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 לכבוד

 חברי מועצת העיר 

 הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש מאי הנדון:  

בשעה תשע"ח, , כ"ב באייר 9.5.2018רביעי, ביום  שמן המניין הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר

 בחדר הישיבות בעירייה.  ,19:45

 על סדר היום

 שאילתות – 1

 הזמנת ילדי בתי הספר לאירוע משיחי – א

 קייטנות עירוניות בבתי הספר ובגני הילדים – ב

 531מחלפי סוקולוב ותל חי בכביש  – ג

 הצעות לסדר  – 2

 עזר לכפר סבא: פתיחתן וסגירתן של חנויותהחלפת חוק  –א 

 הכנת תכנית אב לחינוך  –ב 

 צ ויצמן "נת –עצירת היתרים לביצוע עבודות  –ג 

 פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי –ד 

 (6.5.2018הכספים מיום )רצ"ב פרוטוקול ועדת כספים אישור החלטות ועדת  – 3

  2016לשנת רט משרד הפנים ומפביקורת  בדוחדיון  – 4

 ( וסלילת רחובותושדרוגןניקוז  תעלותהתקנת הארכת תוקפם של תעריפי היטלי תיעול ) – 5

 רות והסברהילצאלה וקסמן גונן, סמנכ"לית שללא שכר בקשה לקבלת היתר לעבודה נוספת  – 6

 הרחבת בית הספר ע"ש לאה גולדברגתכנית העבודה להצגת  – 7

 החינוך העירונית אסטרטגית למערכתהתכנית טיוטת ההצגת  – 8

   

  בברכה,                                                                                  

 איתי צחר

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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 י בתי הספר לאירוע משיחיהזמנת ילד -שאילתה 

. האם בבתי ספר בשכונה הירוקה נתלתה הזמנה לילדי השכונה לאירוע "לקבלת פני משיח" שעתיד 1

להיערך בחסות העירייה? )האירוע עצמו עתיד להתקיים לאחר הגשת שאילתה זו, אך לפני ישיבת 

 מועצת העיר(

 . מיהו הגורם האחראי לתליית המודעה?2

פיו ארגונים פרטיים מקבלים אפשרות לארגן אירועים בחגים בחסות עיריית כפר . מהו הנוהל של3

 סבא? כיצד ניתן לארגן אירוע ולקבל עליו חסות עירונית?

 . נבקש את רשימת הארגונים שמארגנים בשיתוף העירייה את אירועי ל"ג בעומר.4

 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 ועצת העירחברת מ      חבר מועצת העיר
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 הזמנת ילדי בתי הספר לאירוע משיחי -שאילתה מענה ל

ראשית יצוין כי עיריית כפר סבא מקדמת ערכי סובלנות ופלורליזם, ומאפשרת לזרמים השונים 

 . ויות ואירועים בהתאם להשקפת עולמםקיום פעיל

ספר בשכונה הירוקה נתלתה הזמנה לילדי השכונה לאירוע "לקבלת פני משיח" שעתיד  האם בבתי. 1

להיערך בחסות העירייה? )האירוע עצמו עתיד להתקיים לאחר הגשת שאילתה זו, אך לפני ישיבת 

 מועצת העיר(

 אגף החינוך.ו ת הספרללא ידיעת מנהלת בי, י עגנון"ההזמנה לאירוע נתלתה מחוץ לביה"ס ע"ש ש

 מיהו הגורם האחראי לתליית המודעה? .2

  או מי מטעמו.  (80בית חב"ד בשכונה הירוקה )למיטב ידיעתנו, 

. מהו הנוהל שלפיו ארגונים פרטיים מקבלים אפשרות לארגן אירועים בחגים בחסות עיריית כפר 3

 סבא? כיצד ניתן לארגן אירוע ולקבל עליו חסות עירונית?

י העיר בהתאם לתוכנית העבודה תוך הקפדה על ופעילויות עבור תושבאירועים  מארגנתהעירייה 

 . עמידה בתנאי הרישוי באם נדרשים

פרויקטים לרווחת במסחריים עם ארגונים עצמאיים או גופים  ותפותבשתים העירייה פועלת לע

-רטלמשל בפעילויות ב"חודש הגאווה והסובלנות" בשיתוף ארגון 'איגי', אירוע חממת סטא ,הציבור

חלוקת תפקידים  אירועים לנוער בשיתוף קניון ערים. השותפות כוללתעם חברת אריקסון ואפ 

או חברת  חברו העירייה תשיקול דעת הנהלבהוראות הדין, בינם לבין הרשות, ע"פ ומשאבים 

  המועצה מחזיקי התיק הרלבנטי.

 אירועי ל"ג בעומר.. נבקש את רשימת הארגונים שמארגנים בשיתוף העירייה את 4

 חב"ד. 
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 קייטנות עירוניות בבתי הספר ובגני הילדים -שאילתה 

בהמשך להצעה לסדר שהגשנו בחודש מרץ בנושא הקייטנות וההבטחה שקיבלנו להיערכות 

 ענות על השאלות הבאות:בהתאם, נבקש ל

 . באיזו מתכונת יערכו הקייטנות העירוניות בקיץ בגנים ובבתי הספר?1

 . כיצד נערכת לכך העירייה מבחינת גיוס והכשרת כוח אדם, פרסום הקייטנות ורישום?2

 . האם כל הילדים שירשמו לקייטנות יזכו למקום בהן?3

 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 קייטנות עירוניות בבתי הספר ובגני הילדים -שאילתה למענה 

 בפתח הדברים יצוין כי שאילתות דומות נענו כבר מספר פעמים, ובהרחבה. 

 להלן תשובות לשאלות שהועלו בשאילתה:

 הקייטנות העירוניות בקיץ בגנים ובבתי הספר?באיזו מתכונת יערכו . 1

 קייטנות עירוניות בבתי הספר

תי ב 20-)כ הספר היסודיים בעיר יתלכל ב ג',-'א כיתותעבור יופעל  'בית הספר של החופש הגדול'

, 1-19.7.2018 בתאריכיםיופעל הוא . תלמידים 3,000-כ הערכותינו,, ע"פ בוצפויים להשתתף ו (ספר

עם אפשרות , למשתתף ₪ 450רד החינוך ועומד על מסובסד על ידי מש המחיר. 8:00-13:00בשעות 

  .13:00-16:30 שיפעל בשעותצהרון מוזל ללהירשם 

החברה לתרבות . הספר יתבב םן רב בחינוך, חלקם מוריניסיו יובעל ניםמומימעובדים  רכבמוצוות ה

קווים ל בהתאם ,יחודיותיואיכותיות  ופעילויות העשרה ופנאינוכיות יתוכניות ח גבשתמ הפנאי

לשאלות ולתמיכה מענה למתן רות, ילרשות ההורים יעמוד מרכז ש .המנחים של משרד החינוך

 מקוונת. בהרשמה ה

 קייטנות בגני ילדים

גנים הקצרים תפעלנה קייטנות בו ורך החודשימשך כרגיל לכל אתהפעילות בגני היול"א  ,בחודש יולי

 פעלה פרטית. הב קצרות

 1-14.8.2018ותופעלנה בתאריכים  תיפתחנה בהתאם לביקוש ההוריםקייטנות הבחודש אוגוסט, 

 .₪ 1450, בעלות 07:30-16:00)כולל ימי שישי( בשעות 

 יתכן שינוי בעלויות לאור התקנות החדשות שפורסמו לאחרונה בנושא, אנו לומדים את האמור בהן. 

עדיפות להפעלת הקייטנה תינתן לגננות שבוחרות בכך, וקייטנות בשאר הגנים, בהתאם לצורך 

התכנים יגובשו ע"י הגננות והמפעילים בליווי אגף . יופעלו על ידי מפעילים חיצוניים ולביקוש,

 החינוך. 

 . כיצד נערכת לכך העירייה מבחינת גיוס והכשרת כוח אדם, פרסום הקייטנות ורישום?2

 קייטנות בבתי הספר

שתת על הרישום ברובו מו .ם דרך מרכז השירות של אגף התרבותהעירייה תקיים את הרישו

לקבלת תמיכה פרונטאלית או פשרות , עם אמקוונת )רישום באמצעות אתר האינטרנט(פלטפורמה 

מתקיים מקרב מורי בית הספר בעדיפות ראשונה, ומקרב תושבי העיר  טלפונית. גיוס כוח האדם

 . (סטודנטים או מד"צים)

  קייטנות בגני הילדים

 בגן.  הגננות אחראיות על הקייטנות ומנהלות את הרישום מול ההורים

 הילדים שירשמו לקייטנות יזכו למקום בהן?. האם כל 3

 .קלטו בקייטנותרשמו ייהילדים ש כל
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 531מחלפי סוקולוב ותל חי בכביש  -שאילתה 

ראשית, כאופוזיציה אנחנו מחזקים את ידיו של ראש העירייה צביקה צרפתי בעמידתו מול חברת 

"נתיבי ישראל" ועיריית הוד השרון במאבק הצודק לשימור עצי "יער אוסישקין" למען הדורות 

 הבאים.

תו גם ביטול ני על ביטול הפרויקט בסוקולוב ואינתיבי ישראל" הודיעה באופן דורסמאחר וחברת "

הפרויקט בתל חי, האם עיריית כפר סבא מתכוונת לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לאפשר את 

ביצוע הפרויקט בסוקולוב בתוואי אחר שלא יפגע בעצים, כמו גם את המשך העבודות במחלף תל 

 חי?

 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 531מחלפי סוקולוב ותל חי בכביש  -שאילתה מענה ל

ראשית, כאופוזיציה אנחנו מחזקים את ידיו של ראש העירייה צביקה צרפתי בעמידתו מול חברת 

"יער אוסישקין" למען הדורות "נתיבי ישראל" ועיריית הוד השרון במאבק הצודק לשימור עצי 

 הבאים.

תו גם ביטול ני על ביטול הפרויקט בסוקולוב ואימאחר וחברת "נתיבי ישראל" הודיעה באופן דורס

הפרויקט בתל חי, האם עיריית כפר סבא מתכוונת לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לאפשר את 

את המשך העבודות במחלף תל  ביצוע הפרויקט בסוקולוב בתוואי אחר שלא יפגע בעצים, כמו גם

 חי?

עיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה בקידום עבודות התשתית של עורקי העיר הראשיים, תל חי 

 תושבי העיר. ובצרכי בערכי הנוף והסביבה  ותהתחשבולוב, ומחויבת לתכנון מיטבי שלהם, תוך וסוק

פרויקטים ולקדם בהקדם בבקשה להפריד את ה 'נתיבי ישראלחברת 'עיריית כפר סבא פנתה ל

 האפשרי את העבודות במחלף תל חי. 

עתירה מנהלית דחופה ובקשה למתן צו ארעי הגישה עיריית כפר סבא , 15.4.18לאחר מכן, בתאריך 

עצים מתוך  170-ולמתן צו ביניים המורה למשרד התחבורה ולנתיבי ישראל להימנע מפגיעה ב

בית המשפט חייב את  .531"חורשת אוסישקין" מכורח קידום ביצוע בניית מחלף סוקולוב לכביש 

 . 6.5.18המשיבים למתן מענה עד לתאריך 

בין פיתוח תשתיות איזון שמירה על לפעול לתכנון חלופי מיטבי תוך עיריית כפר סבא תמשיך 

 בנושא.  להחלטה שיקבל בית המשפטבכפוף  הקיימותעירוניות לבין שמירה על איכות החיים וערכי 
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  13.2.2018 

 הצעה לסדר היום: החלפת חוק עזר לכפר סבא: פתיחתן וסגירתן של חנויות

 
 שלום רב,

מצורפת הצעת חוק עזר לכפר סבא: פתיחתן וסגירתן של חנויות. נבקש להעלות את ההצעה בישיבת 
הקרובה. כמו כן, מאחר ומדובר בהצעת חוק עזר נבקש לשלוח את נוסח ההצעה לכל מועצת העיר 

 חברי מועצת העיר, וזאת לפחות עשרה ימי עבודה לפני ישיבת המועצה, כמתחייב בחוק.

 בברכה,

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור
 חברת מועצת העיר     חבר מועצת העיר
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(פתיחתן וסגירתן של חנויות)הצעת חוק עזר לכפר סבא   

  מטרת החוק

תוך שמירה על צביונה , מטרתו של חוק עזר זה היא הסדרת שעות פעילות המסחר בעיר .1

  .שמירה על ימי המנוחה ואיזון בין פעילות המסחר וצרכי תושבי העיר, החופשי של כפר סבא

  הגדרות

  :הגדרות .2

 .או שירותים מוצרים תלמכיר מקום המשמש –" חנות"

  .מטר רבוע שמשמשת גם למכירת מזון 300חנות מתחת לשטח של  –" חנות קטנה לממכר מזון"

הגדרה זו כוללת את . מקום ממכר מזון לצריכה במקום ולעיתים גם בליווי מוצרים לצריכה בבית –" מסעדה"

  .בית עסק אחר הנועד למטרות דומותוכן כל , גלידריות, בארים, בתי קפה: כל סוגי העסקים הבאים

, בריכות, אולמות ריקודים, אולמות הופעות, אולמות תיאטרון: הגדה זו כוללת. מקום בילוי –" מוסד תרבות"
אולמות , הפעלות לילדים, גני חיות, פינות חי לילדים, מועדוני קאנטרי קלאב, מועדוני כושר, חדרי כושר

  .באולינג וכל שירות אחר המיועד לצריכת תרבות או להנאה, ילדיםמתקני משחק ל, מוזיאונים, משחקים

באופן בו אין גישה ישירה לחנויות מהרחוב שלא דרך , מתחם מסחרי המכיל לפחות עשר חנויות -" קניון"

  .הכניסות למתחם

  .בן יהודה ובגין, טשרניחובסקי, רחובות וייצמן -" צירים מרכזיים"

דרך , 531בין כביש " משולש כפר סבא, "50ס "כ", עתיר ידע, "אזור התעשייה -" אזורי מסחר חיצוניים"

  .וכן כל מתחם תכנוני עתידי שלא ייועד למגורים, השרון וגבול השטח העירוני

  :כוללים את כל שבתות השנה ומועדים כדלקמן -" שבתות וימים טובים"

  (יומיים)ראש השנה . א

  תיום ראשון של סוכות ושמיני עצר. ב

  (ראשון של פסח ושביעי של פסח)חג הפסח . ג

  שבועות. ד
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  בבוקר תשעה באב 5בערב ועד השעה  7ערב תשעה באב מהשעה . ה

שבתות וימים טובים מתחילים עם שקיעת החמה בערבי שבתות וימים טובים ונגמרים עם שקיעת החמה ביום 

  .שבת או ביום טוב

  טובים וימים בשבתות חנויות סגירת

  .הכיפורים ביום חנויות יפעלו לא .3

למעט וזאת , מלבד מסעדות ומוסדות תרבות, לא יפעלו חנויות בשבתות וימים טובים .4

  :לפי החלוקה הבאה

  .מכירת דלק וציוד לרכב, תותר פעילות חנויות קטנות לממכר מזון -תחנות דלק . א

  .וטיפוחהיגיינה , וכן מוצרי בריאות, תותר מכירת תרופות -בתי מרקחת . ב

מסעדות ומוסדות , תותר פעילות חנויות לממכר מזון -צירים מרכזיים וקניונים . ג

   .תרבות

. מסעדות ומוסדות תרבות, תותר פעילות חנויות לממכר מזון -אזורי מסחר חיצוניים . ד
תותר כל פעילות מסחרית אחרת ובלבד שלא תפעל בערבי שבתות וימים טובים , כמו כן

  .בבוקר שלמחרת 5אחר הצהריים ועד השעה  5לאחר השעה 

 .תותר פעילות בתי קפה וחנויות קטנות לממכר מזון -פארקים עירוניים . ה

  הישן העזר חוק ביטול

  .בטל" 1941(, חנויות של וסגירתן פתיחתן) סבא לכפר עזר-חוקי" .5
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 תכנית אב לחינוך הכנת - הצעה לסדר

 

 לכבוד

  יצבי צרפתי ראש העיר הזמנ

  ד״ר פורמן אורלי מנהלת אגף החינוך

 

 הצעה לסדר 

 ת"(:התוכנית האסטרטגי"לגניזת תכנית מתאר החינוך )המכונה 

 

 . לסדר היום ב הצעתי בשם חברי סיעת תפו״ח "רצ

אישור התוכנית האסטרטגית לחינוך שהוצגה בשקופיות איננה מהוה תוכנית לדיון אלא מצגת ל

 .בדיעבד

 

  :י להחלטה הןילפיכך הצעות

אני קורא לראש העיר הזמני, לגנוז את תכנית המתאר לחינוך מכיוון שאין לו מנדט לעסוק בה . 1

 .חודשים ספורים טרם פיזור המועצה

אני מבקש מאגף החינוך להציע שורת חלופות שתונח בפני המועצה לדיונים מקדימים, כי מדובר  . 2

 .ליבת חיים בכפר סבא, שאין לקבל בה הכרעות בטרם דיון מעמיק בנושא שהוא

אני מבקש ממועצת העיר לקבל הערב החלטה, שהכרעה בנושא כה משמעותי לחינוכם של רבבות . 3

, 2018באוקטובר  30-ילדי כפר סבא יתקבל במועד אחר, לאחר שראש העיר והמועצה אשר ייבחרו ב

 .ייכנסו לתפקידם

 

 :רקע ודברי הסבר

חודשים תערכנה בחירות לראשות העיר כפר סבא ולמועצת העיר, ויינתן מנדט מחודש  6בעוד 

לנבחרים להוביל את העיר על אמונתם, רוחם ויכולתם. בתקופה זאת מכהן כאן ראש עירייה זמני, 

ולידו מועצה זמנית, שאין בידם הסמכות המוסרית לקבל החלטות מהותיות שכאלה עבור רבבות 

 .עיר ומשפחותיהם, רגע לפני תום כהונתםתלמידי ה

הליך האישור של תוכנית פגום, והיא הובאה כאן לאישור המועצה לאחר שהוצגה לתושבים, מבלי 

ועדת החינוך ובמועצת העיר. התוכנית מוצגת ללא קיבעת סדרי ושנערך דיון על המלצותיה ב
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 3-מציעה לחלק את העיר לשום. התוכנית יעדיפויות וללא קביעת אבני דרך ולוחות זמנים לי

תה מסממני מערכת החינוך בעיר, ללא שנשקלו ימחוזות תוך ביטול מדיניות אשר היאזורים/

 .החלופות בכובד ראש

עצת העיר, מן הדין, שנושאים כבדים אלה יידונו בצורה עמוקה הן בוועדת החינוך והן במליאת מו

תוך בחינת החלופות ומשמעותן, בטרם תתקבל הכרעה באשר לתוכנית שיש לה השפעה רבה על 

 .אופן ההתמודדות עם אתגרי מערכת החינוך ובנוסף על המרקם החברתי בעיר שנים רבות קדימה

הבאת התוכנית לאישור כיום הנה ניסיון להכתיב סדר יום לראש העיר הבא שיבחר ולמועצת עיר 

 .דוה שתיבחר לצחדש

 

בשעה זו מצופה מאגף החינוך לגבש שורה של המלצות וחלופות, אך מן הראוי שתוכנית המתאר 

לחינוך תאושר ותקודם על ידי ראש העיר הבא אשר משנתו בתחום החינוך יהיו גם חלק משיקולי 

 .הבוחר

 

  בברכה

 

 עו״ד אהוד יובל לוי

 בשם חברי סיעת תפו״ח . 
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 ויצמןנת״צ  -רת היתרים לביצוע עבודות עצי -הצעה לסדר 

 

 לכבוד

 צבי צרפתי ראש העיר הזמני

 

 הצעה לסדר לעצירת הרס רחוב וויצמן והרחובות הסמוכים.

 

 לסדר היום.  רצ"ב הצעתי בשם חברי סיעת תפו״ח

 ההצעה מוגשת בתמצית והיא תעודכן בהרחבה בהמשך.

 

 :הרקע

עבודות לסגירת רחוב וויצמן למשך שלושים חודשים ויותר החלו ללא ידיעת מועצת העיר. עלותן 

 מוערכת במאות מיליוני שקלים והן לא הוצגו למועצה כראוי. 

 

 החלטה:

 התוכניות. מוצע למועצה למנוע מתן היתרי בניה ולעצור את 

יבוצע פרסום ותיקון יסודי לתוכניות לפני ביצוע וזאת מכיוון שכפי שנודע עד כה מזיקות לחיים 

 בעיר ותועלתן הצפויה נמוכה ואיננה בשווי בנזק. 

 

  בברכה

 

 עו״ד אהוד יובל לוי

 בשם חברי סיעת תפו״ח. 
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 פיקוח על הבערת אש במרחב הציבורי -הצעה לסדר היום 

בעקבות אירועי ל"ג בעומר האחרונים, הקריאות שלא להסתכן בהבערת מדורות וגם פעולותיה של 

ימות השנה, שהגיעה העת להסדרה של חגיגות ל"ג עיריית כפר סבא נגד מפגעי זיהום האוויר בשאר 

 בעומר.

בחג זה הופכת ישראל בכלל וכפר סבא בפרט לאזור סכנה. הדבר מורגש מאוד בקרב האוכלוסיות 

הרגישות, אך הנזק הבריאותי לכולנו הוא מצטבר וקשה. למפגעי זיהום האוויר מתווספת הסכנה 

 י נוער שאינם בקיאים בכללי הזהירות.מהאש, שפעמים רבות מודלקת על ידי ילדים ובנ

יש להדגיש כי לא באנו "להשבית שמחה" ולהפסיק את החגיגות. אפשר בהחלט לשמור על המסורת 

 המהנה והיפה, רק באמצעות פחות אש, פחות עשן ופחות סכנות לחוגגים.

 ניתן באמצעות הסדרה נכונה לאחד מדורות, לצמצם את גודלן ולהגביר את הבטיחות סביב

 החגיגות.

 

 הצעת החלטה

קחו חלק חברי מועצה וגורמי מקצוע בעירייה שתגבש הצעות להפחתת י. תוקם ועדה ציבורית בה י1

 זיהום האוויר בל"ג בעומר.

 . הרכב הוועדה יאושר על ידי מועצת העיר.2

 . הוועדה תדון בין היתר בנושאים הבאים:3

 א. אזורים מורשים להבערת מדורות.

 הנדרשת למתחמי המדורות.ב. ההכשרה 

 ג. תנאים לקבלת היתר להבערת מדורה.

 ד. אופן הבערת אש ללא היתר )מדורות קטנות(.

 דרש(.יה. פיקוח ואכיפה על הבערת המדורות )ותיקון חוק העזר במידה וי

 ו. תמריצים לבתי הספר על איחוד והקטנת מדורות.

 

 

 פליאה קטנר     הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר     עירחבר מועצת ה
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"ח, י"ז אייר

 2018מאי,  2
 404268  אסמכתא:

 
 
 

 ,לכבוד

 חברי ועדת כספים 

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

 

, כ"א אייר תשע"ח, בשעה 6.5.2018הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:30

 

 יום הסדר על 

 2018תקציב רגיל לשנת  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .1

 31.12.2017דיון בדוח כספי רבעוני ליום  .2

 

 
 
 
 
 
 
 

    
בברכה,                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 

 
 

 



העברות מסעיף לסעיף מס' 2

 לשנת 2018

עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 638,000                8,000                  630,000                השתתפות  בהגא ארצי1723000810

 3,140,000             8,000-                 3,148,000             רזרבה לפעולות1994000981

 1,810,000             280,000              1,530,000             מינהל חינוך ועיבוד1811000570

 2,370,000             280,000-             2,650,000             שכר חטיבות פרוייקטים1814001210

 50,000                  50,000                  -                         חשמל מרכז קימות ומדע1824007430

 50,000             50,000             -               השתתפות תאגיד בהוצאות1324007490

 285,000                25,000                260,000                ציוד משרדי1092000470

 3,115,000             25,000-               3,140,000             רזרבה לפעולות1994000981

   -                    20,000-          20,000       השתתפות הורים סדנאות1347300420

 237,000           37,000           200,000     השתתפות בסמים1347300990

 286,000                66,000                220,000                מניעת סמים1847300780

 281,000                49,000-               330,000                שכר מתאים סמים1847300110

 2,228,000             78,000                2,150,000             הוצאות קבלניות1743000750

 3,037,000             78,000-               3,115,000             רזרבה לפעולות1994000981

 187,000                30,000                157,000                שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

 3,007,000             30,000-               3,037,000             רזרבה לפעולות1994000981

 1,090,000             55,000                1,035,000             השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

 2,952,000             55,000-               3,007,000             רזרבה לפעולות1994000981

 5,400,000             400,000              5,000,000             תמיכות בספורט1829900820

 2,552,000             400,000-             2,952,000             רזרבה לפעולות1994000981

 255,000           55,000           200,000     הכנסות שונות1269000790

 2,132,000             55,000                2,077,000             עובדים קבלנים1093000750

הכנסות כנגד הוצאותבתי תרבותתרבות3

מניעת סמים5
התאמה לתקציב המאושר על ידי משרד 

לבטחון פנים.

מחשובמחשוב10
שידרוג תשתיות כנגד הגדלת הכנסות פרס 

חדשנות

התאמה לדרישת פיקוד העורףבטחוןבטחון1

7
איכות 

הסביבה
נקיון

תוספת נדרשת על פי צריכת השקיות לגללי 

כלבים בפועל.

תוספת בגין עדכון עלויות פעולות התאגידמוזיקהתרבות8

תוספת תקציב לאגודות הספורט בעירספורט9

4
מנהל 

כספי
רכש

התאמה לביצוע חזוי סע מרכז את כלל הציוד 

המשרדי בכל העירייה

העסקת לבורנטים בפעולות במקום שכר.חינוך2

6
איכות 

הסביבה

מאור 

רחובות

התאמה לביצוע חזוי של עב תחזוקת מאור 

הרחובות בכל העיר.

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 2

 לשנת 2018

עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 60,000                  60,000                  -                         ביתר תנועת נוער1828900787

 2,340,000             60,000-               2,400,000             שכר מוקדי הפעלה1828200110

1313200920
השתתפות הממשלה לשרתים 

בי"ס יסודיים
  6,860,000           80,000        6,940,000 

 205,000                80,000                125,000                הוצאות אחרות1813200781

     808,245,000         202,000     808,043,000הוצאות

     808,245,000         202,000     808,043,000הכנסות

-                   -                 -                    

11

קהילה 

רווחה 

נוער

 סע חדש מיון פנימי משכר לפעולותנוער

12

קהילה 

רווחה 

נוער

נוער
הכנסות כנגד הוצאות -  הכנסה ממשרד 

החינוך עבור תוכנית המחוננים 2018 תשעח

עמוד 2 מתוך 2
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 חבר מועצת העיר -עו"ד אהוד יובל לוי 
 ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת

 
 חתשע" שבטב  'טו
 2018    ינואר ב   31

 
  

 הוועדה לענייני ביקורת - 1פרוטוקול מספר  
 )81.1.013( חתשע"טו בשבט , רביעימיום 

 
 :משתתפים

 יו"ר הוועדה -  עו"ד אהוד יובל לוי
 חבר הוועדה -   עמירם מילר

 חבר הוועדה -   אורן כהן
 חבר הוועדה -   אמיר קולמן

 
 :נוכחים

  גזבר העירייה -   שגיא רוכל
 מבקר העירייה -   דוד תורג'מן

  העירייה סגן ראש -   מגיני לאיי
 מזכירת הוועדה -  אריאלה ברנשטיין

 
 :חסרים

 עמר-רביטל שלום
 מתי פז

 יהודה יוגד
 

 :על סדר היום

 .2016הכספי של משרד הפנים לשנת דיון בדוח  •
 

נותן הסבר על אופן תהליך הדיון בדוח ועד העברתו למועצת העיר ולאחר מכן  :דוד
 תיקון ליקויים.

 
 דוחות: 2מסביר כי יש  :שגיא

 . דוח מבוקר1
 ומה שמעבר לכפסים. םיים מנהליעוסק יותר בעניינ -. דוח מפורט 2

 
ממונה על מחוז מרכז במשרד ה -מציין כי נפגש במשרדו עם יהונתן בר סימנטוב     

 הפנים, וכי היתה תמימות דעים לאופן טיפול בליקויים כפי שעלה בדוח המבקר. 
 
 

מכתב שגיא מפרט את התייחסותו אל מול חברי הוועדה לענייני ביקורת, לאור 
 פי שנשלח למשרד הפנים.ההתייחסות כ

 (מצ"ב המכתב).   
 
 
 



2 
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מסכים ההתייחסות של העירייה והגזבר למשרד הפנים והריני עברתי על מכתב  :דוד

 לאופן ההתייחסות של הגזבר.
  

חושב שצריכים לקבל את המלצות הגזבר. ובמקביל להמשיך לאור זאת הריני 
 ליקויים כל הזמן.לתקן הו

 
 

דוח מאד מורכב של יותר ממאה אלף תושבים ופעילות ענפה, ובסך הכול הערות  :אורן
 הם כאלה ברמה המקצועית ולכן מגיע כל הכבוד.

 
אנו מוצאים כי תושבים, אלף  100ארגון גדול כמו עירייה, שמשרת בהתייחס ל :יובל

אי עמידה בזמני , למעט ניתן בזמן הליקויים שנמצאו הם מינוריים וגם המענה
 הדוחות.שת הג

הנדרשים הקבועים על פי חוק הוועדה סבורה שיש להקפיד לעמוד במועדים 
 גזבר יציע את האמצעים הדרושים לו לשם כך.וה

 
 

 התשובות של שגיא. : הוחלט פה אחד לקבל את החלטה

 צוקת כוח אדם. למרות מיש להגיש את הדוחות בזמן 

להוסיף עוד  עסיק אלפי עובדים מן הראויעירייה שמבארגון כמו 

  עובדים לגזברות לסיוע הגזבר בכדי שהדוחות יצאו בזמן.

 

 

 **מצ"ב מכתב התייחסות העירייה למשרד הפנים ותמליל הישיבה.

 

 

 

 אהוד יובל לויעו"ד 
 יקורת ה לענייני בעדווהיו"ר 
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רחובות ותיעול,  מאשרים הארכת תוקפם של התעריפים הקיימים )ללא שינוי( בחוקי העזר סלילת

   , המוקדם מבין השניים.31.12.2019תעריפים החדשים או עד ליום וזאת עד לאישור 
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 הארכת תוקפם של תעריפי היטלי תיעול וסלילת רחובות 

 דברי הסבר למועצת העיר

לפקודת העיריות, התקינה מועצת העיר חוקי עזר  251-250מכוח סמכותה לפי סעיפים  .1

של רחובות, ולהתקנתן ושדרוגן של מערכות מוניציפאליים לטובת מימון סלילתם ושדרוגם 

 ( בתחומי העיר ואלו הם:תעלות ניקוז מי גשמיםתיעול )

 2008-חוק עזר לכפר סבא )סלילת רחובות(, התשס"ח

 2015-חוק עזר לכפר סבא )תיעול(, התשע"ה

במסגרת חוקי העזר הנ"ל נקבעו שיעורי ההיטלים על פי תעריפים של מ"ר קרקע ומ"ר בניין, 

ריפים אלה מבוססים על תחשיבים כלכליים שנערכו על ידי העירייה ואושרו על ידי משרד כשתע

 הפנים.

נוכח העובדה, כי ערכי ונתוני עלות הנחת התשתיות וכן שטחי קרקע ובנין עליהם מבוססים  .2

התחשיבים הכלכליים הינם דינמיים מטבעם ועתידים להשתנות בחלוף זמן, חייב משרד הפנים 

המקומיות לערוך תחשיב מחדש של התעריפים מידי כחמש שנים. בכדי להבטיח את הרשויות 

זאת, הורה המשרד על שילובן של הוראות מגבלת גבייה בחוקי העזר, הקובעות כי החל ממועד 

 מסוים הנקוב בהוראה, לא יוטל חיוב בהיטל אלא באישור המועצה ושר הפנים.

 .1.1.2019ה לעניין מגבלת הגביה הינו המועד הנקוב בשני חוקי העזר הנ"ל של העיריי .3

י ההיטלים הנ"ל. הליך זה של תחשיבים מחודשים לתעריפ נערכת בימים אלו לעריכתהעירייה  .4

לנוכח רצונה של העירייה לדייק בתחשיבים ולשפר את טיבם זאת גם רך זמן ומחדש אוחשוב ת

קושי בהעברתם ואישורם זאת ועוד, בהיות השנה הנוכחית שנת בחירות עלול להיווצר ורמתם. 

 של תיקונים לחוקי העזר הנ"ל הקובעים תעריפי היטלים עדכניים.

כותה של ושל סמ תעריפי חוקי העזר שבנדוןבמצב דברים זה, מתבקשת הארכת תוקף של  .5

או עד ( 31.12.19ועד ליום  1.1.2019העירייה להטילם ולגבותם בפרק זמן של שנה )כלומר מיום 

בהעדר לאישורם של חוקי העזר המתוקנים על ידי משרד הפנים, המוקדם מבין שני המועדים. 

מהעירייה האפשרות להטלת חיובים בהיטלים וזאת שעה שאין  שכזו עלולה להימנעסמכות 

 חולק כי חיובים אלו ותקבוליהם נדרשים לעירייה ולציבור תושביה לצורך השקעה בתשתיות. 

 יוסף ויצוין, כי אי הארכת תוקף הסמכות כאמור, יגרור אחת משתיים: להשלמת היריעה .6

הפטרתם של בעלי נכסים מהשתתפות בנטל מימון התשתיות העירוניות בעת מתן היתר  .6.1

 בנייה.

 השהיית הענקתם של היתרי בנייה עד לפרסומם של חוקי העזר העדכניים. .6.2

 ברי הוא שאף לא אחת מחלופות אלו רצויה.
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בזאת מועצת העירייה לאשר את הארכת סמכות העירייה להמשיך ולגבות  לפיכך, מתבקשת .7

או עד למועד  31.12.2019את ההיטלים שבנדון על פי תעריפיהם הנוכחיים וזאת עד ליום 

    המוקדם מבין אלו. –פרסומם של חוקי העזר העדכניים 
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רות יצאלה וקסמן גונן, סמנכ"לית שאשרת מתן היתר לעבודה נוספת למועצת העיר מ

שכר, במוסד מוכר להשכלה גבוהה, פעם ברבעון, ללא רשאית להרצות,  הינהוהסברה, לפיו 

כחלק מתוכניות ייחודיות על המגזר המוניציפאלי בנושאים: שירות וחווית לקוח, דוברות 

 ורשות מוניציפלית.

 

 

 


