבר מצב הבנייה ו/או .4
ת סכום התמיכה ואף זכאית לדרוש א להשלמת בניית בית הכנסת, אינם נכונים, הרשות תהא

 למבקש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לבטל את הקצאת הקרקע

המבנה ישמש אך ורק למטרת בית כנסת ולא יעשה בו כל שימוש אחר שאינו מתיישב עם  .5
 ייעודו האמור.

במידה ולצורך הקמת המבנה תידרש תמיכה הנמוכה מסכום התמיכה שנתקבל ממשרד  .6
ניק תמיכה בסכום הנדרש לצורך השלמת הקמת המבנה הדתות, תהא העירייה רשאית להע

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תבחיניםואת יתרת התמיכה, להעניק למבקש אחר שיעמוד ב
 של הרשות.

כל האחריות לביצוע העבודה וכל הכרוך והנוגע בכך מוטל בלעדית על מבקש התמיכה.  .7
המחייבים, והרשות תהא רשאית העבודות תבוצענה בהתאם לכל דין , ובהתאם לתקנים 

לבצע בדיקת חומרים ו/אן פיקוח צמוד לעבודה. במידה שיתברר , כי העבודות בוצעו בניגוד 
למוצהר , יחויב המבקש להחזיר את כספי התמיכה ו/או חלקם, עפ"י דרישת הרשות, בצירוף 

לגרוע  ריבית והצמדה כדין. כן יחויב המבקש בהוצאות שתגרמנה לרשות, וכל זאת מבלי
 מהעונשים הקבועים בחוק.

שיפורטו להלן , הינו בנוסף לתנאים באישור וועדת התמיכות של  תבחיניםיודגש כי האמור ב .8
 משרד הדתות.

 

 שפורטו לעיל  ולהלן, לבין תבחיניםבכל מקרה של סתירה בין האמור ב
 יגבר. תבחיניםהאמור באישור וועדת התמיכות של המשרד, האמור ב

 

 75%מינימלי לאישור בקשת התמיכה על פי הקריטריון יעמוד על ציון 
 

 ניקוד  המשקל הנושא 
  15% ?תושבים 50 על עולה המתפללים ציבור 1

  15% האם מניין המתפללים קיים ופעיל בעיר  2

  15% מ"ר  150 מעל  הואהמתוכנן האם גודל המבנה  3

 הקרקעהתקבל אישור ועדת ההקצאות העירונית להקצאת  4
  לטובת בית כנסת.

20%  

  20% לא קיים בשכונה בית כנסת פעיל אחר 5

  15% הצגת תוכנית ומקורות למימון  בניית בית הכנסת . 6

  100% סה"כ 
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 הצעת החלטה –" )שלוותה( נה ברחוב מצדה ל"שירותי בריאות כלליתהקצאת מבהארכת 

 )שלוותה( רותי בריאות כלליתילש האריך את ההקצאהאת המלצת וועדת הקצאות ל מאשרים

, למטרת טיפול בילדים ובני נוער 80חלקה  7601, גוש 1מבנה ברח' מצדה , ל589906114 המספרש

 שנים.  5במצבי חרום, לתקופה של 
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  נכסיםמחלקת  – אגף הנדסה 

 
 
 

 "ט חשון, תשע"טכ
 2018נובמבר,  7

 (שלוותה-שרותי בריאות כללית)15 –ו 
 

 
 לכבוד

 איתי צחר
  מנכ"ל העירייה

 
 

 –" "שרותי בריאות כלליתל 1מצדה רח' במבנה הקצאת  הנדון:
 להארכת הקצאה בקשה לאישור מועצה

 
 
 ישרותל אשר הארכת הקצאה קיימת למליצה ה 21/10/18ועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

 80חלקה  7601בגוש , 1מצדה ' רחב מבנהשל  589906114 שמספרה בריאות כללית
 .טיפול בילדים ובני נוער במצבי חרום למטרת

 
יום  60שנים, עם אפשרות לסיום ההקצאה בהודעה של  5לתקופה של  הינה ההקצאה .2

 מראש. 
 

 בוצעו פרסומים כנדרש. לא הוגשו התנגדויות. .3
 

 נא להביא לאישור מועצת העיר את ההקצאה האמורה. .4
 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 אילה זיו, עו"ד

 מנהלת מחלקת נכסים
 
 
 
 
 
 
 
 

 433203תיוק: 
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 הצעת החלטה – הקצאת מבנה וחצר ברח' יערה לעמותת "מעיין החינוך התורני"הארכת 

 ,לעמותת "מעיין החינוך התורני" האריך את ההקצאההמלצת וועדת הקצאות ל מאשרים את

, למטרת בית ספר, עד 189חלקה  6430, גוש 10מבנה וחצר ברח' יערה , 580121952שמספרה 

30/6/19 . 
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  נכסיםמחלקת  – אגף הנדסה 

 
 
 

 כ"ט חשוון תשע"ט
 2018נובמבר  7 

 (מעיין החינוך התורני)15 –ו 
 

 
 לכבוד

 איתי צחר
  מנכ"ל העירייה

 
 

 –" מעיין החינוך התורנילעמותת " 10 יערהברח' וחצר מבנה הקצאת  הנדון:
 להארכת הקצאה בקשה לאישור מועצה

 
 
לאשר הארכת הקצאה קיימת למליצה ה 21/10/18ועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

, 10 יערה' רחב וחצר מבנהשל  580121952 שמספרה" מעיין החינוך התורני" לעמותת 
 .בית ספר למטרת 189חלקה  6430בגוש 

 
  .30/6/2019עד  הינה ההקצאה .2

 
 התנגדויות.בוצעו פרסומים כנדרש. לא הוגשו  .3

 
 נא להביא לאישור מועצת העיר את ההקצאה האמורה. .4
 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 אילה זיו, עו"ד

 מנהלת מחלקת נכסים
 
 
 
 
 
 
 
 

 433199תיוק: 
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 שיתוף פעולה בין עיריית כפר סבא ובין המועצה האזורית דרום השרון 

 דברי הסבר והצעת החלטה 

 דברי הסבר:

מאפשרת התקשרות בין רשויות  1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח16) 3תקנה 

נל העומד בבסיס תקנה זו ציוהר מקומיות לצורך יצירת שיתוף פעולה ביניהן בפטור ממכרז.

וזאת לצורך ייעול פעילותן,  ,עידוד שיתופי פעולה בין רשויות צמודות, שכנות או בכלל הינו

 יה ו/או ביצוע ובעיקר שיפור השירות לתושבים בשתי הרשויות.יהגדלת כוח קנ

המועצה האזורית דרום השרון פנתה לעיריית כפר סבא בבקשה כי זו תסייע לה, באמצעות 

בקידום ביצוע של עבודות הנדסיות, עבודות פיתוח , לפיתוח כפר סבא החברה הכלכלית

ו/או  2019בספטמבר  העתידים להיפתחות בינוי שונות לצורך הקמת מוסדות חינוך ועבוד

על יכולות הביצוע  בבקשתה זו סומכת המועצה האזורית דרום השרון .2020בספטמבר 

קר נוכח לוחות , בעילפיתוח כפר סבא המוכחות של העירייה, באמצעות החברה הכלכלית

 הזמנים המתחייבים.

ה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, בעקבות בקשתה של המועצה חינה שנעשתה בחברלאחר ב

את השירותים הנדרשים  כי ביכולתה להעניק למועצה האזורית מצאה האזורית דרום השרון,

ם השירותים אשר יוענקו למועצה האזורית דרועל בסיס המערכות הפעילות כיום בחברה. 

אין בהם כדי לפגוע מאיכות וזמינות לפיתוח כפר סבא על ידי החברה הכלכלית  השרון

יה של החברה השירותים הניתנים ושיינתנו לעיריית כפר סבא, אין בהם כדי להגדיל את הוצאות

 ניהול בגין שירותים אלה כמקובל( תזכה לדמילפיתוח כפר סבא )אדרבא, החברה הכלכלית 

מרמת השירות לתושבי העיר כפר סבא ו/או כדי לעמוד בסתירה לפעילויות  אין בהם כדי לגרועו

 שוטפות המבוצעות ותבוצענה על ידי החברה.

 :28.11.2018ת היועץ המשפטי של החברה הכלכלית מיום להלן התייחסו

בשבוע האחרון נבחנת על ידי עיריית כפ"ס ומוא"ז דרום השרון האפשרות לקיום שת"פ 
כך שהחכ"ל תבצע עבור המוא"ז עבודות להקמת מוס"ח, זאת לבקשתה של אשרת ובשל 

 נסיבות חריגות הקשורות במוא"ז.

ס נתן הסכמתו למהלך, בחנו משפטית האפשרות לשת"פ כאמור לאחר שראש העיר כפ"
מכותב( הגענו למסקנה כי זה אפשרי לאור  –ויחד עם יועמ"ש המוא"ז )עו"ד יריב סומך 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, המאפשרת התקשרות בין רשומ"ק אחת 16)3תקנה 
ל העליון בתיק לשניה בפטור ממכרז )התקנה הזו הינה, בין היתר, תולדה של פס"ד ש

 חן המקום בע"מ נ' עיריית קרית אונו(. 1777/14עע"ם 

על פי הוראות התקנה על המועצה במוא"ז ועל המועצה בכפ"ס לאשר התקשרות זו, כך 
 שהחכ"ל תהא רשאית להעניק למוא"ז את השירותים )ניהול, תכנון, תאום ופיקוח(.

יא הנושא למליאת המועצה לאור האמור, אנו מבקשים, על דעתו של ראש העיר, להב
 הקרובה לאישור.
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 :הצעת החלטה

לפיתוח  מועצת העיר כפר סבא מחליטה לאשר התקשרות העירייה, באמצעות החברה הכלכלית

אזורית דרום השרון לצורך קיום שיתוף פעולה ומתן שירותים שהינם המועצה ה, עם כפר סבא

 בסמכות העירייה והחברה למועצה האזורית. 

להוציא אל הפועל שיתוף פעולה  לפיתוח כפר סבא מועצת העיר מסמיכה את החברה הכלכלית

 כאמור בהתאם להוראות הדין החלות עליה ובהתאם לסמכויות העירייה.
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 דיווח על תרומה

קיימא עבור פעילות במרכז לילדים -למרכז ארט₪  18,000בסך התקבלה תרומה אנונימית 

 עם צרכים מיוחדים. 

 . 4.11.2018רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 
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 דיווח על תרומה

 . מחברת "פייזר" עבור פיילוט לאזרחים ותיקים₪  67,500תרומה בסך התקבלה 

 . 5.11.2018רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 
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 (55שנים בפטור ממכרז )רוטשילד  49לתקופה של  88חלקה  6440החכרת מקרקעין בגוש 

 הצעת החלטה

 של כולל בשטח (-2 )-ו (-1 ) במפלסים, שנים 49 של לתקופה מקרקעין החכרת מאשרת העיר מועצת

 תת חניות הקמת לטובת, פ"שצ בייעוד לשטח מתחת, 88 מחלקה חלק 6440 בגוש ,ר"מ 718

 בעלי ידי על שיוקם, 55 רוטשילד ברחוב ומסחר מגורים בבניין הדיור יחידות לשימוש קרקעיות

( ד()2)3 תקנה הוראות לפי, ממכרז בפטור, 20160001 'מס להיתר בקשה לפי, במקרקעין הזכויות

 הסכםב וכמפורט בכפוףהכול  ,1987 – ח"התשמ(, מכרזים) העיריות לתקנות( ה()2)3 תקנהו

ובכפוף לאישור מצ"ב, ה המשפטית הדעת חוותבו השמאית הדעת חוותב, הצדדים שבין החכירה

 שר הפנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סבא ואח'-עו"ד אוהד יובל לוי נ' עירית כפר 18-07-49537הליך משפטי עת"מ מצית ת

 את עיריית כפר סבא המייצגיםגילי שמואלי, ו"ד בתיה בראף הנכתב ע"י עו

 

בבית המשפט המינהלי  נדוןתלוי ועומד בעניין המשפטי שההליך תמצית הבפני חברי מועצת העיר מובא בזאת 

 6.6.18מועצת העיר, חלף ההחלטה שנתקבלה במועצת העיר ביום בלשם קיום דיון מר רקע ו, זאת כחמרכז

בכפר סבא וכן פיתוח  55בעניין החכרת שטח שצ"פ שבבעלות העירייה לטובת חניות בבניין ברח' רוטשילד 

 כדלקמן:והכל כמפורט חניון והשטח ע"י בעלי הזכויות, ה

סבא, -עתירה מנהלית כנגד מועצת העיר כפרוה"ד יובל אהוד לוי חבר המועצה עהגיש העותר  22.7.18ביום  .1

לאשר החכרת  6.6.18כנגד החלטת מועצת העיר מיום ש העיר דאז, מר צביקה צרפתי, סבא ורא-עיריית כפר

, מתחת 88חלקה מחלקה  6440מ"ר, בגוש  718שנים, בשני מפלסים בשטח כולל של  49מקרקעין לתקופה של 

לטובת הקמת חניות תת קרקעיות לצורך שימוש יחידות דיור בבניין מגורים ומסחר  לשטח בייעוד שצ"פ,

שבבעלות הבעלים ששמותיהם מפורטים בנסח הטאבו המצ"ב ובהסכם החכירה  סבא-כפר 55ברחוב רוטשילד 

  המצ"ב.

ימנע סבא להשהות ו/או לה-הגיש העותר בקשה למתן צו ביניים להורות למועצת העיר ועיריית כפר במקביל .2

מכל פעולה ו/או דיספוזיציה אשר יש בה כדי לשכלל את העסקה לרבות חתימה על ההסכם להחכרת 

 המקרקעין, פרסום ההחלטה, העברתה לאישור משרד הפנים, רישום החכירה או כל פעולה אחרת. 

מחברי בניהם ניגוד עניינים של חלק  6.6.18טען לפגמים שנפלו בהחלטה שהתקבלה ביום העותר  בתמצית, .3

להורות כי ההחלטה של מועצת העיר בטלה וחסרת כל תוקף משפטי;  בין השארעתר למספר סעדים, המועצה  ו

ולהתאימו להקלטת ישיבת המועצה; להורות  6.6.18להורות על תיקון פרוטוקול הדיון של מועצת העיר מיום 

שור, יינתן גילוי מלא מצד כל כי ככל שהצעת ההחלטה תובא לאישור חוזר במועצה, כי אז בטרם תובא לאי

אחד מחברי המועצה בדבר ניגודי עניינים אפשרי בקשר לעסקת המכר וכן להורות על מינוי יועץ משפטי בלתי 

תלוי אשר יחווה דעתו, בין היתר, לנושא ניגוד עניינים אפשרי בין חברי המועצה לבין היזם ובעלי הזכויות 

  טה.במקרקעין נשוא העתירה ביחס להצעת ההחל

סבא וראש העיר דאז הגישו תגובתם לעתירה, במסגרתה טענו, בין היתר, כי דין העתירה להידחות -עיריית כפר .4

הצורך , לרבות בעלי הנכס על הסף מטעמים של אי מיצוי הליכים, אי צירוף צדדים רלוונטיים ודרושים להליך

כן לדחיית ו ות משפטית ברת תביעה,מקום בו אין זו מהווה כאישי סבא מההליך-מחיקת מועצת העיר כפרב

היתר  , זה מכבר,סבא אשר נתנה-ניסיון לעקוף את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפרהעתירה עקב 

. בנוסף ולגופם של דברים נטען, כי אין מדובר בהצבעה חוזרת אלא בספירה 16.8.16בניה לנכס עוד ביום 

ה מצד חלק מחברי מועצת העיר, דבר ת העיר החלה הפרעחוזרת, זאת מקום בו במהלך הספירה במועצ

. לחילופין נטען, כי גם מדובר באותו מועד שהקשה על ספירת הקולות כדבעי ומשכך נדרשה ספירה נוספת

מכוח העיר היה ראש )א( לתוספת השנייה לפקודת העיריות, רשאי 46בהצבעה חוזרת, הרי שבהתאם לסעיף 

ה חוזרת / הצבעה חוזרת(, ומדבר בשתי פעולות )ספירוזרת. על כן והואיל להעמיד נושא להצבעה חסמכותו 

הוראותיה הרלוונטיות, אזי מדובר  העיר ו/או ראש העיר, כל אחת לפי בסמכות מועצתשתיהן מצויות אשר 

העירייה וראש העיר בנוסף ובאשר לטענות בדבר ניגוד עניינים, השיבה בהצבעה חוקית ודין העתירה להידחות. 

שלא הצביע על ניגוד עניינים דאז כי אין מדובר במצב של ניגוד עניינים מקום בו העותר הציג מצג תיאורטי, 

 של ממש .



משרד הפנים, , בכל מקרה, לאור הבאת הנושא לפתחו של אשר לבקשה למתן צו ביניים, הודיעה העירייה כי .5

את חתימת ההסכם מול היזם, עד להתבהרות כל הדרוש וקבלת קדם העירייה התחייבה שלא קידמה ולא תאזי 

 כל האישורים הנדרשים. 

לצרף  נענה לבקשת העירייה התקיים דיון בבית משפט מחוזי מרכז, כב' השופט פינקלשטיין,  7.10.19ביום  .6

ות כל כי רשם את עמדת העירייה לפי לא תקדם את הנושא, עד להתבהר בפניו ציין ו .להליך את משרד הפנים

, 28.11.18קבע בית המשפט את העתירה לדיון המשך, זאת ליום  הדרוש וקבלת האישורים הנדרשים. בנוסף

 לאחר חלוף הבחירות ברשויות. 

יצוין כי לאחר הדיון, כאמור, הוגשה תגובת משרד הפנים אשר ציין, בשורה תחתונה, כי בהתחשב בעובדה  .7

שויות של העירייה, על פי הסמכות המוקנית לו בחוק הרשהליך ההצבעה לווה על ידי יועצה המשפטי 

, הרי שמשרד הפנים לא מצא לנכון להתערב בשאלת חוקיות ההצבעה, 1975-"ולשהמקומיות )ייעוץ משפטי(, ת

 זאת מבלי לקבוע עמדה האם מדובר בהצבעה חוקית ואם לאו.

סבא תמחק מההליך -העיר כפרכי מועצת בין היתר,  דיון נוסף בעתירה, במסגרתו נקבעהתקיים  28.11.18ביום  .8

הוחלט להעביר את מסמכי העתירה לב"כ חב' איתנים )סבג( משרד הפנים פטור מהתייצבות; כן  כמשיבה;

ה בהתאם להודעת החברה, הודיעכי  בנייה ותשתיות אשר תודיע אם מבקשת להצטרף כמשיבה להליך )יצוין

(.  עוד קבע בית 10.2.19ונדרשת להגיש תשובה עד ליום  מבקשת להצטרף להליך ואכן צורפה כמשיבה להליךש

 .20.2.19המשפט כי המשיבים רשאים להגיש כתב תשובה להליך, תוך שקבע את התיק לדיון המשך ליום 

ר לה ארכה להגשת כתב הגישה העירייה הודעה ובקשה לבית משפט, במסגרתה ביקשה לאש 24.1.19ביום  .9

סבא, נבחר ראש עיר חדש, מר רפי -התקיימו בחירות בעיר כפר הגשת העתירהמאז  תשובה בתיק, בנימוק לפיו

בנסיבות משכך ו סער, כוננה מועצת עיר חדשה וכן הוקמה קואליציה במועצת העיר, בה חבר כיום העותר.

אלה, מתוך שיקולים פרקטיים, ציבוריים, במטרה למנוע בזבוז זמן שיפוטי ומשאבים נוספים בהתייחס לברור 

חוקיות החלטת מועצת העיר שנתקבלה בקדנציה קודמת, על ידי חברי מועצת העיר הקודמת בהרכבה הקודם, 

מסר תגובתו לבית העותר  .ן חוזר במועצת העיר בהרכבה החדשיהיה זה יעיל וסביר להביא את ההחלטה לדיו

  המשפט תוך התנגדות לבקשה.

נעתר בימ"ש בבקשת העירייה ובתגובת העותר,  , לאחר שעיין28.1.19בהתאם להחלטת בית משפט מיום  .10

 .13.2.19אישר דחייה בהגשת כתב התשובה עד ליום לבקשת הארכה ו

מתוך שיקולים פרקטיים, ציבוריים, במטרה למנוע בזבוז זמן שיפוטי משכך ולאור החלטת בית משפט,  .11

קודמת, על ידי חברי ומשאבים נוספים בהתייחס לברור חוקיות החלטת מועצת העיר שנתקבלה בקדנציה 

 מועצת העיר הקודמת בהרכבה הקודם, מתכבדת העירייה להביא את ההחלטה לדיון חוזר במועצת העיר. 

יתנים )סבג( בניה "א מידע על פרטי חברת פרטי למען קיום דיון חוזר מובא בזאת מראש בטרם קיום הדיון  .12

וכן נסח רישום מלשכת רישום  (החברותזאת כמפורט בדו"ח מידע פרטי חברה מרשם ותשתיות בע"מ" )

עליו אמור להיבנות המבנה  55הידועה כרח' רוטשילד  6440/88המקרקעין המפרט מי הם בעלי הזכויות בגוש 

עלול האם , נשוא ההחלטה. מידע זה נועד לאפשר לכל אחד מחברי המועצה לבחון בהתאם ידיעתו האישית

כויות נשוא העסקה אותה מבוקש להביא לדיון חוזר בפני מועצת יחס לבעלי הזלהימצא בניגוד עניינים בהוא 

 העיר. 

אין בו כדין למצות את מלוא טיעוני ו הסיכום שלעיל מהווה תמצית ההליך בלבדזה המקום להבהיר ולציין, כי  .13

הצדדים ו/או ההליכים ו/או ההחלטות שניתנו במסגרת ההליך שבנדון, לרבות בנושאים שונים ונוספים 



משרד הררי בעירייה, הבכל שאלה נוספת בנוגע להליך, ניתן לפנות בכתב לב"כ  .במסגרת ההליךשהועלו 

 . sharon_n@htlaw.co.ilאו בכתובת הדואר האלקטרוני  03-7553803/4 בטלפון שמספרו טויסטר ושות',
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