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 עמותת כדור עף -א 36ס'   לפי -שאילתה
 
 

אה שלא נפרעת על ידי עמותת ולאור הודעת מנכל העיריה בישיבת המועצה החודש כי ישנה הלו
  הפועל כדורעף מועלת השאילתה והדרישה הבאה.

 
 מתי נתנה ההלוואה לעמותה?         .1
 מי הם הערבים להלוואה ?         .2
 מה היה סכום הקרן?         .3
 באילו שנים לא חויבה העמותה בפירעון ומדוע?         .4
 בכמה הסתכמו הריביות ?         .5
  מה יתרת הלוואה ?         .6
 כמה החזירה האגודה ממקורותיה?         .7
 כמה מחקה העיריה מהקרן, מהריבית?         .8
 על פי איזה דין הוסמכה החברה הכלכלית ליתן הלוואות בכלל ולעמותה בפרט?         .9

 האם ניתנו הלוואות נוספות ? אם כן פרט?       .10
 
  

 צוייג-ד"ר ענת קלומל
     חברת מועצת העיר  
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 הלוואה לעמותת הפועל כדורעף  – שאילתהמענה ל

, 2006בשנת חכ"ל(  -לפיתוח כפר סבא )להלןלאור בקשה להלוואה שהועברה לחברה הכלכלית 

ון לעמותת מועד ₪ 300,000מתן הלוואה בסך אשר החלטה ל כ"להמנהלים של החקיבלה מועצת 

 העמותה(.  –)להלן  הכדורעף הפועל "יואב" כפר סבא

לכך נחתם  יה נתנה את ערבותה להלוואה. בהתאםיהעירו אה הוגדרו ע"י הדירקטוריון,תנאי ההלוו

  בין העמותה.ל כ"להסכם בין הח

ון דירקטוריישיבת ובא לדיון נוסף בההלוואה בהתאם להסכם הנ"ל והנושא ה הלא נפרע ,בפועל

גם הסדר החזר  .2011אשר אישר פריסה מחודשת של החוב בארבעה תשלומים עד שנת  כ"ל,הח

 חוב זה לא כובד.

 כ"ל. לפתחה של מועצת המנהלים של הח 2011מרץ  הגיע הנושא במהלך חודשו, בנסיבות אל

באותה ולאור החלפת הנהלת העמותה , ה(יעיריהערבות בשל מאחר והתברר כי אין חשיפה כספית )

הפריסה  לאשרהוחלט  ,שנים 10-ל ת החובקשה לעמוד בהתחייבות בכפוף לפריסאשר ב ,עת

מתבצע ההחזר בהתאם לפריסה  נכון להיום. המבוקשת בהתאם לתנאי ההלוואה הבסיסיים

 בגין ההלוואה. ₪ 320,000-עד היום ניגבו כ אושרה. ש

  . רצ"ב בנספח למענה מסמכים רלבנטיים

 ות שהועלו בשאילתה: להלן  מענה לשאל

 תנה ההלוואה לעמותה?ימתי נ .1

 . 2006 בשנת

 מי הם הערבים להלוואה? .2

 . ית כפר סבאיעיר

 מה היה סכום הקרן? .3

300,000 ₪ . 

 באילו שנים לא חויבה העמותה בפירעון ומדוע? .4

 עקב קשיי תזרים. העמותה לא עמדה בהתחייבותה,  2006-2011 בשנים

  בכמה הסתכמו הריביות ? .5

 . ₪ 116,000-הינו כריביות הפריסה סכום 

  מה יתרת הלוואה ? .6

 . ₪ 200,000-כהינו ריבית והקרן סכום ה

  כמה החזירה האגודה ממקורותיה? .7

320,000 ₪ . 

  כמה מחקה העיריה מהקרן, מהריבית? .8

 לא נמחק כל סכום מהקרן ומהריבית. 
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  הלוואות בכלל ולעמותה בפרט? על פי איזה דין הוסמכה החברה הכלכלית ליתן .9

( לפקודת העיריות )נוסח חדש( וע"פ הוראות הדין שיוחדו 30)249ח סעיף ומכההלוואה ניתנה 

 לתאגידים העירוניים ובהתאם להוראות מסמכי התאגדות החברה.

  ?האם ניתנו הלוואות נוספות? אם כן פרט .10

 עתנו. ילא למיטב יד
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 השכרת מבנים לעסקים קטנים באזור התעשייה

 
 

, 22-ו 20לנוכח פניות שהגיעו אלינו, נבקש מידע על פינוי העסקים בשטח ברחוב יוחנן הסנדלר 
 המנוהל בידי החברה הכלכלית.

 
 למפונים לצורך המשך קיום עסקיהם? . מהו הפתרון המוצע1
 
 ?2019. האם נאמר לשוכרים שיוכלו להישאר במקום עד לשנת 2
 
 . מהן תכניות הפיתוח לאזור לזה, ומתי אמורות להתחיל העבודות במקום?3

 
 
 
 

 פליאה קטנר               הנדין-עילאי הרסגור
 חברת מועצת העיר                  חבר מועצת העיר  
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 השכרת מבנים לעסקים קטנים באזור התעשייה -מענה לשאילתה
 

דונמים שחכרה העירייה ממנהל מקרקעי  70-מדובר במקרקעין המהווים חלק מכראשית יוסבר כי 

  זור תעשיה.א, לצורך הקמת וניהול 1953(, מאז שנת ישראל )כיום: רמ"י

תקופת החכירה המקורית של העירייה במקרקעין )כמו גם הסכמי חכירות המשנה( הסתיימה בשנת 

בשנת המינהל, ועם סיכום תנאי החידוש  העירייה פעלה לחידוש החכירה הראשית שלה מול .2000

 –ש בהתאמה גם את חכירת המשנה שלהם , פנתה אל כל חוכרי המשנה והציעה להם לחד2001

משווי הקרקע שסוכם עמם בהסכם ההיסטורי,  באותו שיעורוזאת כנגד תשלום דמי חכירת משנה 

 ובהתאם לשווי הקרקע העדכני שנקבע על ידי המינהל לצורך ההסכם בינו לבין העירייה.

 28-, שהחזיקו בכמרבית חוכרי המשנה נענו להצעה וחידשו את חכירת המשנה שלהם, אך חלקם

נה חדשים או לשלם דונמים בסה"כ, סירבו להצעת העירייה, סירבו לחתום על הסכמי חכירת מש

ופנו אל בית המשפט בדרישה לקבלת החכירה הראשית מהמינהל במקום  דמי חכירת משנה

 העירייה, או למצער, לקבלת חכירת משנה בתנאי החכירה הראשית. 

שנה שחכירתם פקעה ואשר סירבו לחדש אותה או לשלם בעבורה בתוך כך המשיכו אותם חוכרי מ

 )להלן: "המחזיקים"(, להחזיק במקרקעין ללא זכות. 

נדחתה תובענת המחזיקים, ובמענה לשאלת העירייה הודיע משרד הפנים כי, לאחר  2009בשנת 

לחדש  שתובענתם נדחתה ולאחר שמשך כמעט עשור החזיקו בקרקע ללא זכות ושלא כדין, לא ניתן

 עתה את חכירת המשנה של אותם מחזיקים, ללא עריכת מכרז כדין.

 , בית המשפט העליון הכריע בעניין לטובת העירייה. 2014בשנת 

בפס"ד מפורטים וחד משמעיים של שופטי  ערעורי המחזיקים שלא כדיןהוכרעו ונדחו  2016בשנת 

בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז מרכז, בהם נקבע כי אין כל הצדקה ליתן עתה למחזיקים 

תה יוכי אילו הי –ציבור ולהעניק להם זכויות במקרקעי הציבור ללא מכרז עדיפות על פני שאר ה

 יתה פועלת שלא כדין.יהעירייה עושה כן, ה

בעקבות פסקי דין אלה נדחו אף יתר התובענות במסגרת הסכמי פשרה, על פיהם התחייבו 

 המחזיקים לפנות את המקרקעין.

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה:

 ?המוצע למפונים לצורך המשך קיום עסקיהםמהו הפתרון  .1

 הלשוכרים במתחם תקופת התארגנות נוספת בנכס בהתאם לעמידה בארבע תבשלב הנוכחי מוצע

תנאים: דמי שכירות עדכניים, העמדה של בטוחה/ערבות בנקאית לתשלום דמי השכירות, קיום 

 ביטוחים כנדרש והפעלת העסק בהתאם להנחיות כיבוי אש.

 ?2019לשוכרים שיוכלו להישאר במקום עד לשנת האם נאמר  .2

, לא ננקב מועד מעבר לזה הידוע כמועד סיום החוזה הקיים של השוכרים מול המחזיק הקודם

 . 31.7.18שהינו 



 

 
7649119-09טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן   

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 7649389-09פקס. 

מחזיק הקודם בין הם ליהבעלי עסקים שחוזה ההתקשרות הקיים בינ שני במתחם ישנם עם זאת,

 כרים בבקשתם.ועל כך מתבססים השו 31.12.19מסתיים ביום 

עודכנו על הליך  ,31.12.17 ביום לנוכח טענות השוכרים כי רק במעמד הארכת ההסכם, קרינוסף, ב

 2016כי בהסכמים החתומים של השוכרים מתחילת יודגש משפטי בו הפסיד המשכיר גרינברג, 

 , להלן: דבר על ההליך המשפטי מול העירייהמופיע סעיף ברור המ

 
 

 הפיתוח לאזור לזה, ומתי אמורות להתחיל העבודות במקום?מהן תכניות  .3

ייבחנו החלופות ולכשתושלם  ,ש"התב"ע של רחוב התע מתבצעת עבודת תכנון ובימים אל

 ויוגדרו לוחות זמנים למימושן.  הרלוונטיות
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 חידוש תשתיות ברחוב ויצמן
 
 

במסגרת עבודות ההכנה לפני תחילת ביצוע "מהיר לעיר", מבצע תאגיד "פלגי השרון" עבודות 

זה לא יכולות להיעשות בתדירות החלפת צנרת שיגלשו בהמשך אל רחוב ויצמן. עבודות מסוג 

גבוהה, בשל חשיבות הרחוב כציר תנועה מרכזי. לכן הכרחי שבמהלכן תוכן תשתית טובה שתשמש 

 את צרכי העיר במשך עשרות שנים.

 

האם במסגרת העבודות מבוצעת הקמה של תעלת תשתית מאוחדת, שתאפשר גישה עתידית קלה 

 ש?ומהירה אל התשתיות ללא צורך בפתיחת הכבי

 

 
 פליאה קטנר                    הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר                       חבר מועצת העיר  
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 חידוש תשתיות ברחוב ויצמן - מענה לשאילתה
 

 בשאילתה: לשאלה שהועלתהלהלן מענה 

האם במסגרת העבודות מבוצעת הקמה של תעלת תשתית מאוחדת, שתאפשר גישה עתידית קלה 

 הכביש? ומהירה אל התשתיות ללא צורך בפתיחת

לשדרוג ע"י תאגיד המים ותאגיד "פלגי השרון" הינן עבודות  יצמןו ברחוב המבוצעות עבודותה

היות ועבודות פרויקט "מהיר לעיר" הינן עבודות נרחבות בציר  תשתיות המים והביוב ברחוב זה.

עיר רווחת תושבי השדרוג והחלפת התשתיות בציר, למרכזי בעיר, הוחלט לנצל את ההזדמנות ל

 עיר.של ההצפוי ה עתידית של הגידול ובראיי

 . במסגרת עבודות התשתית לא מבוצעת תעלת תשתית מאוחדת

 מסויםלא ניתן ליצור תשתית מאוחדת שכן חייב להיות מרחק , משרד הבריאות הנחיותלפי החוק ו

  בין תשתית המים לתשתית הביוב. והבדלי גבהים

מקצועית, לא מוכר לנו פתרון הנדסי להקמת תעלת תשתית מאוחדת שמאפשרת כמו כן, מבחינה 

 כביש.הגישה ללא פתיחת 
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 ריסוק גזם ליד בתי העלמין

 

פרויקט ריסוק הגזם הוא חיוני לכפר סבא כעיר ירוקה ומקיימת. אנחנו תומכים בו ורוצים לקדמו. 

הפרויקט ותרומתו לעיר.  תגובות לנושא מפי אנשי ציבור הראו כי ישנו חוסר הבנה של חשיבות

 הדבר נובע בין השאר מחוסר שקיפות והסברה לפני תחילת העבודות.

 

חוסר השקיפות והשיתוף הביא לכך שאתר הריסוק ממוקם על שטחים המשמשים לחניה של בתי 

בתי העלמין במקום. כך נוצרה מצוקת חניה בהלוויות גדולות. זהו מצב לא רצוי שפוגע בתמיכה 

 יתה יכולה להיות בפרויקט זה.יהציבורית שה

 

 . האם האתר קיבל את כל ההיתרים הדרושים?1

 

 . מהן החלופות הנוספות שנשקלו למיקום האתר?2

 

 . כיצד מתכוונת העירייה למנוע הגעת פסולת שאינה גזם למקום?3

 

 . מדוע בוטל המכרז המסודר לריסוק גזם?4

 

 נבחר?. מיהו הקבלן שמפעיל את האתר וכיצד הוא 5

 

 

 פליאה קטנר             הנדין-עילאי הרסגור

 ירחברת מועצת הע            חבר מועצת העיר  
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 ריסוק גזם ליד בתי העלמין -מענה לשאילתה

את אופן פינוי הפסולת לבחון , שנועד רגה ראשונהבנושא סביבתי חשוב ממד ,קצרדובר בפיילוט מ

 הגושית מרחובות העיר וכן את הטיפול בגזם. 

ובמגרש זה גם  ,הימבוצע הפיילוט איננו על חשבון מגרש חני בוהמיקום בניגוד לאמור בשאילתה, 

 לתחבורה ציבורית. חניוןש חניה כי אם תוכנן מגרלא מ

 

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה:

 האם האתר קיבל את כל ההיתרים הדרושים? .1

ועל כן, לגישתנו, לא נדרשו אישורי שיים בלבד, מדובר בפיילוט זמני, שפעילותו הוקצבה מראש לחוד

 קבע. 

עבודות להכשרת חניון במקום מפונה האתר, ובקרוב יחלו יצוין כי כעת, משנסתיימה פעילותו, 

 לתחבורה ציבורית כמתוכנן. 

 הן החלופות הנוספות שנשקלו למיקום האתר?מ .2

באופן כאמור אין ולא הייתה כוונה לבצעו  - לתחנה לטיפול בגזםמיקומים בימים אלו אנו בוחנים 

 .במיקום הנוכחיקבוע 

 

 כיצד מתכוונת העירייה למנוע הגעת פסולת שאינה גזם למקום? .3

נושא זה במקומות  תדיזו בדיוק מטרת הפיילוט. אנו בוחנים ומנתחים את אופן הפינוי כולל למ

ולת ם מן העולם ובכלל זה דנים במספר חלופות כולל ניתוח הרכבי הפסחומרי תדימשונים בארץ ול

בימים השונים, אפשרות להפרדת הערימות על ידי התושבים או על ידי ו הגושית בשכונות השונות

 העירייה ועוד.

 

 מדוע בוטל המכרז המסודר לריסוק גזם? .4

ביניהם הצורך לבצע פיילוט  הוחלט להקפיאו משיקולים שונים,אכן בוצע בעבר מכרז לנושא זה אך 

 טרם הקמת תחנת קבע לטיפול בגזם. 

 

 מיהו הקבלן שמפעיל את האתר וכיצד הוא נבחר?  .5

התקיים נוהל הצעות מחיר, במסגרתו הוגשו הצעות מחיר מִשבעה קבלנים, ע"פ מפרט שתוכנן ע"י 

 לתכנון וייזום פרויקטים בע"מ".  חברה –יועץ. הקבלן שזכה במכרז הינו "הנדסת שלום 
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 הנגשת כיתות שמע

 

 לקראת פתיחת שנת הלימודים, ברצוננו לברר היכן עומד פרויקט הנגשת כיתות השמע בבתי הספר.

 

 . באילו בתי ספר הונגשו עד כה כיתות שמע?1

 . האם בקיץ אמורות להיערך עבודות להנגשת כיתות שמע נוספות? אם כן, היכן?2

 

 

 

 פליאה קטנר             הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר             חבר מועצת העיר  
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 הנגשת כיתות שמע -שאילתהמענה ל

ראייה, אלרגיות,  מוגבלותעיריית כפר סבא פועלת לביצוע הנגשות לכל סוגי המוגבלויות, כגון נכות פיזית, 

כמפורט בטבלה  מיליוני ש"חשמיעה ועוד, כל זאת באופן פרטני בהתאם לצרכים, בהשקעה של  מוגבלות

  שלהלן:

  

  תקציב    השנ 

2014  2,514,000 ₪ 

2015  844,000 ₪ 

2016  1,367,000 ₪ 

 2017  1,410,000 ₪  

 2018  5,187,000 ₪  

  ₪ 11,322,000 סה"כ  

  
מכיר  ,באמצעות מרכזי השמע השונים ,משרד החינוךבאשר להנגשות שמע לגביהן נשאל בשאילתה, 

שמיעה לכיתה מונגשת אקוסטית. באחריות העירייה להנגיש כיתות ב מוגבלות עםבזכאות של תלמיד/ה 

 ל תלמיד/ה שהוכר/ה על ידי משרד החינוך.אלו לכ

 מרכזי שמע. בעמותת מיח"א וב ,החינוךנמצא באגף המידע על התלמידים הזכאים להנגשה 

 שינוי כתובותיה"ס, רישום לבתהתהליך הנגשת כיתות שמע בבתי ספר מושפע מלוחות הזמנים של תקופות 

ועוד, היות במהלך שנת הלימודים שמיעה ב עם המוגבלותאבחוני הילד  , ערעורים,, ועדות השמהמגורים

 וההנגשה היא פרטנית עבור כל תלמיד/ה.

רכים ועסבא -אגף החינוך ואגף ההנדסה בעיריית כפר -בבית הספר של התלמיד/ה  הסופי השיבוץלאחר 

לקביעת ההתאמות הנדרשות , קלינאית תקשורת ויועץ אקוסטי -מקצועיים  עם יועצים משותפים סיורים

  .בכל כיתה

קציבית ולאחר ינוך על מנת לקבל הרשאה תלמשרד הח בקשות לתקצובעפ"י הדרישות מגיש אגף החינוך 

וע ההנגשה בתיאום עם אגף החינוך, במטרה לסיים את ההנגשות עד תחילת לביצ יוצאאגף ההנדסה מכן 

 שנת הלימודים. 
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 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה:

 באילו בתי ספר הונגשו עד כה כיתות שמע? .1

 שבוצעו בשלוש השנים האחרונות:שמע ההנגשות להלן פירוט 

 מספר כיתות בית ספר שנה
 1 ברנר 2015

 1 דבורה עומר 
 1 חב"ד 

 1 רמז
 2 שרת 

 כיתות 6 בתי ספר 5 2015סה"כ לשנת 
 1 אוסישקין 2016

 1 אופירה נבון
 2 גולדה מאיר
 1 דבורה עומר

 2 חב"ד
 1 יצחק שדה

 2 סורקיס
 1 רמז
 3 אלון

 2 כצנלסון
 כיתות 16 בתי ספר 10 2016סה"כ לשנת 

 2 אוסישקין 2017
 1 ברנר

 1 דמוקרטי
 1 לאה גולדברג

 3 סאלד
 1 סורקיס
 3 שי עגנון

 1 אלון
 1 חב"ד
 2 שרת

 3 הרצוג
 2 כצנלסון

 4 רבין
 כיתות 25 בתי ספר 13 2017סה"כ לשנת 

 כיתות  47 סה"כ 
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 ? אם כן, היכן? נוספותהאם בקיץ אמורות להיערך עבודות להנגשת כיתות שמע  .2

אשר בחנו כל מקרה לגופו,  לצת קלינאית תקשורת ויועץ אקוסטיכפוף להמהעבודות המתוכננות הן בכן. 

, דלת עם פסי אטימה, זיגוג כפול בחלונות/איטום חלונות פנימיים ,תקרה אקוסטיתוכוללות התקנת 

על פי רמת הירידה בשמיעה והתפקוד  ותציפוי בולע קול בקיר, מערכת הגברה בכיתה )קבוצתית או אישית(

סאות יגומיות בכהתקנת , למזגן שקט החלפת מזגן, אטימה של פרצות המעטפת בכיתה, השמיעתי

 ובשולחנות להקטנת רעשי חריקה וגרירה. 

 :2018ודות להנגשת כיתות שמע בשנת להלן רשימת בתי הספר בהם מתוכננות עב

 מספר כיתות בית ספר שנה
 2 מאירגולדה  2018

 1 דבורה עומר
 1 רמז

 1 שי עגנון
 1 גורדון

 1 לאה גולדברג
 1 רחל המשוררת

 1 בן גוריון
 1 יצחק שדה

 5 חטיבת שז"ר
 2 חטיבת אלון
 2 תיכון גלילי

 כיתות 19 בתי ספר 12 סה"כ 

 




