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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"טז' שבט, 

 2019ינואר,  13
 444909  אסמכתא:

 
 

 לכבוד

 חברי מועצת העיר

 

 הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המנייןהנדון:  

, ט' בשבט 15.1.2019המניין, שתתקיים ביום שלישי, הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן 

 , כפר סבא.  3, במרכז הנוער העירוני, רחוב דוד אלעזר 19:00ע"ט, בשעה שת

 על סדר היום 

 מינוי סגנים לראש העיר: . 1

לחוק  14לפי סעיף ללא שכר,  ,סגן ראש העיר וממלא מקוםכמינויו של עו"ד איתן צנעני א. 

והאצלת  1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה)בחירת ראש הרהרשויות המקומיות 

 . סמכויות

הרשויות המקומיות  לחוק 15לפי סעיף  ,בשכר ,עירהסגן ראש כמינויו של דני הרוש  ב.

 .והאצלת סמכויות 1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה)בחירת ראש הר

לחוק  15סעיף  לפי , בשכר,רהנדין ואורן כהן כסגני ראש העי-מינויים של עילאי הרסגור. ג

 ,ברוטציה ,1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ההרשויות המקומיות )בחירת ראש הר

 .האצלת סמכויותלרבות 

הרכבי יתר ועדות החובה ייקבעו תכנון ובנייה. משנה לועדת וועדת מכרזים , עדת כספיםו מינוי. 2

 בישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש פברואר. 

 מסדר היום. הוסר  –למפעל המים כפר סבא ומ"מ מינוי יו"ר  .3

 . מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת מהנדס/מהנדסת העירועדת ינוי מ .4

 .מנהל/מנהלת אגף החינוךמינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת  .5

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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 הצעת החלטה – מינוי סגנים לראש העיר

 ראש העיר כדלקמן: מאשרים מינוי סגני

 

לחוק הרשויות  15מאשרים את מינויו של דני הרוש כסגן ראש הרשות, בשכר, לפי סעיף א. 

 , לרבות אישור לרכב ליסינג.1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה

בתחומים הבאים: תיק איכות הסביבה, למעט טיפול בפינוי אשפה, מאשרים האצלת סמכויות 

 ביטחון וספורט. 

 14שנתיים ממועד ישיבה זו, ישמש דני הרוש, בנוסף, כממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף בחלוף 

 לחוק.

 

לפי סעיף ללא שכר, סגן וממלא מקום לראש הרשות, עו"ד איתן צנעני כמאשרים את מינויו של ב. 

  .1975-לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 14

)למעט אחריות  תיק השירות לתושב, תיק השכונותהבאים:  בתחומיםמאשרים האצלת סמכויות 

תיק החינוך הדתי והחרדי, המחלקה למורשת ישראל, המועצה הדתית,  על השכונות הירוקות(

 צעירים ונוער דתי וחרדי.

מלשמש , ולאחר מכן יחדל למשך שנתייםחל מהיום מש כסגן ממלא מקום הצנעני ישאיתן עו"ד 

 .לחוק 15כסגן לפי סעיף  כממלא מקום וישמש

 

לחוק  15סגן לראש הרשות, בשכר, לפי סעיף הנדין ל-עילאי הרסגורמינויו של  מאשרים אתג. 

לרבות אחזקת רכב  ,1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ההרשויות המקומיות )בחירת ראש הר

 ומינוי עוזר אישי. 

 , קיימות וחדשנות. תחבורההאצלת סמכויות בנושאים הבאים: מאשרים 

 . חודשים 30למשך ממועד ישיבה זו חול המינוי י

 

 לחוק הרשויות 15ד. מאשרים את מינויו של אורן כהן לסגן לראש הרשות, בשכר, לפי סעיף 

ג לרבות אישור לרכב ליסינ ,1975-שות וסגניו וכהונתם(, תשל"ההמקומיות )בחירת ראש הר

תיק הקליטה והעלייה, תיק הספורט, קשרי כנסת ממשלה והאצלת סמכויות בנושאים הבאים: 

 ורגולציה וחינוך ציוני.

 מועד ישיבה זו.מ 31-המינוי ייכנס לתוקף החל מהחודש ה

 

 כל המינויים דלעיל הינם בכפוף לאישור משרד הפנים.
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   2019ינואר  13
 ז' שבט תשע"ט 
  444965סימוכין:  

 
 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר 

 כפר סבא
 
 

 שלום רב, 
 
 
 
 

 מינוי סגני ראש העיר בשכר הנדון:  
 
 

 לקראת הדיון במועצת העיר על מינויים של סגני ראשי עיר בשכר,  הריני לאשר כדלקמן:
 
עלות העסקתו המשוערת של דני הרוש כסגן ראש עיר בשכר, כולל רכב ליסינג והוצאות  .1

 .₪אלף  720  -כ נוספות ,לתקופה של שנה הינה
שכר, כולל אחזקת כסגן ראש עיר ב הנדין -גורסעלות העסקתו המשוערת של עילאי הר .2

 .₪אלף  720  -כ רכב והוצאות נוספות, לתקופה של שנה, הינה
 

, וכי במלואן מובאות העלויות הנ"ל  2019בטיוטת הצעת תקציב העירייה לשנת הריני לאשר כי 
יש ביכולתה הכספית של הרשות המקומית לעמוד  2019תקציב העירייה לשנת  אישור עם 

 בהתחייבות זו לטווח הנדרש.
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 "חרו שגיא רוכל,
 גזבר העירייה
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 הצעות החלטה  – הקמת ועדות החובה וקביעת הרכבן
 

 מאשרים את מינויים של חברי המועצה הבאים כחברים בוועדת הכספים:

 מ"מ חבר הוועדה לירית שפיר שמשיו"ר הוועדה, חבר ונדין ה-עילאי הרסגור

 מ"מ חבר הוועדה ד"ר אסנת ספורטה, ומ"מ יו"ר הוועדה  חבר הוועדה דני הרוש

 מ"מ חבר הוועדה עו"ד איתן צנעני חבר הוועדה,  אמיר קולמן

 אורן כהן חבר הוועדה

  עו"ד עדי לוי סקופ חברת הוועדה

 ת הוועדה, ___________ מ"מ חברת הוועדה___________ חבר/

 ___________מ"מ חברת הוועדה, חבר/ת הוועדה ___________

 

 ועדת מכרזים: את מינויים של חברי המועצה הבאים כחברים בומאשרים 

 יו"ר הוועדהחבר ואורן כהן 

 חברת הוועדהמ"מ ני הרוש, ד, חברת הוועדהד"ר אסנת ספורטה 

 אמיר קולמן מ"מ חבר הוועדה, חבר הוועדהאיתן צנעני  עו"ד

 מ"מ חבר הוועדה , מאיר מנדלוביץומ"מ יו"ר הוועדה חבר הוועדההנדין -עילאי הרסגור

 הוועדה  ת/הוועדה, ___________ מ"מ חברת /______________ חבר

 הוועדה ת/הוועדה, ___________ מ"מ חבר ת/______________ חבר

 הוועדה  ת/הוועדה, ___________ מ"מ חבר ת/__ חבר____________ 

 

 :משנה לתכנון ובנייההועדת בו את מינויים של חברי המועצה הבאים כחבריםמאשרים 

  יו"ר הוועדהחבר ורפי סער, ראש העיר, 

 מ"מ חברת הוועדה  דני הרושחבר הוועדה,  ד"ר אסנת ספורטה

 מ"מ חבר הוועדה , אמיר קולמן חבר הוועדהעו"ד איתן צנעני 

 מ"מ חבר הוועדה  , מאיר מנדלוביץחבר הוועדהעילאי הרסגור הנדין 

 מ"מ חבר הוועדה  הם ממה שיינפייןאבר ,ומ"מ יו"ר הוועדה  חבר הוועדהעו"ד אהוד יובל לוי 

 ______________ חבר/ת הוועדה, ___________ מ"מ חבר/ת הוועדה 

 חבר/ת הוועדה, ___________ מ"מ חבר/ת הוועדה______________ 

 

  צת העיר שמן המניין לחודש פברואר.הרכבי יתר ועדות החובה ייקבעו בישיבת מוע
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 מינוי חברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת מהנדס/מהנדסת העיר

 הצעת החלטה

ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים לשם ו של ראש העיר, רפי סער, כיו"ר את מינויאשרים מ

 ל לוי. שני חברי המועצה הנוספים בוועדה הינם עו"ד אהוד יובבחירת מהנדס/מהנדסת העיר

 אופוזיציה(.הו______ )נציג 
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 מנהל/מנהלת אגף החינוך מינוי חברים בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לשם בחירת 

 הצעת החלטה

ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים לשם ו של ראש העיר, רפי סער, כיו"ר אשרים את מינוימ

-ו ד"ר אסנת ספורטההנוספים בוועדה יהיו  חברי המועצהמנהל/מנהלת אגף החינוך. שני בחירת 

 )נציג האופוזיציה(.  ______________
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"טז' שבט, 

 2019ינואר,  13
 444910  אסמכתא:

 
 

 

 לכבוד

 חברי מועצת העיר

 

 שלום רב, 

 

 לדרישת שבעה מחברי המועצהשיבת מועצת העיר שלא מן המניין יהזמנה להנדון:  

, ט' בשבט 15.1.2019הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, שתתקיים ביום שלישי, 

כפר סבא, עם נעילתה של ישיבת מועצת העיר  3 ני, רחוב דוד אלעזרבמרכז הנוער העירותשע"ט, 

 שלא מן המניין שתתקיים לפניה. 

 

 על סדר היום  

 . מינוי ועדות החובה של העירייה וקביעת הרכבן

 

 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 

 

 

 

 



 

11/1/19 

 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

 ן ישיבה שלא מן המנייןומיבקשה לז

 

 אנו מבקשים זימון ישיבה דחופה שלא מן המניין כאשר על סדר היום: 

 עדות החובה בעירייה.ווב החבריםקביעת 

 בקשה זו.א' לפקודת העיריות, אנו מבקשים זימון ישיבה בתוך שבעה ימים מיום הוצאת 9לפי סעיף 

 מחברי מועצת העיר. 1/3בהתאם לפקודה, חתומים על מסמך זה 

 

 בברכה,

 אמיר סילבר, חבר מועצת העיר

 הדר לביא, חברת מועצת העיר

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 פנחס כהנא, חבר מועצת העיר

 צביקה צרפתי, חבר מועצת העיר

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 מועצת העיר, חברת תהילה מימון

 

 

   

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

  עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל

  



 

 הצעת החלטה -קביעת הרכה ועדות החובה

 

 

ן אשר יישיבת מועצה שלא מן המנימהלך חובה בועדות הב החברים מועצת העיר תקבע את הרכב

 .11/1/19לבקשת חברי המועצה מיום תזומן בהתאם 

 




