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 90-9460110                טל: 

 90-9460460פקס:              
 תשע"ז, טבת ד' 
 2914, ינואר 2 

 419663  אסמכתא:
 

 ,לכבוד

 חברי מועצת העיר

 

 שמן המניין הזמנה לישיבת מועצה הנדון:  

 

, ו' בטבת תשע"ז, 62122914הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שמן המניין שתתקיים ביום רביעי, 

 בחדר הישיבות בעירייה2  10:99בשעה 

 

 על סדר היום:

 שאילתות -1

 יפוצים במרכז לצעיריםש -

 קיום שלטון החוק במבני עירייה -

 תכניות חינוכיות בבתי הספר -

 שיתוף ציבור בתכנית התחבורה -

 קוגמן מתפקיד סמנכ"ל העירייהפרישתו של רון  -

 השקעות העירייה בתחומים מחוץ להגדרת תפקידים שבפקודת העיריות  -

 סייעות בגני הילדים  -

 הוצאות פרסום ורכישת שטחי פרסום, כולל שערי מקומונים ובטלוויזיה -

 מבוגרת אוכלוסייה  -

 הצעות לסדר -2

 גני יול״א - הפחתת שכר לימוד -

 זיכוי תשלומי הורים בגין אי פתיחת גנים  -

 רפורמה בוועדת השמות -

 2919רווחה  -
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 אישור פרוטוקול ועדת כספים -4

 1421122914שמות מיום רוטוקול ועדת ופ 142422914אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  -6

 בשביל הראשונים עמדהעבור ₪  49,999דיווח על תרומה בסך  -3

 "שייפ פארק"פיתוח העבור ₪  1,399,999בסך דיווח על תרומה  -4

 

 

                      
ברכה,ב                                                                     

 גונן-אושרת גני 
 העירייה יתמנכ"ל        
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 י,נכבד

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – עבודות שיפוץ במרכז צעירים
 

 שלום רב, 

 

נמסר לי כי לכאורה נערכו עבודות בהיקף הגדול פי כמה מהסכום שאושר במכרז שנערך לעבודות 

 .במרכז לצעירים

 :לפיכך אודה למענה לשאלות הבאות

  ?האם נערכו עבודות במרכז לצעירים .8

 ?אם כן באיזה היקף .1

 ?צורה אושרו העבודות? מכרז? אם כן מה מספר המכרז באיזה .3

   ?מה ההיקף הכספי שאושר במכרז .4

  ?מה ההיקף הכספי שבוצע בפועל .5

 ?תה הרחבה, באיזה שיעור נעשתה ובאיזה אישור הותרה ההרחבהיאם הי .2

 

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 ו"חחברי מועצת העיר מטעם סיעת תפ
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – קיום שלטון החוק במבני העירייה
 

 שלום רב,

 

 :על מנת להסיר חשש לעבירות בניה, נבקש לענות על השאלות הבאות

האם כל התוספות שנעשו למבנים בבעלות או בשימוש עירוני קיבלו היתר? הכוונה היא  .8

להסדרה בנקודת זמן זו של עבודות שיפוץ ובניה בעבר ובהווה, לרבות מזגנים, צנרת גז, 

 .'מים וכו

 ?במידה ולא, באלו מבנים נדרשת הסדרה של הנושא .1

חיצונית, התקנת מזגנים או כל  מהי מדיניות האכיפה של עיריית כפר סבא לגבי צנרת .3

 ?שינוי אחר שמצוי כרגע במצב לא מוסדר

 
 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – תכניות חינוכיות בבתי הספר
 

 שלום רב,

 

 
בשנים האחרונות עולה שוב ושוב סוגיית איכות החינוך בכפר סבא. מעבר לנושא אחוז ההצלחה 

בבחינות הבגרות וממוצעי הציונים, עלינו להתמקד קודם כל בתכנים המועברים לתלמידים, מתוך 

איכותי ובסיס ערכי לדור הבא ולהחזיר את ימיה של כפר סבא כמובילה רצון להבטיח חינוך 

 :בחינוך. לכן נבקש לענות על השאלות הבאות

אלו תכנים הוכנסו ביוזמת העירייה לתוכנית הלימודים? הכוונה היא הן לתכנים קיימים  .8

 .והן לתוכניות לימודים חדשות בשנת הלימודים הנוכחית

 ?כזיים שהציב ראש העיר כמחזיק תיק החינוךמהם היעדים החינוכיים המר .1

 ?אלו שיתופי פעולה חינוכיים מתקיימים בכפר סבא .3

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – שיתוף ציבור בתוכנית התחבורה
 

 שלום רב,

 

שיתוף הציבור של עיריית כפר סבא. מהנתונים שקיבלנו  כניותמזה זמן רב שאנחנו שומעים על ת

עד עכשיו עולה חשש שלא הובן ששיתוף ציבור משמעותו שיתוף של הציבור ולא רק של חלק זעום 

 :מהציבור. נבקש בנושא זה לענות על השאלות הבאות

האם נכונה העובדה שהתחייבתם בישיבת מועצת העיר לערוך ארבעה מפגשי שיתוף  .8

 ?חודש נובמברציבור ב

 ?כמה מפגשי שיתוף ציבור נערכו בחודש נובמבר .1

 ?כמה תושבים הוזמנו לכל מפגש .3

מדוע העירייה לא משתמשת בשלל אמצעי הפרסום שברשותה על מנת להזמין את הציבור  .4

 ?הרחב להשפיע על התוכנית

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – פרישתו של רון קוגמן מתפקיד סמנכל העירייה

 
 

 שלום רב,

 

לאחרונה פורסמו בתקשורת ידיעות בהן הובהר מטעם העירייה כי פרישתו של רון קוגמן מתפקידו 

ל העירייה תוכננה זמן רב מראש. באותן כתבות נטען מפי גורמים בעירייה כי הפרישה "כסמנכ

 .לאחר תקופת עבודה מתוכננת של כשלוש שנים ולאחר שהשיג את היעדים שהציב לעצמו תהיהי

 

 ?מתי הודיע רון קוגמן על כוונתו לעזוב את תפקידו בעירייה .8

 ?האם נערכה תקופת חפיפה מסודרת עם מחליפתו .1

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 
 השקעות העירייה במיזמים מחוץ לתחום תפקודה המוגדר בפקודת העיריות

 

 שלום רב, 

 

בייצור חשמל, בהקמת אולפני הסרטה, בהקמת חברה או ₪ 81,111,111עיריית כ״ס השקיעה מעל 

  .לחיפוש קרינה סלולרית ועוד פעילות 

הביאו את התרומה המצופה לקהילה ואת הרווחים שהוצגו למיטב הידיעה רוב פעולות אלה לא 

  .בעת הבאתם לאישור המועצה

 ולטאים ? -תה ההשקעה בייצור חשמל בתאים פוטוימה הי .8

  ?מהו מקור הסמכות החוקי המתיר לעירייה לייצר חשמל? להשקיע בייצור חשמל  .1

    ?מהו הרווח או ההפסד מפעילות ייצור זה .3

  ?ש קרינה? מהו המצב בהשקעה זו? רווח או הפסדמהם ההשקעות שנעשו בחיפו .4

מהם ההשקעות האחרות שיצאה העירייה מעבר להגדרת תפקידיה בפקודת העיריות? מה  .5

  ?מקורה הסמכות להשקעות אלה

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – סייעות בגני הילדים
 

 שלום רב, 

 

  בסייעות בגני הילדים. לאחרונה עלו תלונות על חוסר חמור בכוח אדם, היינו, 

 כמה סייעות עובדות בעיר כפר סבא?  .8

 מה תקן הסייעות בגנים? .1

  כמה סייעות בכוננות ורשומות במוקד במידה וסייעת חולה?  .3

שנה  12סייעת מתחילה וסייעות ותיקות )מעל  -הממוצע לשעה לסייעת בגנים מה השכר  .4

  בעיר(?

מהם אפשרויות הקידום בשכר עבור סייעות? ומהי מערכת התגמולים של הסייעות בעיר  .5

  כפר סבא?

לשעה ואם כן מדוע ₪ 3האם סביר כי לכאורה לסייעת בהוד השרון משולם שכר גבוה ב  .2

  לא קורה אצלנו?

 

 

 רב, בכבוד

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 
 ,א.נ

 
 -א לתוספת השנייה לפקודת העיריות 62הנדון: שאילתה לפי ס׳

 הויזיוהוצאות פרסום ורכישת שטחי פרסום, כולל שערי מקומונים ובטל

 

  :הרקע

עיריית כ״ס מפרסמת באמצעי המדיה השונים בהיקף נרחב, כולל הודעות דוברות בעיתונות 

  .ויזיהוובטל

בטלוויזיה   (וההשתתפות התוכניות )בכל אופן של חסות ובכללא( מהו היקף כספי של הפרסומים 

  ? 1186,1182,1182,1182בשנים 

 ? ב( באיזה ערוצים ותוכניות טלוויזיה

  ?מהו היקף הפרסומים בתשלום בעיתונות מקומית? בשנים לעיל( ג

 ?ד( כמה מתוך זה יצא לרכישת שערים

  ?שאינן נראות כמודעותה( כמה יצא לרכישת שטחי פרסום להודעות דוברות  

  ?דרך יחידת הדוברות ? כמה יצא דרך אגף החינוך 1182ו( כמה מתקציב הפרסום יצא בשנת 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – אוכלוסייה מבוגרת
 

 שלום רב, 

 

  . 18% -ב  1002האוכלוסייה המבוגרת בעיר כפר סבא גדלה משנת 

 ? הילוסיכה המבוגרת בעיר כפר סבא מסך האויימהו אחוז האוכלוס .8

  ה המבוגרת בעיר מסך הארנונה?ימהו אחוז הארנונה אותו משלמת האוכלוסי .1

 לפנסיונרים נכים?ר( ו"מ 840גבינו השנה מביטול הנחות לפנסיונרים )מעל כמה כסף  .2

  יה מבוגרת בעיר כפר סבא?ימה אחוז התקציב המושקע באוכלוס .4

 

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 מר יהודה בן חמו

  ראש עיריית כ״ס

 

  .א. נ

 גני יול״א -הפחתת שכר לימוד -הנדון: הצעה לסדר

 החודש הודיעה הקואליציה במועצת העיר כפר סבא על כוונתה לייקר את שכר הלימוד בגני יולא

  .לחודש₪ 1,200מעל 

₪ 900ה( על הפחתה מתחת ל יבותקבאותו חודש הודיעה עיריית תל אביב ) ועוד אחרים שהלכו בע

  .לחודש

 .ביחס לאחרים 150%סבאים הצעירים יהיה עונג לשלם כ -לכפר

  ? האם זהו חזון חברי הקואליציה

  ?למה 

 

  :הצעת החלטה

  .יול"א לחודששכר לימוד בגני ₪ 900עיריית כ״ס תגבה   (1

 

  בברכה

  .ח, עו״ד אהוד יובל לוי. ד״ר ענת קלומל. אתי הדנה"סיעת תפו
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 זיכוי תשלומי הורים בגין אי פתיחת גנים – מרצ סיעת מטעם לסדר הצעה

 הסבר ודברי רקע

לצערנו אנחנו נאלצים להעלות שוב את המצב בגני הילדים אל מועצת העיר. נדמה שאין מחלקה 

יה שסובלת מתחלופת מנהלות והתנהלות של כיבוי שריפות כמו זו של מחלקת גני הילדים. בעירי

מדובר בנשות ואנשי צוות שעושים עבודת קודש  -אין לנו טענות כלפי הצוות המקצועי. להיפך 

ועובדים בתנאים לא פשוטים. ניהול נכון מלמעלה ומדיניות הרואה את טובת התושבים וגם את 

 יכולים לעשות את כל ההבדל.טובת העובדים 

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים הדיווחים על בעיות באיוש צוותי הגנים, אך במהלך חג 

החנוכה נדמה שנשברו שיאים חדשים. גנים שלא נפתחו בזמן, גנים שנסגרו באמצע היום, סייעות 

י לנושא החינוך בגיל כל אלה מעידים על יחס לא רצינ -שלא הגיעו וגיוס בני נוער כממלאי מקום 

 הרך.

בזמן שעיריית חדרה מבצעת מהפכה בהגדרת המונח "צהרון" ומובילה את הפיכת השעות בהן 

תיות, עיריית כפר סבא ממשיכה לדרוש במסגרת החינוכית לשעות חינוך אמ הילדים נמצאים

 מההורים סכומים לא מבוטלים על יום לימודים ארוך ובפועל מספקת לא יותר מצהרון.

בעינינו עיר אינה "שירות", אלא ביטוי של סמכות שלטונית הנושאת באחריות לתושביה. אך 

כשהעירייה בורחת מאחריות יש לכך השלכות. לכל הפחות היינו מצפים שיוחזרו להורים 

 התשלומים עבור השעות והימים בהם לא ניתנה לילדים מסגרת חינוכית.

 הצעת החלטה

אי פתיחת גנים, שיבושים באיוש הצוותים והחלפת סייעות בבני נוער . יערך תחקיר מקיף לגבי / 

 במהלך תקופת החנוכה. בסיומו יגובשו הנחיות, על מנת למנוע בעיות דומות בעתיד, אשר יכללו:

א. נהלי עבודה מסודרים בכל הקשור באיוש הגנים, מילוי מקום והפעלת גנים בחופשות ובמהלך 

 חודש יולי.

 ל מסודר של סייעות חסרות.ב. רישום פרוטוקו

 ג. נהלים לגבי שילוב הורים מתנדבים.

ד. קבלת החלטה מסודרת לגבי שילוב בני נוער. במידה ויוחלט להמשיך בהעסקתם, הדבר יתבצע 

 כתגבור בלבד בנוסף לצוות הרגיל ובפיקוחו, ולאחר כתיבת נהלים מסודרים להעסקתם.

 יהיה איזון עומסים.ה. בקרה על חופשות צוותי הגנים באופן בו 

 נתן זיכוי כספי עבור השעות הבלתי מתוכננות בהן הילדים לא שהו בגני יול"א.י. י/

 

 .חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ הנדין ופליאה קטנר-עילאי הרסגור 
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 רפורמה בוועדת השמות – מרצ סיעת מטעם לסדר הצעה

 הסבר ודברי רקע

לצערנו בשנים האחרונות פועלת ועדת השמות העירונית ללא כל פיקוח של נבחרי הציבור. אין 

לרחובות ומבני ציבור אינו מבוסס על שיקול מקצועי, אלא מדובר בוועדה מקצועית. מתן שמות 

על שיקול ציבורי בלבד. אם ישנו מקום בו אמור לבוא ביטוי לרחשי ליבו של הציבור באמצעות 

 נבחריו, זוהי ועדת השמות.

הרכבה הנוכחי של הוועדה אינו מאפשר לנבחרי הציבור להשפיע על קבלת ההחלטות. כמו כן, 

השנים האחרונות החלטות שנעשו באמצעות ישיבות טלפוניות ופרוטוקולים צצו התקבלו במהלך 

ונעלמו באופן מפתיע. אפילו כדי לקבל את הפרוטוקולים של הוועדה היינו צריכים לפנות למשרד 

 הפנים. את פרוטוקול הישיבה האחרונה לא קיבלנו לידינו עד לרגע הגשת ההצעה לסדר.

שהתקיים בחטיבת הביניים על שם אילן רמון. הופתענו, משום לאחרונה נודע לנו על אירוע 

שכחברי מועצת העיר לא ידענו שבעירנו פועלת חטיבה כזאת. עוד לא נרגענו מהגילוי והנה קראנו 

ידיעה בתקשורת על עיצובו האדריכלי של בית הספר על שם רחל המשוררת. זאת ללא כל מחשבה 

מוסד חינוכי מכובד זה לפני תחילת השימוש בו, שלא אף ליידע את חברי המועצה על מתן שם ל

 לדבר על הבאת הנושא להצבעה במועצת העיר כפי שנעשה מאז הקמתה של כפר סבא.

זילות זו בחברי המועצה ובציבור כולו חייבת להיפסק. הגיע הזמן לפזר את ועדת השמות ולהרכיב 

 ישראל.ועדה המורכבת מנבחרי ציבור, כפי שפועלת בכל עיר אחרת ב

 

 הצעת החלטה

ועדת השמות בהרכבה הנוכחי תפוזר. ועדה חדשה, המורכבת מחברי מועצת העיר לפי  ./

 היחס הסיעתי, תובא לאישור בישיבת המועצה הבאה.

לא יקרא רחוב, מוסד ציבור, מוסד חינוכי או כל מקום אחר לגביו קיבלה החלטה ועדת  ./

לטה הינה בסמכות בלעדית של השמות ללא אישור מועצת העיר. זאת בין אם ההח

 ירייה ובין אם ישנו גורם אחר המוסמך לאשר את השמות המוצעים.עה

חברי מועצת העיר יקבלו לידיהם את הפרוטוקולים היוצאים מישיבות ועדת השמות  .3

 בסמוך למועד קיום כל ישיבה.

 

 העיר מועצת חבר ,הנדין- הרסגור עילאי

 העיר מועצת חברת ,קטנר פליאה
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 לכבוד:

מריהודהבןחמו,ראשהעירייה2

גב'אושרתגניגונן,מנכ"ליתהעיריה2



,ינכבד



 תית ולא מס שפתיים     רפורמה אמ: 102/10/ -ב  הצעה לסדר היום לישיבת המועצה            

יהלפקודתהעיריות2יאלתוספתהשנ1.הצעהלסדרלפיסעיף

חברימועצתהעירמטעםסיעתתפו"ח,וגב'אתיהדנה,ד"רענתקלומלחבריהמועצהיובללוי,

כדלקמן:,1.1.דריתקציבשינויס1.1.רווחה–תאתהצעהלסדרהיוםמבקשיםלהעלו



:רקע ודברי הסבר להצעה 

הרווחה, .1 באגף שנעשתה כביכול ה"רפורמה" את וחסר חלקי באופן הציג הרווחה אגף

ישירכיצדהיא כאשרהרפורמהלאמתייחסתלכלתתיהמחלקותואינהמציגהבאופן

יהיו תוצאות ואילו השירותים את מרחיבה היא כיצד לתושב, השירות את משפרת

נראה שהרפורמה היא ותיולאכמותי2לרפורמהמסוגזהוהאםהיאכוללתגםשינויאיכ

 תית. ותר "מס שפתיים", מאשר רפורמה אמי

וכמותתקנים.רקהוסיפולתקןהעובדיםשלהרווחה1.1.-1.2.מפליאעודיותרבשנת .2

 יההפונהלרווחהעולהועולה2יהאוכלוס

יינו,המבוגרת,הי)שליש(מהתושביםהםאוכלוסי1/.עודיותרמפליאשבעירכפרסבא .3

ההמבוגרת,מגוחךיעבורהאוכלוסי2%אלףתושביםותקציבהרווחהרק11–יותרמ

 ומצחיק!!!

קלומל .4 ענת לא-ד"ר לצערה אך לבדיקה, מפורט מסמך העירייה למבקר הגישה צוייג

 קורתהרווחהשהועלובדו"חזה2יהתייחסוברצינותלרעיונותלב
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 :העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן מועצת

השירותלאוכלוס 2. עבור וכוחאדםיהגדלתהתקציב הוספתתקן כולל יההמבוגרת,

2%–כדישניתןיהיהלספקשירותמתאיםולעמודבלחץכמותהמטופלים)יותרמ

 (21.1.מתוךסךהתקציבשלהרווחהולאכפישהוצעבתקציב

ת 2. הוספת ופרט משפחה של בהקשר ברווחה לרפורמה הכוללת–כנית רפורמה

 לסהכשרת הסוציאליים )הציוויהעובדים ואתיקה מוסר ערכים, בנושאי: דין דרי

המוסרישלהפילוסוףעמנואלקאנט(,שינוייםבחברההישראלית)המשפחההחדשה,

גזענות ואפלי)מזרחייםואשכנזים(,דרישותלרגולוציותבתחוםהמשפחה(, המגדר

)אבהותמודרנית(,העצמתהפרט,התמודדותעםסטיגמותודיעותקדומות2תקציב

מוזר אנושולאמתוךתקציבהרווחה2 ההכשרהיתבססעלתקציבמחלקתמשאבי

מאודעדמפליאשמחלקתמשאביאנושלאהציגהאתהתקציבשלההכשרותבועדת

1.1.כספיםלקראתשנת תור2 של הציווי"ביסודן מודרניותרבותעומד ותמוסר

 ידי על שגובש לפעמיםהפילוסוף עמנואל קאנטהמוסרי, לעזור יכול הזה הציווי 2

קאנ של הכלל מוסריים2 ולא מוסריים מעשים בין לדבריו,להבחין למדי2 פשוט ט

מסוי שתהיהפעולה פעולה היא אם היינו, אוניברסלית, היא אם מוסרית היא מת

כלמישיימצאבאותוהמצב2כך,למשל,אםמישהוסבורשעבדותהיאמקובלתעל

מוסרית,עליולהיותעבדבעצמו2לאייתכן,שמישהויצהיר,כיעבדותהיאמוסרית,

 ויטען,כיהואאינויכוללהיותעבדבשלגזעואומעמדו"2



בכבודרב,

צוייגוגב'אתיהדנה-וד"רענתקלומליובללויעו"ד

ועצתהעירמטעםסיעתתפו"חחברימ
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 העירייה             יתמנכ"ל
 90-9460110                טל: 

 90-9460460פקס:              
 תשע"ז כ"ח כסלו, 
 8914דצמבר,  86 

 419091  אסמכתא:
 
 

 
 לכבוד

 חברי ועדת כספים
 
 
 

 עדת כספיםוהזמנה לוהנדון:  
 

 שלום רב,

בחדר הישיבות  16:99בשעה  12128919ראשון ערך ביום יכספים שתועדת הנכם מוזמנים לישיבת 

 בעירייה2  

 על סדר היום: 

 8914תקציב רגיל לשנת  9העברות מסעיף לסעיף מספר  -

 8914רים לשנת "תב 0העברות מסעיף לסעיף מספר  -

 8919מתן מקדמה לעמותות ע"ח תמיכות  -

פרויקט  –תקנות העיריות )מכרזים( ל( )ב( 9) 4 תקנהלפי  90/10חוזה קבלן מס' הגדלת  -

  שיפוץ והרחבת מרכז הנוער העירוני 

 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 גונן-אושרת גני 
 העירייה יתמנכ"ל        
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28/12/2016 עיריית כפר סבא
העברה מסעי� לסע�  מס' 7 בתקציב הרגיל לשנת 2016

מספר 
הקצאה

היחידה
 ש

מחלקה
ש חשבו�מספר חשבו�

תקציב לפני 
שינוי

סכו שינוי 
תקציב

תקציב אחרי 
שינוי

תקציב לפני שינוי
סכו שינוי 
תקציב

תקציב אחרי 
שינוי

הערה

3,000,00043,0003,043,0000מועצה דתית�שוט�1851000810

43,0001,370,5000�1,413,500רזרבה לפעולות1994000981

303,50024,000327,5000יעו% כלכלי1811000786

24,00060,000�84,000תשלו& פריצות1811000440

03,000,0004,800,000אגרות בניה1233100220

4,800,0004,000,000�8,800,000כיסוי ממקורות הרשות1594000440

110,00020,000130,000פרסו& דרושי&1613100550

20,0001,350,500�1,370,500רזרבה לפעולות1994000981

350,00030,000380,0000יעו% מקצועי1621000750

30,0001,320,500�1,350,500רזרבה לפעולות1994000981

4,600925,400�930,000הוצאות מחשב לתכניות כספי1621000570

10,0004,60014,600הגזברות הוצאות אחרות1621000780

0

0

תקציב מעודכ�עדכו�תקציב מאושר

�                                               718,399,755הוצאות   718,399,755     

ס) התקציב ללא שינוי     718,399,755   �                                               718,399,755הכנסות

7
מנהל 
כספי

 מיו( פנימי, התאמה לביצועגזברות

6
מנהל 
כספי

גזברות
מילוי מקו& במקו& עובדת 

שיצא לחל"ד

שוני&3
העברות 
וח"פ

 עדכו( מקורות פנימי לפי 
ביצוע בפועל, ס) התקציב 

ללא שינוי

4
מנהל 
כללי

מזכירות 
וכ|א

לבקשת אג� משאבי אנוש 
הגדלה נדרשת  לכיסוי עלות  

מכרזי& לדרושי&

חינו)2
מנהל 
חינו)

בקרת הכנסות חינו) בתחו& 
הסעות תלמידי&

הכנסותהוצאות

1
שרותי 
דת

דת
עדכו( השתתפות בהתא& 

לחוק

1



28/12/2016 העברות מסעיף לסעיף תברים 2016

 העברה  9
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

מעודכן

      437,195         -    19,700  437,195פתוח שכונות 60-80 קרנות הרשות54063001

            646         -          -         646פתוח שכונות 60-80 - החזרים שונים58263001

            -         1,500     1,500          -          -פתוח שכונות 60-80  תרומה63001

     439,341       1,500     19,700   437,841פתוח שכונות 60-80 עלויות75063001

437,841  19,700    1,500     439,341      437,841   19,700     1,500       439,341     

         1,031        500          -         531ניקוז- השתתפות רשות ניקוז52342001

            -        31,056       500-    15,000    31,556ניקוז- עלות 54042001

32,087    15,000    -         32,087        -          -          -           -            

         3,902        302          -      3,600מועדון הנוער - השתתפות הפיס52382010

         1,324        574          -         750מועדון הנוער - קרנות הרשות54082010

         5,226          876      4,350מועדון הנוער - עלות75082010

4,350      -          876        5,226         4,350      -          876          5,226         

         1,166          86         870      1,080שיפוצי מוסדות חינוך63001

        22,145    10,995    22,145שיפוצי מוסדות חינוך54063001

       23,311            86     11,865     23,225שיפוצי מוסדות חינוך75063001

23,225    11,865    86          23,311        23,225     11,865     86            23,311       

-            

-          -          -         -             -          -          -           -            

497,50346,5652,462499,965465,41631,5652,462467,878

תרבות 

וספורט

עדכון תקבול צפוי מהפיס והגדלת 

תקציב שידרוג מרכז הנוער 

העירוני ע"פ התוצאות בפועל

חינוך

נתקבלה השתתפות משרד 

החינוך במערכת התרעה מפני 

רעידות אדמה במוסדות חינוך

הנדסה

שינוי מקורות - התקבלה 

השתתפות רשות ניקוז בהקמת 

מובל ניקוז

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חברה 

כלכלית

נתקבלה תרומה להשלמת מסלול 

הכושר הפתוח (פארקור) בסך 

400 א' פר"ש

עמוד 1 מתוך 1



 
 

 

 

 
 תשע"ז   י'   בסיון    
  6161 ביוני     61    
 216201 אסמכתא:    

 לכבוד
 מר יהודה בן חמו

 ראש העיר
 

 שלום רב,
 
 

 61.61.61 עדת שמותוופרוטוקול  הנדון:
 

 , בהשתתפות:13:21, בשעה 61.11.61י' סיון תשע"ו, ישיבת ועדת שמות התקיימה בתאריך 
 

 יו"ר ועדת שמות - דנה ויזנברגיר
 חבר - דב רקוביץ

 חבר - מאיר אלונים
 חבר - שמשון ממליה

 מזכירת הועדה - שירלי זלצר
 
 

 על סדר היום:

 .בעיר להנצחתו, ל"ז לוי משה אלוף רב ל"הרמטכ להנצחת הועדה ר"יו, לוי ברוך ר"ד פניית .6

מקימי השכונה והיו"ר הראשון, ל,  מ"ז גינזבורג אריה להנצחת ודוד צביה פדות של פנייתם .6
 .אשר דני ר"וד אלונים מאיר של בקשתם בעקבות שני דיון - אליעזר שכונת סמטה בשם

 פעיל מסור, קהילה איש שהיה, בינם אברהם אייזן ש"ע רחוב שם בינם לקריאת חיה פניית .2
 .ציוניות ותנועות ל"קק

וסף קולודני. פנייה מחודש . המלצת אדריכל העיר לשעבר, י01-מתן שם לרחוב באזה"ת כס .4
לקריאת שם רחוב בעיר ע"ש יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון הראשון המזכיר את  6160מאי 
 סבא בספרו קדמוניות היהודים.-כפר

פניית מירב סבח, מנהלת מזכירות העירייה, בשם תושבת העיר)לא מצוין שמה(, להבהרה בפני  .0
ורחוב ישראל   הרחובות; רחוב ישעיהו הנביאגורמי העירייה ומחוצה לה, לשמותיהם של שני 

 ישעיהו וזאת בשל בלבול בשמות הרחובות.

ע"ש החייל יוסף  9לסוקולוב  0לקריאת קטע בין רחוב סוקולוב פניית ראובן אופיר אופנהיים  .1
 .6949טמפלהוף ז"ל שנפטר בשנת 

 
 

 החלטות הועדה:

ערה: מאז הפנייה להלן, . מצ"ב הפרוטוקול. ה9.0.61מאשררים את הפרוטוקול מיום  .6
 המשפחה ביקשה להקפיא פנייתה לוועדה. 

נתקיים דיון נוסף בעקבות סיור של יו"ר הועדה בשטח. ירדנה מעלה קושי משום שמדובר  .6
מציעה לקרוא על שמו סמטה אחרת בשכונה או בהפקעה כחוק ויש פניות דומות שמתקבלות. 

שלט בכניסה לשכונה. דב רקוביץ ואלונים מאיר מסכימים, ירדנה מתנגדת. ההחלטה, יעבור 
 לדיון נוסף.

 
 
 



 
 

 

 

 

הועדה החליטה להשיב בשלילה משום שלא עומד בקריטריונים. מבין הקריטריונים החשובים  .2
ה משמעותית למען הציבור ותחום העשייה אינו עומד: מנהיג מקומי או ברמה הלאומית, עשיי

 המשמעותית לא הונצח בעבר.

 הועדה החליטה שבאזור התעשייה, בכניסה הדרומית, יקרא הרחוב ע"ש יוסף בן מתתיהו .  .4

הוועדה תשלח הבהרה לגורמי העירייה להם נגיעה בכתובות ונמענים, למשרד הפנים ולרשות  .0
 האוכלוסין על פי הנוהל.

בקשה מהסיבה, שהנצחתם של חללי מערכות ישראל בעיר מתבצעת באופן הועדה דחתה את ה .1
שווה ואחיד לכלל חללי מערכות ישראל לדוגמא באולם יד לבנים, בגן הזיכרון. אין הוועדה 

 מאשרת שמות רחובות או מוסדות ע"ש חללי מערכות ישראל.

ומה הבהרה, היה ומשפחה מבקשת להנציח באופן אישי קרוב משפחתה באמצעות תר
 לקהילה, הוועדה תבחן הנושא לגופו של עניין. 

 
 
 

 
 

 
 בברכה,

 
 
 
 

 ויזנברג ירדנה
 יו"ר ועדת שמות

 
 
 

 העתק:

 גב' אושרת גני גונן, מנכ"לית העירייה 
 מר דויד תורגמן, מבקר העירייה 

 חברי הועדה 
 

 6-46-1 יוק:ת 
 

 







 
 

 
 

 תשע"ז בחשון   ח
6902בנובמבר  90     
 396323 אסמכתא:     

 
  

 לכבוד
 מר יהודה בן חמו

 ראש העיר
 

 שלום רב,
 

 61.99.90 ועדת שמותפרוטוקול  הנדון:
 

 , בהשתתפות:03:31, בשעה 90.00.02ח' חשון תשע"ז, ישיבת ועדת שמות התקיימה בתאריך 
 

 יו"ר ועדת שמות - רגירדנה ויזנב
 חברת הועדה - אורלי פרומן

 חבר הועדה - מאיר אלונים
 חבר הועדה - שמשון ממליה

 מזכירת הועדה - שירלי זלצר
 
 

 על סדר היום:

 .ס"ובלמ ברשומות( הפצועים אבי)הולצברג  שמחה ש"ע הרחוב שם השבת .0
 

 החלטות הועדה:

 )אבי הפצועים( במקום רחוב השמחה,אושרה השבת שם הרחוב ע"ש שמחה הולצברג  .0
 אשר השתרש ברבות השנים בטעות.

 
 

 בברכה,
 

 ויזנברג ירדנה                                                                                      
 יו"ר ועדת שמות

 
 
 

 העתק:
 גב' אשרת גני גונן, מנכ"לית העירייה 

 ייהמר דויד תורגמן, מבקר העיר 

 חברי הועדה 
  
  
  0-36-2 יוק:ת  
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 בשביל הראשונים עמדהעבור ₪  000333דיווח על תרומה בסך 

של הגב' שימה לבנטר0 תושבת העיר0 לשם הקמתה של עמדת תצוגה חדשה ₪  000333תרומה בסך 

 0 במבנה הידוע כ"בית הומינר" ברחוב רוטשילד.ב "שביל הראשונים"

הואיל והגב' לבנטר התגוררה בעבר במבנה היסטורי זה והוריה ניהלו בית עסק במקום כבר בשנות 

0 מבקשת הגב' לבנטר להנציח את המבנה0 סיפורו0 פעילות הוריה והדיירים הנוספים ששכנו 03 -ה

 במבנה זה.

 ל הנחוץ לפעילותה.התרומה תוקדש להקמתה של העמדה על כ

 



 

 
 40-9100550טל. |  00544סבא -, כפר531רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 90-9830460פקס. 

 הסברדברי  – עבור פיתוח ה"שייפ פארק"₪  000110111דיווח על תרומה בסך 

הינה תרומת המשך  ,₪ליון ימ 5.1 -נק שוויצרי, כפר אלף  044בסך , תרומת איווט ותומאס קארגר

דת להתקנת תאורה התרומה מיוע. 04שנים בפארק  3-שהוקם לפני כ, לפיתוח מסלול כושר גופני

 פינות ישיבה ונטיעת עצים לאורך המסלול. ,, ברזיותלאורך המסלול

 


	הזמנה לישיבת מועצה 4.1.2017 עם חומרים

