
 

 
 
 
 
 
 

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

 itayt@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 ה    ל      ה      נ      ה      ה 
 מנכ"ל             העירייה

 09-7649119                טל: 
 09-7649389פקס:              

 ףתש"ה', שבט ח'
 2020ר, פברוא 3

 506396  אסמכתא:
 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 

 2020לחודש פברואר הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין הנדון:  
 

 תש"ף, שבט ה'ב י', 5.2.2020הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי, 
 , כפר סבא.33רח' ירושלים באולם הספרייה העירונית שב ,19:00בשעה 

 

 על סדר היום

 דברי פתיחה.

 שאילתות. .1

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". פיסול בשטחים הציבוריים .א

מטעם סיעת  פעילות הסברתית בנושא "מגדר" בבתי הספר, החטיבות והתיכונים .ב

 "כפר סבא בראש".

 ועדת תנועה בעיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". .ג

מינוי דירקטורים מטעם הציבור בחברות עירוניות מטעם סיעת "כפר סבא  .ד

 בראש".

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". פרסום תשובות לבקשות חופש מידע .ה

 תכנית אסטרטגית לחינוך מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". .ו

פעילות תנועות הנוער בשכונות הירוקות מטעם חברת המועצה רו"ח תהילה  .ז

 מימון.

 פתיחת בתי ספר היסודיים לרישום מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". .ח

מטעם סיעת  ר לעירסיוע לעסקים קטנים ברחוב ויצמן בזמן ביצוע עבודות מהי .ט

 "כפר סבא בראש".

 עיר ללא תקציב מטעת סיעת "כפר סבא אחת". .י

 עיר אקדמית מטעת סיעת "כפר סבא אחת". .יא

 הצתות בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". .יב
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 הצעות לסדר. .2

מטעם סיעת "כפר סבא  הודעה בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ בתחומי העיר .א

 מתקדמת".

מטעם סיעת "כפר  שנתית בנושא פיתוח תשתיות עירוניותפרסום תוכנית עבודה  .ב

 סבא בראש".

 מטעם סיעת "כפר סבא בראש". נוהל טיפול בהארכת הקצאות קרקע ומבנים .ג

 מטעם חברת המועצה תהילה מימון. מדיניות ניצול שטחים ציבוריים .ד

 עדכון הרכב ועדות עירייה. .3

 אישור הסדר חנייה כלל עירוני עבור רכבים חשמליים. .4

בשוק עלייה, כמפורט בחוות הדעת  15בקשה להעברת זכות דיירות מוגנת בחנות  .5

 .המשפטית והשמאית הרצ"ב

בשוק עלייה, כמפורט בחוות הדעת  10 -ו 8בקשה להעברת זכות דיירות מוגנת בחניות  .6

 .המשפטית והשמאית הרצ"ב

 אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. .7

בהיעדר תקציב  2020על חשבון תמיכות לשנת  מקדמה לאגודת ספורטאישור מתן  .8

 .מאושר כדין

 אישור החלטות דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ: .9

 כחברת בת לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. We Rideהקמת  .א

 .GreenUpCityהקמת שותפות לאקסלרטור העירוני  .ב

 .עדכונים והעברות תקציב תב"רים - 2.2.2020ם אישור המלצות ועדת כספים מיו .10

 .2019לשנת  6עדכון והעברות תקציב תב"רים מס'  .א

 .2020לשנת  1עדכון והעברות תקציב תב"רים מס'  .ב

 

 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
  סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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 לכבוד 
 14-01-2020                                                                                 ראש העיר  –רפי סער 

א' 36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא פיסול בשטחים הציבוריים, זאת לפי סעיף 
 לתוספת השניה לפקודת העיריות.

טחים שלחה סיעת כפר סבא מתקדמת שאילתה ישירה בנושא הפסלים בש 27-5-2019בתאריך 
 הציבוריים.

 הוצג מצב שהפסלים מוזנחים, סביבתם מוזנחת, ובחלקם אין כלל ציון מי האמן שפיסל.

הסיעה בקשה לקבל מידע מעודכן על רשימת הפסלים, שם האמנים ומיקום הפסלים, וכן הבהרה 
 האם יש כוונה למקם פסלים בשטחים הציבוריים.

פסלים והאנדרטאות ברחבי העיר נמצא בבדיקה תגובת העיריה היתה שהטענות מוצדקות, ושמצב ה
 שלאחריה תיבחן תכנית תחזוקת הפסלים והאנדרטאות בעיר.

חדשים, האם שלב בדיקת מצב הפסלים הושלם והאם יש תכנית  8מבקשים לדעת, וזאת לאחר 
 לתחזוקת הפסלים והאנדרטאות בעיר. 

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 

 העתק: איתי צחר, מנכ"ל העיריה.

 בן צרטוף           
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 מענה לשאילתה

אכן הושלם והועלה לזירת השקיפות האנדרטאות והפסלים במרחב הציבורי ברחבי העיר מיפוי 

 באתר העירייה.

 

 רצ"ב קישור

 אתר העירייה > זירת השקיפות > שימור > מיפוי פסלים ואנדרטאות ברחבי העיר כפר סבא

https://www.kfar-

saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Psalim_Andertaot_2020_.pdf 

 

דות מיושמת באופן הדרגתי כחלק מעבותכנית רב שנתית לתחזוקת הפסלים והאנדרטאות בעיר 

 האחזקה השוטפות וכהמשך לסקר המיפוי ובמסגרת התקציב הקיים.

 

 2020תכנית אחזקה לפסלים ואנדרטאות 
 לו"ז אחריות ביצוע כמות  סוג העבודה
 2020אפריל  מח' עבודות ציבוריות 35 חידוש צביעה

 2020מרץ  מח' עבודות ציבוריות 16 ניקיון פסל / אנדרטה
 2020מרץ  ציבוריותמח' עבודות  14 תיקונים

 2020אפריל  מח' גנים ונוף 4 חידוש שילוט
 2020פברואר  מח' גנים ונוף 2 סידור צמחיה
 2020פברואר  מח' ניקיון 2 הסרת גרפיטי

 

  

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Psalim_Andertaot_2020_.pdf
https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Psalim_Andertaot_2020_.pdf
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13/01/20 
 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא
 

 עיר שנקבעה לחודש פברוארהת שאילתה לישיבת מועצ
 "מגדר" בבתי הספר, החטיבות והתיכוניםפעילות הסברתית בנושא 

 
"ברוך השם הילדים שלי גדלו בצורה טבעית ובריאה" הייתה תגובתו השנויה במחלוקת, אשר עוררה סערה 
 גדולה, של שר החינוך רפי פרץ כשנשאל: "מה היה עושה אם היה מגלה שלאחד מילדיו נטייה מינית שונה".

 
 ד יצאו כנגד תשובתו החשוכה, והמפלגת.אישי ציבור, מחנכים, ומורים רבים כאח

 אך להטופוביה איננה נחלתו הבלעדית של שר החינוך ואל לנו להסתפק בלגנות את דבריו.
 

ישמש בית לעמותות הפועלות למתן שירותים לקהילה שקהילתי מרכז לפני מספר חודשים הצענו להקים 
מקור של תמיכה חברתית ותרבותית לחבריה, יהיה שמרכז  .הגאה, ויתן מענה לצרכים המגוונים של הקהילה

 .ויתקיים בו מרחב פתוח ובטוח
השיח על קבלת כל אדם באשר הוא חייב להיות גם בבתי החינוך בעיר. מקום בו הילדים והנוער נחשפים 

 זה לזה, מכירים משפחות שונות ומגדרים שונים ולומדים לקבל אחד את האחר.
חינוך ושינוי", ואף לא  –עיר מתקיימת פעילות של ארגון "חוש״ן בכל בתי הספר ב לאמבדיקה שערכנו, 

 פעילות בנושא הכרת הקהילה הגאה במסגרת של יום המשפחה או שיעורי חינוך מיני.
קיום פעילות בכל מוסדות החנוך בנושא שיוון,  עלהנחה ראש העיר  11/01/20בהודעת העיריה מיום 

 :בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאותה הלהטבית. כבוד האדם, חירותו וסובלנות כלפי הקהיל
 חוש"ן/ "חברותא" ו"בת קול"?  בתי ספר על יסודיים מתקיימת השנה פעילות של באיזה .1
כמה מורים נאמני להט"ב המשמשים כתובת לתלמידים בנושא זהות מינית קיימים בבתי הספר  .2

 העל יסודיים? 
 כך?האם בכוונת העיריה לתגבר את המערך שעוסק ב .3

 
 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון
 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 סיעת "כפר סבא בראש"
 

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטוף -העתקים: איתי צחר
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 מענה לשאילתה

מחויבת לקהילה הגאה ככל הקהילות  ,עיריית כפר סבא כעיר פלורליסטית, מכילה וסובלנית

. ורואה בה חלק חשוב ובלתי נפרד ממרקם החיים בעיר המרכיבות את הפסיפס האנושי בעיר

עיריית כפר סבא וראש העיר מביעים את הסתייגותם המוחלטת מהאמירות השנויות במחלוקת 

 של שר החינוך, הרב רפי פרץ נגד הקהילה הלהט"בית.

ה ראש העיר לקיים פעילויות ברחבי בכל מוסדות החינוך בעיר בנושא בעקבות דברים אלו, הנח

התקיימו פעילויות אלה כללו  שוויון, כבוד האדם וחירותו וסובלנות כלפי הקהילה הלהט"בית.

בית הספר  יממנהל יםמכתב ובחלק מבתי הספר נתלו דגלים ושלטים, נשלח, שיעורי חינוך בנושא

 . לתלמידים/מורים ועוד

 

 הם: הספר בעיר בהם פועל ארגון חוש"ןבתי 

 -תיכונים •
o הרצוג 
o כצנלסון 
o גלילי 
o אורט שפירא 
o רבין 

 -חט"ב •
o שרת 
o שז"ר 
o אלון 
o (בתהליך אישור לתחילת פעילות) רמון 

 

 עמותת איגי פועלת בתיכון רבין.מעבר לפעילות זו של ארגון חוש"ן, 

 

ב רוגלילי מונו נאמני חוש"ן מקים רבין בתיכונבאשר לנוכחות נאמני חוש"ן בבתי הספר בעיר, 

בתי הספר העל אנשי הצוות אך חשוב להדגיש שמדובר ביוזמה מקומית של הנהלות בתי הספר. ב

יסודיים בהם אין נאמן חוש"ן, הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר מהווים כתובת ואוזן קשבת 

 לתלמידים בנושא זהות מינית.

הפעלת תכניות הדרכה לצוותים חינוכיים בבתי הספר כגון עיריית כפר סבא פועלת באופן ייזום ב

ה תלמידים בנושא מגדר ומיניות בריאמידות ולתכנית 'יחד בהסכמה' הכוללת הדרכה לצוותים, ת

 . פועלת בכל חטיבות הביניים בעיר
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 א לפקודת העיריות)36שאילתא לישיבת המועצה הקרובה (לפי סעיף 

 

 ועדת תנועה בעיר

 שלום רב,

ידיעה אודות חניה "פרטית" שועדת תנועה העירונית  YNET-פורסמה ב 9/1/20-ב

  אישרה לבכיר במשטרה.

 

פרוטוקול ועדת תנועה הרלוונטית מציין כי הבקשה אושרה בהתאם להחלטת 

 ראש העיר.

  

קולי ועדות התנועה אינם מדווחים מי הם חברי ועדת התנועה לבדיקתנו, פרוטו

הנוכחים בכל ישיבה, ומי למעשה הגורמים האחראים לאישור או לאי אישור 

 בקשות התנועה מתושבים ובכלל.

יתרה על כן, בעבר ראש ועדת התנועה היה סגן ראש העיר וכיום מצוין שראש 

 הועדה הינה עובדת עיריה. 

 

 ת אלו:נשמח למענה לשאלו

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5657084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5657084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5657084,00.html
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 מי הם חברי ועדת התנועה?  .1

בה אושרה החניה לבכיר  26/11/19-מי נכח בישיבת ועדת התנועה מיום ה .2

 המשטרה?

 מדוע מועלים הפרוטוקולים לאתר ללא רשימת הנוכחים וללא אישורם? .3

 

 תודה,

 חברי המועצה הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר

 סיעת כפר סבא מתקדמת
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 מענה לשאילתה

ראש רשות תמרור מקומית הוא מי שמונה על ידי המפקח על התעבורה ובמקרה של כפר סבא 

 העיר מכהן כראש רשות תמרור מקומית.ראש 

מגדיר את סמכויות ראש רשות תמרור  1961-להוראות תקנות התעבורה תשכ"א 18סעיף 

 מקומית. רצ"ב קישור לתקנות התעבורה באתר נבו.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p230_011.htm#Seif108 
 

 וועדת תנועה.בין ועדת תחבורה עקרונית הפרדה  קיימתלציין כי  חשוב

על ידי מועצת העיר ומטרתה ועדת רשות ובה מכהנים נציגי ציבור שמונו ועדת תחבורה הנה 

מורכבת מקומית תנועה  תועדבעוד שו קידום מדיניות והמלצות לראש העיר ולמועצת העיר

הצעות  בנושאים שעניינם והתייעצויות מקצועיותובה מתקיימים דיונים מאנשי מקצוע בלבד 

מקומית, הלא הוא  ראש רשות תמרור. המלצות הוועדה מובאות לאישור לשינויים בהסדרי תנועה

 .ראש העיר

 

חברי ועדת תנועה הם נציגי עירייה מקצועיים ויועצי תנועה מומחים לצד נציגי משטרה כאשר 

 רשימת חברי הוועדה מופיעה באתר העירייה. רצ"ב קישור.

 אתר העירייה >  זירת השקיפות > מועצת העיר > ועדות עירייה > ועדת תנועה מקומית

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2469#ans538 
 

 הם כדלקמן: 26.11.2019חברי הוועדה שנכחו בישיבה מיום 

 יו"ר הועדה –אינג' הילן דהרי 

 יועץ תנועה –בועז גרוס 

 נציגת עירייה מקצועית –מיכל בן הרוש 

 נציג עירייה מקצועי –שי  איציק

 נציג עירייה מקצועי -עודד דמרי 

 מזכירת הוועדה –אפרת כהן 

 

המסמכים המועלים לאתר העירייה הינם למעשה תמצית החלטות ישיבת ועדת תנועה המועלים 

 ללא פרטים מזהים של הפונים על מנת שלא להפר את פרטיותם. 

המפורסמים לציבור, הנ"ל תוקנו  באשר לציון הנוכחים בישיבות הוועדה במסמכים

 רטרואקטיבית ומפורסמים באתר העירייה.

אתר העירייה >  זירת השקיפות > מועצת העיר > ועדות עירייה > ועדת תנועה מקומית > 

 פרוטוקולים ועדת תנועה

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3311&ArticleID=12172 
 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p230_011.htm#Seif108
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2469#ans538
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3311&ArticleID=12172
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הפרוטוקולים המלאים נמצאים ברשות העירייה, מאושרים ונחתמים כחוק על ידי ראש העיר 

  כראש רשות התמרור העירונית, יו"ר הוועדה ונציג משטרת ישראל.



 

 
 
 
 
 
 

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

 itayt@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

       22/01/20 
 לישיבת מועצת העיר לחודש פברואר השאילת

 דירקטורים מטעם הציבור בחברות העירוניותמינוי 
 

אישרה מועצת העיר את הרכב הדירקטוריונים של  2019בישיבות מועצת העיר מחודש מרץ, אפריל ומאי 
החברה לתרבות הפנאי והחברה הכלכלית. כידוע, בחברות העירוניות נדרש יצוג של שליש חברי מועצה, 

כאשר מועמדותם של עובדי העיריה ונציגי הציבור נבחנת שליש עובדי עירייה ושליש נציגי ציבור, 
 ומאושררת על ידי הועדה לבחינת כשירות מינויים במשרד הפנים.

ועד היום, הוסרה מועמדותה של נציגת ציבור  2019מאז החלטת מועצת העיר האחרונה בחודש מאי 
הכלכלית. בנוסף עתידים  מהחברה לתרבות הפנאי וכן נפסלה מועמדותו של אחד מנציגי הציבור בחברה

נציגי ציבור בחברה הכלכלית ומינוי של נציג ציבור אחד בחברה לתרבות  2להסתיים בקרוב מינויים של 
 .2021הפנאי עתיד להסתיים בחודש מאי 

נציגי ציבור בחברה לתרבות  2נציגי ציבור לכהונה בחברה הכלכלית ושל  3לאור כך יש לפעול למינוי של 
 הפנאי. 
, ממועד אישורם במועצת העיר ועד לאישורם על ידי הוועדה חודשים 7נמשך הליך אישור הנציגים כ בפועל 

במשרד הפנים. לפיכך נדרש תכנון מראש ביחס להשלמת נציגי הציבור במקום אלו שמינויים עתיד 
 להסתיים.

ו נראים כבעלי הועדה לבחינת כשירות מינויים במשרד הפנים העירה לרשות על ריבוי מועמדים שעל פני
 זיקה פוליטית וציינה כי הביאה בחשבון שיקול זה בבחינת המועמדים.

מנת לנהל הליך תקין בו יבחרו מועמדים בעלי הכישורים המתאימים ביותר בהתאם לכללים שנקבעו  על
בתקנות, מומלץ לעשות בחינה של הליך מינוי הנציגים, החל מפרסום קול קורא להגשת מועמדות, הקמת 

ה לסינון המועמדים וכן הגשת המועמדים והצגתם למועצת העיר לרבות קורות חיים, כפי שעלה בישיבת ועד
 .2019המועצה מחודש מאי 

 
 :נודה על מענה לשאלות הבאות בהתאם

 חברה הכלכלית ?דירקטוריון הנציגי הציבור בממתי מסתיים מינויים של כל אחד  .1
האם יש כוונה לאמץ את  ?ציבורת נציגי כיצד בכוונת ראש העיר לאתר מועמדים לכהונ .2

 ?(קול קורא, ועדת סינון והצגת קורות חיים למועצה)  הההמלצות המובאות בפתיח לשאילת
  ?מתי צפויים מינויים אלו לבוא לאישור מועצת העיר .3

 
 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון
 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 סיעת "כפר סבא בראש"
 ם: העתקי

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטוף -איתי צחר
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 מענה לשאילתה

 חברה הכלכלית ומועד סיום כהונתם:בהציבור מטעם  הדירקטוריםלהלן רשימת 

 

 מועד סיום כהונה שם חבר/ת דירקטוריון

 20/8/2020 פנחס-ענת זייצ'יק 

 19/11/2020 אלי שוורץ

 4/12/2022 קלוגר-יביןאבי 

 
ייקבע בהמשך ויתבצע כמובן על פי  למינויים וכן המועד של יתר המועמדים אופן האיתור והמינוי

  כל דין.
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      22/01/20 
 לישיבת מועצת העיר לחודש פברואר השאילת

 פרסום תשובות לבקשות חופש מידע
 

לפיה עיריית כפר סבא תפרסם את ריכוז הגשנו הצעה לסדר  2019בישיבות מועצת העיר מחודש נובמבר 
 המענים שניתנו, במסגרת חוק חופש המידע, ביחס לבקשות שאינן נוגעות לעניין אישי.

 נוסח הצעת ההחלטה היה כדלקמן:
״מועצת העיר מכירה בחשיבות הנגשת המידע לציבור ובהתאם, הנהגת העיר תגבש נוהל לפרסום המענים 

תר העירוני תוך מחיקת פרטים מזהים של הגורם הפונה, ולמעט מידע שניתנים במסגרת חופש המידע בא
 אישי.״

במהלך הישיבה הציג מנכ״ל העיריה מכתב מהמרכז לשלטון מקומי ואשר הגיע ממש בסמוך לישיבת 
המועצה. במכתב פניה לשר המשפטים בבקשה לשקול שינוי בתקנות המתייחסות לטיפול הרשויות 

. בקשת המנכ״ל היתה להמתין למסקנות שיגובשו בעקבות המכתב ובהתאם המקומיות בבקשות חופש מידע
 לכך הסרנו את ההצעה מסדר היום.

בנובמבר נשלח מכתב הבהרה לכלל ראשי הרשויות המקומיות על ידי מנכ״ל השלטון המקומי ובו  17ביום 
תמצית הפניה  והדגיש כי ."ין לעצור או לצמצם את חופש המידע"לשלטון המקומי אין עניכי הובהר 

לשר המשפטים היתה לעניין מימון התקן הנדרש לאיוש ממונה חופש מידע ברשויות ״מוחלשות״ שכן חוק 
 חופש המידע אינו נחלתם רק של הרשויות ״החזקות״.

לאור ההבהרה הזו, ברור איפה שאין כל כוונה לבצע שינויים ביחס להסדרת נהלי הנגשת המידע בעיריית 
 עירייה איתנה.ת ל, אשר נחשבכפר סבא

נראה גם כן כי אין מניעה לרכז  2019מבדיקה נוספת של כמויות הבקשות חופש מידע אשר הוגשו במהלך 
 בקשות.והאת עיקרי התשובות 

 
 בהתאם נודה לקבלת מענה:

האם לאור הבהרת מרכז השלטון המקומי ניתן לשוב ולבקש כי הנהלת העיר תדאג לפרסם, מידי  .1
 ניתנו במסגרת בקשות חופש מידע באתר העירוני ?את המענים ש רבעון,

 
 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון
 חגואל, חברת מועצת העיר -גרשון קרן 

 סיעת "כפר סבא בראש"
 

 העתקים: 
 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטוף -איתי צחר
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 מענה לשאילתה

הקשיים ביישום חוק מרכז השלטון המקומי הציג את נושא , 4.11.2019במכתבו הראשון מיום 

חופש המידע, כסיכום פגישה עם שר המשפטים. במכתב זה צוינו מספר קשיים ביישום החוק 

 כחלק מבניית עמדת מרכז השלטון המקומי. 

על ידי מרכזה שלטון המקומי הבהרה נשלח מכתב  17.11.2019כפי שצוין בשאילתה, ביום 

דגיש כי אין בכוונת מרכז השלטון לצמצם או לעצור את חוק חפש מידע וזוהי כוונת עיריית המ

כפר סבא גם כן. מכתב ההבהרה אכן ממקד את הנושא לעניין התקינה ברשויות החלשות אך לא 

 .שא זה בלבד עמד בלב המכתב הראשון לעילנו

 

ת לפרסם את המענים לבקשות חוק שאין חובה חוקישעל פי חוק חופש מידע אף על פי כן ולמרות 

ראות ולהוף כפבלבקשות חוק חופש מידע החלה להעלות מענים עיריית כפר סבא חופש מידע, 

  שמירה על הפרטיות.עניין הדין ל

 

 לדף ריכוז המענים בזירת השקיפות.רצ"ב קישור 

מענים לחוק אתר העירייה > זירת השקיפות > פניות הציבור וחופש מידע > חוק חופש מידע > 

 חופש מידע.

saba.muni.il/?CategoryID=3317&ArticleID=12706-https://www.kfar 

 

 וכך יונהג מעתה. 2020בהמשך יועלו שאר המענים מתחילת שנת 

 

לזירת השקיפות גם ריכוז בקשות חוק חופש מידע בכפוף להוראות הדין לעניין  כמו כן, הועלו

 שמירה על הפרטיות.

 

בקשות  יהמשך יועלו ריכוזבולזירת השקיפות רצ"ב קישור לקובץ ריכוז מענים ראשוני שהועלה 

 חוק חופש המידע באופן רבעוני.

ריכוז בקשות  חוק חופש מידע >אתר העירייה > זירת השקיפות > פניות הציבור וחופש מידע > 

 חוק חופש מידע

saba.muni.il/?CategoryID=3317&ArticleID=12706-https://www.kfar 

 

 
  

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3317&ArticleID=12706
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3317&ArticleID=12706
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 לפקודת העיריות א' לתוספת השניה36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 
 לכבוד ראש העיר, מר רפי סער.

כזכור מועצת העיר היא הגוף המנהל וככזה עליו להתוות מדיניות עירונית בנושאים שונים 
 ושינוי מדיניות עירונית.

מועצת העיר הקודמת החליטה לדחות את ההצבעה על תוכנית אסטרטגית לחינוך כדי לא 
ולאפשר למועצה וראש העירייה החדשים לקבוע את לקבוע מדיניות רגע לפני הבחירות 

 המדיניות כפי שהם יראו לנכון.
כיום, מעל שנה לכניסתך לתפקיד, לא התקיים שום דיון במועצת העיר על התוכנית 

האסטרטגית לחינוך במועצת העיר. לא למדנו אותה, לא דנו בה ובוודאי לא אישרנו אותה או 
דיניות משמעותיים יוצאים לביצוע בשטח כולל החלטות חלקים ממנה.  למרות זאת שינויי מ

 הרות גורל לעיר ולילדי העיר ללא דיון מעמיק במועצה.
לא רק זאת, בימים אלו אנו נחשפים לתכניות נוספות אשר משנות סדרי עולם ואינן מגיעות 

 היא מועצת העיר. -למועצת הנהלת העיר
 פעמים למועצת העיר: 3הנושא כה חשוב שעלה 

העלינו את נושא התוכנית  15.5.19  3.4.2019 -ו 2.1.2019בישיבות המועצה בימים 
 אסטרטגית לחינוך. 

 
 –הצהיר  2.1.2019ראש העיר בישיבת המועצה הראשונה ביום 

. כמובן נשב ונראה תוצג בפני המועצה"אורלי התוותה כאן תוכנית אסטרטגית לחינוך שאנחנו נשב והיא 
עוד מעודכנים ואפשר, ואם יש נושאים כאלו או אחרים, אנחנו נפתח אותם גם לדיון מול איזה נושאים הם 

 " .ונביא את זה למועצת העיר בצורה מסודרתהנהגות הורים. נשתף את כולם 
 

 -כמו כן באותה הישיבה ראש העיר
חומים שונים. "זה תהליך חשוב, אנחנו נמשיך לקדם אותו באופן סדור, מקצועי ובשיתוף נציגי ציבור מת 

תחילה כמובן, במועצת החינוך עם הנהגות ההורים, עם כל מי שרק יכול לתרום אנחנו נשתף, ואז בסופו 
פני ועדת החינוך ולאחר דיונים בוועדת החינוך נעביר את ההמלצות בצורה של תהליך נציג את זה ב

 מסודרת להחלטת מועצת העיר.
ממנה כמובן תוכניות עבודה מפורטות ואנו נפעל לממש  לאחר שמועצת העיר תאשר את התוכנית, יגזרו

אותן תוך תהליך מתמיד של בקרה והפקת לקחים, כמו שעושים בכל ארגון מסודר. והכי חשוב, באופן 
 משתף ושקוף לציבור בעיר. "

 
 ראש העיר בתשובה להצעה לסדר שהועלתה בנושא :

, וגם שם יכול להיות מהר למועצת העיר נשתדל להגיש אותה כמה שיותר"נקדיש לזה כמה שצריך ו- 
שזה יהיה בדיון אחד, יכול להיות שנדרש לעוד דיון, אבל זה נושא כל כך חשוב בחיי העיר שנשקיע בזה 

 ונקדיש לזה את הזמן הנכון."
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

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

 itayt@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 
 15.5.19בתשובה לשאילתה מתאריך 

, נכון היה להמתין כפי שנמסר בעבר, עם הודעתה של מנהלת אגף החינוך על סיום תפקידה... .1"
לבחירת מנהל/ת אגף ולאפשר לו או לה להיכנס לתפקיד על מנת שיהיה ניתן להוביל את הדרג המקצועי 

בהתאם להנחיות הדרג הנבחר. התכנית האסטרטגית תובא לדיון בוועדת החינוך באחת מישיבותיה 
 הראשונות וכמובן כפי שיוחלט גם בשיתוף הנהגת ההורים העירונית.

השאלות הקונקרטיות התשובה היא לא, לא נקבעו ולא התקיימו עדיין דיונים בשאלות האלה  . לכל2
 בפורומים..."

 
 

מה סטטוס הצגת התכנית האסטרטגית לוועדת החינוך, הנהגת ההורים ומועצת  .1
 העיר?

 מה סדר העבודה המתוכנן לדיונים בנושא התכנית האסטרטגית לחינוך? .2
 מועצת העיר?האם התכנית תמומש ללא אישור  .3
 מה תאריך היעד לדיון במקרה שכן יוחלט על אישור מועצת העיר? .4

 
 

 בברכה,
 סיעת כפר סבא מתקדמת 

 הדר לביא, אמיר סילבר ופנחס כהנא
 
 
 

 
"חבר המועצה (לוי) טוען כי הנהלת העירייה מתייחסת לתוכנית כחתומה וגמורה, ומתלונן על כך 

 לדיון בוועדת החינוך העירונית ובמועצת העיר" שהתוכנית הוצגה להורים עוד בטרם עלתה
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טיוטת התכנית האסטרטגית הוצגה לראשונה למועצת העיר בקדנציה הקודמת בישיבת המועצה 

. עם כניסת המועצה הנוכחית לתפקידה ועם כניסת מנהל אגף 2018שמן המניין לחודש מאי 

  .ללימוד התכנית על ידו והתחלת הטמעתההחינוך לתפקידו בחודש אפריל, נדרש זמן 

והוצגה בפני חברי הוועדה  28.07.2019ביום הובאה לדיון בוועדת חינוך  האסטרטגית התכנית

במהלך הדיון בוועדה סקר מנהל אגף  בהם חברי מועצה ונציגי הנהגת ההורים העירונית דאז.

פי התכנית תוך כדי ציון החינוך, ד"ר אורי ארבל גנץ, את ההתקדמות שנעשתה במרבית סעי

 ההתקדמות כחלק מהתהליכים מול משרד החינוך.

 

 נוך המופיעה בזירת השקיפותירצ"ב קישור לתכנית האסטרטגית לח

 חינוך > תכנית אסטרטגית לחינוך  אתר העירייה > זירת השקיפות >

https://www.kfar-

saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Edu_Strategic_Plan_Ksaba.pdf 

 

ישור למצגת רצ"ב קישור לפרוטוקול הדיון המופיע בזירת השקיפות באתר העירייה וקכמו כן, 

 התכנית האסטרטגית שהוצגה בוועדה עם סטטוס ביצוע סעיפים מהתכנית האסטרטגית.

אתר העירייה > זירת השקיפות > מועצה > ועדות עירייה > ועדת חינוך > פרוטוקולים > 

 28.07.2019מיום  2/2019פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/p_hinuch_280719.pdf 
 

-אתר העירייה > זירת השקיפות > מועצה > ועדות עירייה > ועדת חינוך > פרוטוקולים > נספח 

 2018מצגת  תכנית אסטרטגית לחינוך מאי 

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/ProtocolFiles/p_hinuch_280719_nis1.pdf 
 

מיום מאז ישיבת ועדת החינוך , 6.11.2019כפי שצוין במענה לשאילתה בישיבת המועצה מיום 

מדיניות הרישום לחטיבות ביניים האסטרטגית, דנה הוועדה בבה הוצגה התכנית  28.07.2019

ובמדיניות האינטגרציה בעיר. בימים אלה משלים הצוות המקצועי את המלצותיו כפי שהונחה על 

 ידי וועדת החינוך ולאחר מכן יוגשו המלצות אלה לוועדה.

 

ת חינוך והן בהמשך יידונו נושאים נוספים הקשורים לתכנית האסטרטגית לחינוך הן בוועד

 במועצת העיר. ככלל מועצת העיר תעודכן לגבי התקדמות שלבי התכנית האסטרטגית.

 

 .2020התכנית תוצג למועצת העיר בישיבה עד חודש אפריל 
  

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Edu_Strategic_Plan_Ksaba.pdf
https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Edu_Strategic_Plan_Ksaba.pdf
https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/p_hinuch_280719.pdf
https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/ProtocolFiles/p_hinuch_280719_nis1.pdf
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 לכבוד
 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

  5/2/2020לישיבת מועצה  שאילתה

 פעילות תנועות הנוער בשכונה הירוקה

 

פיזי ראוי לפעילות תנועות הנוער בשכונה הירוקה. נושא זה עולה ביתר קיים מחסור במקום 
 שאת בחודשי החורף, בהם יש קושי גדול יותר לקיים פעילות באופן שוטף.

לתנועות הנוער בשכונה הירוקה (הצופים והנוער העובד והלומד), על אף שהן מקבלות 
 אים לפעילות.של תלמידים במשך השבוע, אין מקום מת מאות רבותלפעילות 

לפני כחצי שנה נאמר כי העירייה פועלת להקמת מבני קבע לתנועות הנוער אולם לא היה 
עדכון בנושא. בשלב זה, עיריית כפר סבא מאפשרת בימים קרים וגשומים פעילות בבית 

 הספר ופועלת כדי לאפשר פעילות בכיתות הלימוד. 

 

 ברצוני לקבל מענה לשאלות הבאות:

רייה בנוגע לפתיחת שערי בית הספר למשתתפי תנועות הנוער (אילו מה מדיניות העי .1
 בתי ספר, באיזה תנאי מזג האויר ואיזה מרחבים עומדים לרשותם).

 מה הסטטוס המעודכן בנוגע להקמת מבני קבע לתנועות נוער בשכונה הירוקה. .2

 האם קיימת מצוקה זהה במוקדי פעילות אחרים בעיר ואם כן כיצד מטופלים. .3

 
 

 ,כהבבר
 

 תהילה מימון 
 חברת מועצת העיר

 
 

 העתקים: 
 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -בן צ'רטוף דאר
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עיריית כפר סבא רואה בתנועות הנוער גורם משמעותי בנושא חינוך והתרומה לחברה בעיר. כפי 

ת את תנועות הנוער בצורה משמעותית במתקצשפורט בישיבות המועצה האחרונות, העירייה 

 ופועלת בשיתוף פעולה מלא איתן בתחומים שונים.

 

נכסי העירייה שייכים לציבור. אנו פועלים לשימוש מקסימלי בנכסים אלו תוך עירוב שימושים 

 לכל אורך שעות היממה וימות השבוע.

ש ואנו מטפלים בנושאים שימובהם הדבר מעלה לא פעם קשיים בין הגורמים השונים העושים 

 אלו כאשר מתעוררים חילוקי דעות ומחלוקות (למשל בגין ניקיון, בלאי וכד')

 

 .אף נחתם הסכם בין העירייה לבינן לשם הסדרת השימוש של תנועות הנוער בבתי הספר

 

באשר לנושא מבנה הקבע עבור תנועות הנוער בשכונה הירוקה, אנו שמחים לבשר כי נמצא שטח 

. שטח זה מחייב הליך תכנוני וזה 80 בשכונהלהקמת מבנה קבע עבור תנועות הנוער  פוטנציאלי

 יתבצע לאחר הליך של שיתוף ציבור בנוגע להתאמתו.

עד שיוקם מבנה הקבע, עיריית כפר סבא מאפשרת לתנועות הנוער בשכונות הירוקה לפעול בימי 

 . על פי צורך תותהחורף בתוך מרחבים סגורים בבתי הספר, לרבות הכי

 

בבית הספר ע"ש רחל המשוררת ובבית , שבט שליט, פועל 60 -בשכונה הזמר העברי םשבט הצופי

 יבילים המוצבים ליד הספורטק בשכונה. 3-ע"ש שמעון פרס. בנוסף, השבט פועל ב הירוקהספר 

מהלך כל י עגנון ב"בבית הספר ע"ש ש 80 -תנועת הנוער העובד והלומד פועלים בשכונה הירוקה

 השנה.

 

 .םכיום לכל תנועות הנוער בעיר יש מבנים לפעילות

שבט רכס של תנועת הצופים הפועל ברחוב החי"ש פינת בן יהודה מונה את כמות הגדולה ביותר 

חניכים, ולכן הוסכם על שת"פ בין השבט לבין תיכון ע"ש רבין לגבי  800-של חניכים, למעלה מ

 .ובתיאום הספר בעת הצורךשימוש של חניכי התנועה בבית 

 
ת הספר "שרת" אשר חשוב לציין כי תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" מקיימת את פעילותה בבי

  צורכיהם, כל זאת בתיאום ובהסכם מול עיריית כפר סבא ובית הספר. חרבשלב זה ממלא א
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 יותא' לתוספת השניה לפקודת העיר36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 
 לכבוד ראש העיר, מר רפי סער.

 בחודש ינואר נערך כנס מקצועי בנושא פתיחת אזורי הרישום לבתי הספר היסודיים.
בשאלות על התכנית, אך היא מעולם לא הוצגה בפרטיה לנבחרי תושבים רבים פנו אלינו 

 הציבור. 
 חלק מאותן שאלות:

(טבע, מדעים וכו') האם הייחודיות הבית ספרית תהיה בתחומי תוכן שונים  ●
 או שיטות לימוד שונות?

 האם תהיה סגירת כיתות בעקבות חוסר ביקוש בבתי ספר מסוימים? ●
 האם בתי ספר ותיקים ישופצו כדי להתאים לבתי הספר החדשים? ●
 האם תהיה קדימות לתושבי השכונה? ●
מה יקרה אם ילד ירצה לעבור בית ספר במהלך שנת הלימודים כי תחום  ●

 לטעמו של הילד? ההתמחות אינו
 מה המנגנון לקביעת הייחודיות (מועצה, מנהלת, הורים, אגף חינוך)? ●

 
 

גם בנושא זה, שהוא חלק מהתכנית האסטרטגית לחינוך, היה מכובד ונכון לקיים את הדיון 
 במועצת

 העיר שכן המשמעות היא שינוי יסודי במערכת החינוך שלנו עבור כל תושבי העיר. 
ת העיר לא דנה בנושא, לא עודכנה ולא אישרה את התוכנית כחלק נכון לרגע זה מועצ
 מהתוכנית 
 אסטרטגית לחינוך.

 
 מתי תוצג התכנית לחברי מועצת העיר? .1
 ?היכן התושבים יוכלו לקרוא על התוכנית המלאה עם שאלות ותשובות .2
מה מדיניות ההסעות הציבוריות בהקשר זה ואיך איך מתקשרת למדיניות לחסוך  .3

 ?טיבות הבינייםחנסיעות ב
 
 
 
 

 בברכה,
 סיעת כפר סבא מתקדמת 

 הדר לביא, אמיר סילבר ופנחס כהנא
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שינוי תבצע כחלק מקידום התכנית אסטרטגית וכפי שנאמר בשאילתה קודמת, עיריית כפר סבא 

והגדלת הייחודיות של בתי הספר פתיחת אזורי הרישום לבתי הספר בחינוך בדגש  מרחיק לכת

 ברחבי העיר.

 

הליך מקצועי של תכנון זה מחייב עבודה מקצועית של גורמי המקצוע יחד עם בעלי העניין, שיתוף 

 הציבור, תיקון התכניות, הצגתה לוועדת החינוך ואז לאישור המועצה.

נכון להיום אנו נמצאים בשלבי תכנון ראשוניים ובמסגרתם הוצגה בכנס גדול לצוותי החינוך בעיר 

 בנוכחות ראש העיר, הנהלת אגף החינוך ונציגי משרד החינוך. 13.1.2020ביום 

 

שנת הלימודים וצפויה להתחיל בבשלבי גיבוש  , כאמור, מדובר על תכנית רב שלבית אשר נמצאת

. לכשתתגבש טיוטת התכנית היא תידון בוועדת החינוך, 2021תשפ"ב שתחל בחודש ספטמבר ה'

 פורטת במועצת העיר ולציבור הרחב.ולאחר אישור הוועדה תוצג בצורה מ

 

 ואזוריהבחירה שתתאפשר תהיה מבוקרת  על פי טיוטת התכניתבאשר לסוגיית ההסעות, 

 .ככזה שאינו מצריך הסעות הבחירה יהיו ברדיוס המוגדר על פי חוזר מנכ"ל
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       27/01/20 
 לישיבת מועצת העיר לחודש פברואר השאילת

 ויצמן בזמן ביצוע עבודות מהיר לעירסיוע לעסקים קטנים ברחוב 
 

עבודות מהיר לעיר יצאו לדרך. בשלב זה היות והעבודות מתקיימות במקטע המזרחי אשר אין בו כמעט בתי 
עסק עוד לא מורגשות ההשלכות של ביצוע העבודות על העסקים במרכז העיר. למרות זאת, קיימים כבר 

  ות להשכרה לאורך זמן וחשש מהצפוי להגיע.עכשיו דיווחים על סגירת חנויות, העמדת חנוי
 העבודות צפויות להביא רעש ואי נוחות, להקשות על גישת הלקוחות ועל אספקה סדירה של סחורה לחנויות.
לצד הצורך בחידוש רחוב ויצמן מוטלת עלינו החובה לדאוג ולסייע לעסקים בעיר להתמודד עם הצפוי 

די מתן סיוע ישיר או במתן שירותי יעוץ עסקי, קיום ירידיֿם, ייעוץ במהלך עבודות מהיר לעיר. בין אם על י
 פיננסי ועוד.

 
 בהתאם נודה לקבלת מענה:

מנת לתמוך בעסקים ברחוב ויצמן לקראת ובמהלך עבודות  אלו פעולות בכוונת העיריה לבצע על .1
 מהיר לעיר ?

 
 
 

 בברכה,
 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 מועצת העירחגואל, חברת  -גרשון קרן 
 סיעת "כפר סבא בראש"

 
 העתקים: 
 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטוף -איתי צחר
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 פרויקט מהיר לעיר הנו פרויקט אסטרטגי להתפתחותה של העיר בכלל ושל מרכז העיר בפרט.

יר, שיקום התשתיות הרעועות, התת יביא לחידוש מרכז הע , הפרויקטלצד שיפור מערך התחבורה

 ₪.קרקעיות והעיליות והשקעה חסרת תקדים של מאות מיליוני 

 ילאורכה שבילאשר שדרת מסחר תוססת, צפוי להפוך ל רחוב ויצמן בסיומו של הפרויקט

 אופניים, מדרכות רחבות, תאורה וריהוט רחוב חדשים.

אותן,  ואנו עושים הכל על מנת לצמצםנגרמות הפרעות תקופת העבודה ב, בו של כל שיפוץימט

למקטעים על מנת  הפרויקט חולקתכנון מדויק וניהול צמוד וקפדני של העבודות. זאת באמצעות 

 . אלו של עבודותבתושבים ובבעלי עסקים בלצמצם את הפגיעה 

 

סביבתו, העירייה ממקדת מאמצים רבים בקיום אירועים בעל מנת לסייע לעסקים ברחוב זה ו

זה וכן נבחנות מספר תכניות אשר יאפשרו תמריצים לטובת חידוש שילוט וחידוש חזיתות  באזור

 הנ"ל נמצא בשלבי בחינה מקצועית, כלכלית וחוקית. -לחנויות

 

 פעילות הניקיון והתחזוקה של הרחוב שופרה והוכנסו רכבי שטיפה ותוגבר מערך הניקיון.

 

אקספרס אשר מטרתן להועיל ולהקל על מצוקת  בנוסף, העירייה התקינה, כפי שהתחייבה, חניות

 החניה במקום ולאפשר תחלופת לקוחות מהירה באזורי הביקוש.

 

אנו מודעים היטב לחששות הסוחרים ונעשה כל שניתן על מנת להקל במהלך תקופה זו ולקראת 

 הרווחה שיביאו עבודות שדרוג הרחוב.
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 26.1.2020    רפי סער-לכבוד ראש עיריית כפר סבא 
 

 מדוע לא מאושר תקציב העיריה? - 2020שאילתה לישיבת מועצת העיר פברואר 
 

 הרקע
 

אושר תקציב עיריית כפר סבא, מידי שנה בחודש דצמבר לפני שנת התקציב  2005מאז שנת 

שנה אחר שנה, למעט מקרה יחיד בו מו״מ קואליציוני עיכב את אישור ה, הבאה. כך הי

לאחר הבחירות האחרונות,  בו אושר התקציב בחודש , 2019וכן שנת התקציב לחודש ינואר 

  .אפריל

תהיה השנה הראשונה בה בפתחו של חודש פברואר לא רק שמועצת העיר טרם  2020נת ש

 העיריה אלא אף שדיוני התקציב כלל לא התחילו עדיין בוועדת הכספים. אישרה את תקציב

 
 :פקודת העיריות קובעת כי

וראש העיריה יגיש לאישור הגזבר יכין הצעת תקציב לעירייה, על פי הנחיות ראש העיריה, "

; מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה המועצה לא יאוחר

 לפני ועדת הכספים קודם שיגיש למועצה;" ראש העיריה יביא את הצעת התקציב

 

 

לקיפאון ניהולי, לעצירת פרויקטים ולמעמסה  ניהול העיריה בתקציב המשכי מביא בד"כ

 גדולה על ראשי האגפים.

 
 השאלות

 מדוע לא הוכן ולא הועבר טיוטת תקציב העיריה לעיון חברי המועצה וועדת הכספים? -

 מדוע בוטלו שלושת ישיבות ועדת תקציב שתוכננו, ונדחו כבר יותר מפעם אחת? -

 נת הצעת התקציב לאישור?מהם הקשיים איתם מתמודד הגזבר וראש העיר בהכ -

 
 בברכה,

 
 צביקה צרפתי

 כפר סבא אחת -חבר מועצת העיר 
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ת מדיניות תקציב העירייה טרם הובא לאישור עקב קשיים רבים באיזון התקציב ובהתוויי

 כלכלית אחראית ומאוזנת על רקע מצבה הכספי של העירייה.

 

 300 רף המלוות של העירייה בצורה דרמטית וחצה אתבמהלך עשר השנים האחרונות הוגדל עומס 

מש"ח. חשוב לדעת כי עומס זה מטיל צל כבד על יכולות העירייה לממש עבודות פיתוח כגון אלו 

 שיפורטו להלן.

אחוז מסך התקציב השוטף. התנהלות בהתאם  35.5%נכון להיום עומד עומס המלוות על 

שלוש -בתוך שנתיים 50%ומס המלוות יחצה את קו למדיניות שהייתה נהוגה בעבר תביא לכך שע

 ואז תעמוד בסכנה עמידת העירייה בהגדרה של רשות איתנה על כל המשתמע מכך.

בנוסף, נהיה מצויים במצב בו חלק ניכר מן התקציב ייידרש לשם כיסוי ההלוואות ולא לפיתוח 

 חדש.

 

למעט תב"ע לעסקים מרכזיות  ותבעיר תב"עעשרים השנים האחרונות לא אושרו במקביל, במהלך 

, ועל פי נתונים השוואתיים, 2014("המשולש" באזור הכניסה הדרומית לעיר) בשנת  א 11 /21 כס/

 -כ והנו 15-יחס ההכנסות מארנונה עסקית ביחס למגורים הנו הנמוך ביותר מבין רשויות פורום ה

 פחות מהממוצע של רשויות אלו. 50%

 

מוסדות החינוך, הכבישים, המדרכות,  -מים בכל תחומי הפיתוחיתר על כן, פערים רבים קיי

 הגנים הציבוריים ועוד.

די בסיור קצר בגני המשחקים במזרח העיר, במוסדות החינוך, במעבדות, בחדרי המורים ובגני 

 הילדים כדי להבין את עומק הפערים.

 תאורת הרחוב מיושנת ואינה חסכונית ועוד.

 

 תנהלות כלכלית אחרת וזאת ייעשה.המציאות הנוכחית מחייבת ה

 

לאור המצב הכלכלי העגום, ולאור הרצון להביא תקציב מאוזן, אחראי ושקול, אורכת מלאכת 

 הרכבת התקציב זמן רב.

 

 התקציב יובא לאישור בהקדם.
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 26.1.2020    רפי סער-לכבוד ראש עיריית כפר סבא 
 

 עיר אקדמית כפר סבא – 2020שאילתה לישיבת מועצת העיר פברואר 

 

 הרקע

 

במהלך מערכת הבחירות הבטחת להפוך את כפר סבא לעיר אקדמית. במסגרת הקמפיין הצגת 

 .שצעד כזה ימשוך לעיר אלפי סטודנטים ואוכלוסייה צעירה שתחזק את העיר כולה

 

המונה תריסר חברי מועצה ונציגי , מיד עם כניסתך לתפקיד הוקמה ועדה להקמת מכללה אקדמית

 .אף נציגים מטעם סיעתך 3ביניהם ציבור ו

 

 להלן מספר שאלות הבהרה לציבור בכפר סבא שמצפה לראות את אלפי הסטודנטים

 

 ?האם נעשתה פניה למוסדות אקדמיים לבדיקת היתכנות הקמת מכללה בעיר

מה יהיו תחומי , באיזה מכללה מדובר, אם כן? האם התגבשה תוכנית להבאת מרכז אקדמי לעיר

 ?היכן תמוקם בעירו הלימוד בה

 ?מדוע לא התכנסה עד היום הועדה להקמת מכללה אקדמית בעיר

 

 בברכה,
 

 צביקה צרפתי
 כפר סבא אחת -חבר מועצת העיר 
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עיריית כפר סבא פועלת ומקדמת שיתופי פעולה מול מספר גופים אקדמאים במגוון נושאים כגון: 

 חינוך, קיימות, חדשנות ועוד.

 

 פירוט שיתופי הפעולה של עיריית עם מוסדות אקדמיים:להלן 

 

 בית הספר פורטר של אוניברסיטת תל אביב

 במסגרת שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת תל אביב ישנם שני תחומים עיקריים:

אתר הדגמה למחקר וליווי  -"ביטא סייט" אשר תהפוך את כפר סבא להקמת מעבדה אורבנית 

עירוניים או  פרויקטיםיגיעו דוקטורנטים וצוותי מחקר ללוות זו . במסגרת יוזמות סביבתיות

פסולת, מים, אנרגיות מתחדשות, תחבורה ועוד. עד כה נערכו מספר  -עצמאיים בתחומי סביבה 

 והגדרה משותפת ונבחן המיקום האידאלי לשילוב מערך מסוג זה. לאפיוןפגישות בנושא 

 
של שותפים ממספר מדינות  בקונסורציוםשותפות בנוסף, עיריית כפר סבא והאוניברסיטה 

במסגרת קול קורא ערים חכמות של האיחוד האירופי. במסגרת הפרויקט אוני' תל אביב היא 

 . בפרויקטהגורם המחקרי המלווה שמוביל את העשייה שלנו 

איסוף מידע על ידי ראיונות ומחקר כמותי שישמשו בסיס בפרויקט מורכב מהשלב הנוכחי 

 ת הפעולה שתוטמע בהמשך.לתוכני

 

 המרכז לערים חכמות באוניברסיטת בר אילן

 .ירם ליווי אקדמי לאתגרים מרכזיים בעודיקשיתוף הפעולה הנו ל

לאחר מספר פגישות וקבלת החלטות משותפת הוחלט להתמקד בליווי פרוייקט אפס פסולת בעיר. 

פסיכולוגיה, כלכלה  -מגוונים כוללת ליווי של צוות מחקר מתחומים עבורה העירייה המשמעות 

התנהגותית, סביבה, משפט ועוד בכדי לבנות תוכנית פעולה מקיפה, לבנות מדדים ולבחון אותם 

 ביחס להטמעה. 

מועמדות לקול הקורא המרכזי של עם המרכז לערים חכמות, יחד בנוסף, עיריית כפר סבא הגישה 

 מה.בתחום תחבורה חכ - 2020הורייזון  -האיחוד האירופי 

 

 מכללת בית ברל

האפשרות לבניית תכנית עירונית במסגרת שיתוף פעולה עם מכללת בית ברל נבחנת בימים אלו 

 .להכשרת מורים על פי צרכי העיר

 

 מכללת אפקה

ובקשר  מכללת אפקה בתחום התייעלות אנרגטיתעיריית כפר סבא נמצאת גם בקשר אקדמי עם 

 מתמיד עם ראש המכון לכלכלה מעגלית, פרופ' אבי בלאו. 
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רק בשבוע שעבר נערכה הכשרה מרובת משתתפים לגורמי מפתח בארגון בנושא בנייה מאופסת 

אנרגיה ברשות ואנו בוחנים ליווי של בנייה ושיפוץ של מבנים בעיר באופן קרוב יותר על ידי 

 המומחים מטעם המכללה לנושא.

 

 "מאיר"  לסיעודהאקדמי בית הספר 

 אוניברסיטת תל אביב.עם  בשיתוף לקופת חולים "כללית" שייךד ועהאקדמי לסיספר בית ה

 לאורך שנים.רבים הכשיר אחיות ואחים ו 60-מאז שנות הקיים בעיר המוסד  

 

 

, העירייה נמצאת בקשר עם מרכז אקדמי מסוים, אותו לא ניתן ת מרכז אקדמי לעירבאשר להבא

 לחשוף בשלב זה, ובוחנת את האפשרויות להקמת המרכז האקדמי בעיר.

 

 . טרם התכנסה להקמת מכללה אקדמית בעירועדה וה
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 לכבוד ראש העיר מר רפי סער,

 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 

 

 כפר סבאבהצתות  הנדון:

 

 רועים שונים.יא 11-כלי רכב הוצתו בעיר כפר סבא בחצי השנה האחרונה ב 15

התבצע ו 2019חנות הסנדוויצים של סעדיה בחודש אפריל  ,חנות ירקות בשוק בנוסף הוצתה

 ראש העיר בחודש אוקטובר האחרון. תבלשכניסיון הצתה 

חקירת האירועים מוטלת על משטרת ישראל. האחריות על ביטחון ותחושת הביטחון של 

התושבים מוטלת גם על עיריית כפר סבא אשר לרשותה אמצעים לסייע בהרתעה ואכיפה כגון 

 מות, שימוש בסיור העירוני, גיוס ליחידות המתנדבים וכיו"ב.להצבת מצ

 

  ?עושה עיריית כפר סבא כדי להתמודד עם ההצתות בעירמה 

 לו מהלכים מתכוון ראש העיר להוביל כדי להחזיר את הביטחון לתושבים ?יא

 

 
https://www.israelhayom.co.il/article/711431 

 
kfs.co.il/news/38687-https://www.tzomet 

 
https://kfarsaba.mynet.co.il/local_news/article/BJ5eq8PZL 

 
post.co.il/hpnews/80853-https://www.hasharon 

 
kfs.co.il/news/28028-https://www.tzomet 

 
o.il/news/28109kfs.c-https://www.tzomet 

 

 

 בברכה,
 סיעת כפר סבא מתקדמת 

 הדר לביא, אמיר סילבר ופנחס כהנא
  

https://www.israelhayom.co.il/article/711431
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/38687
https://kfarsaba.mynet.co.il/local_news/article/BJ5eq8PZL
https://www.hasharon-post.co.il/hpnews/80853
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/28028
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/28109
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הטיפול בחקירת האירועים הנו באחריות משטרת , כפי שנאמר בשאילתהראשית כל, ראוי לציין ו

 כפר סבא כאשר העירייה פועלת לסייע בכל מה שנדרש בהקצאת משאבים שונים.

 

במספר מישורים עפ"י תפיסת הפעלה סדורה להגברת תחושת הביטחון ברחבי  פועלתהעירייה 

, גיוס, ם טכנולוגיים, הפעלת מוקד ביטחוןהפעלת יחידות ביטחון ואכיפה, התקנת אמצעי :העיר

 הכשרה ורכש ציוד עבור יחידות מתנדבים.

 

 במהלך היממה פועלות בעיר מספר יחידות עירוניות: 

 .עשר פקחים עירוניים העשר שוטרים וארבע היחידה המורכבת מארבע -שיטור העירוני   •

 .סיירים המצוידים במכוניות וקטנועים 20יחידה המונה  –סיור עירוני  •

 יחידת פיקוח כללי.  •
 

יחידת השיטור העירוני פועלת אך ורק בשטח העיר כפר סבא. שוטרי ופקחי היחידה מעורבים 

קצועיות, מבשטח העיר, כולל ביצוע מעצרים תוך הפגנת   באופן אישי בסיכול אירועי עבריינות

נחישות וחתירה למגע. על חלק מפעולות אלו אף זכו לתעודות הוקרה מטעם מפקד תחנת כפר 

 סבא ומפקד המרחב. 

 

 חדשים. מצלמות בתשעה אתרים 52הותקנו האחרונה במהלך השנה 

 רצ"ב קישור לפירוט אתרי הצבת המצלמות באתר העירייה.

אתר העירייה > יחידות העירייה > אגף ביטחון, בטיחות וחירום > מצלמות ביטחון במרחב 

 הציבורי כפר סבא.

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=527&ArticleID=11103 
 

 .מרכז אליו את כל תמונת החוזי ממצלמות המוצבות ברחבי העירי העירונמוקד הביטחון 

 

בנוסף מפעיל אגף הביטחון מספר מצלמות ניידות המותקנות בהתאם צרכים כולל הקצאה 

למבצעים משותפים עם משטרת ישראל. אגף הביטחון פועל בשיתוף פעולה מלא עם הזירה 

מותקנות מצלמות ייחודיות בהתאם לצרכי הטכנולוגית בתחנת כפר סבא במסגרת פעילות זו 

 המשטרה.

 

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=527&ArticleID=11103


 

 
 
 
 
 
 

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

 itayt@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

יחד עם נציגי שכונות להקמה, אימון וציוד יחידות מתנדבים במסגרות של  תפועל עיריית כפר סבא

 40סיירת שכונת אליעזר מונה ו מתנדבים 80מערביות מונה השכונות הסיירות שכונתיות. סיירת 

 . גנת נוכחות ובולטותח השכונות בהפמתנדבים. המתנדבים פועלים בשט

 

לסיכום, העירייה פועלת ותמשיך לפעול במסגרת גבולות אחריותה כגוף שאינו בטחוני ואינו 

 משטרתי להגברת הבטחון בקרב תושבי העיר.
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 04-01-2020                                                           לכבוד
 ראש העיר –רפי סער 

הודעה  –א' לפקודת העיריות 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 
 בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ בתחומי העיר.

 
 

לאחרונה נכרת עץ רב שנים בכניסה לשוק. רבים מתושבי העיר היו קשורים לעץ והיו המומים 
 מהכריתה. הדבר נודע להם רק לאחר הכריתה. 

ככלל, הודעות על בקשות לכריתת עצים בוגרים ניתן לראות באתר משרד החקלאות ופיתוח 
תושבי כפר סבא, רובם ככולם אינם מודעים פקיד היערות הארצי, ובאתר העיריה.  -הכפר

וכך לא יכולים לממש  ,לאפשרות הבדיקה באתר וודאי שאינם מקפידים להתעדכן באופן יומי
 .האפשרות לערור על ההחלטה

בנושאי תכנון ובניה יש דרכים מספר לידע הציבור על תכנית שבתהליכי אישור, בין השאר על 
 ידי פרסום מודעה בעיתונות, וכן על ידי פרסום מודעה צמוד לאתר התכנית ובסביבתו.

בכפר סבא אין פקיד יערות מקומי שמקבל החלטה על כריתה, ולמעשה עירית כפר סבא מעבירה 
 ריתה בצירוף התייחסותה, להחלטת פקיד היערות. המלצתה לבקשות הכ

בדרך זו לתושבים אין אפשרות להביע דעתם, הן בפני העיריה כשכותבת המלצתה, והן לפקיד 
 היערות שצריך להחליט.

יש לציין שלאחרונה עירית נהריה אמצה נוהל לפרסום הודעה בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ 
 הל זה.ובכך היתה לרשות הראשונה שמאמצת נו

כידוע כל עץ בוגר מוגן בחוק, הן בשטח פרטי והן בשטח ציבורי.  נושא הסמכות לכלול נוהל זה 
גם לגבי עצים בשטחים פרטיים ייבדק על ידי העיריה.  הצעתנו מתייחסת לכלל העצים המוגנים 

 בחוק.
 במקרה חרום בטיחותי, לא מוצע לשנות הנוהל הקיים.

 
 מוצע להחליט:

או העתקתו תפורסם במודעה בצמוד לעץ או קבוצת העצים, אליו  בקשה לכריתת עץ .1
 מתייחסת הבקשה.

 יוכן נוהל המתייחס לגודל המודעה , תוכנה, האחריות לפרסומה וכו'. .2
 

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

 מנכ"ל העיריה  –העתק: איתי צחר 
 בן צרטוף
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          16/01/20
  

          לכבוד 
 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 
 2020יבת מועצת העיר לחודש פברואר הצעה לסדר לקראת יש
 בנושא פיתוח תשתיות עירוניות שנתיתפרסום תוכנית עבודה 

 
עיריית כפר סבא הכריזה כי בכוונתה להשקיע בפיתוח התשתיות במרחבים הציבוריים, פיתוח גינות 
ציבוריות וגני משחקים, שיפור תשתיות כבישים ומדרכות, שדרוג גינון והנגשת המרחבים 

 הציבוריים.
כמות המשימות גדולה, ותושבים רבים מחכים בכיליון עיניים לשדרוגים הצפויים ליד מקום 

ציבור לא יודע מתי עתידות להתבצע המגוריהם. אלא שכיום תוכנית העבודה המפורסמת כוללנית ו
ה זמן של כיכר שממתינים ל יתבצע שיפוץעבודות באופן ספציפי, מתי צפוי ריבוד של כביש או מתי 

 רב. 
 תוכנית העבודה המפורטת לא מפורסמת מראש, וגם לא בדיעבד.

תפעל לפרסום תוכנית עבודה שנתית באתר העיריה באופן גלוי, בהצעה זו אנו מבקשים כי העיריה 
 יה חודשים לאחר אישור התקציב העירוני השנתי, באופן שישקף את עבודות העירלפי נושאים

 
 הצעת החלטה

אשר יכללו  שנתיתתפרסם העיריה תוכנית עבודה ו/או תוכנית ביצוע עבודות פיתוח  2020במהלך 
את העבודות שבוצעו או יבוצעו בתחום שיפוץ כבישים ומדרכות, הנגשת המרחב הציבורי ופיתוח 

 גינות ציבוריות.
כנית תפרסם את התוכניות חודשיים לאחר אישור התקציב העירוני השנתי. לתוהנהלת העיר 

 תצורף טבלת מעקב אחר ביצוע.
 

 בברכה,
 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 חגואל, חברת מועצת העיר –קרן גרשון 
 סיעת "כפר סבא בראש"

 
 העתקים:

 עוזר מנכל עיריית כפר סבא –מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צרטוף  –איתי צחר 
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 בזירת השקיפות 2019רצ"ב קישור לתכנית העבודה של 

 אתר העירייה > זירת השקיפות > כספים ותכניות עבודה > תכניות עבדוה עירוניות

saba.muni.il/?CategoryID=3318&ArticleID=9108-https://www.kfar 

 

בנושא שדרוג מתקני משחק וקרצוף וריבוד  2019להלן דוגמאות לפירוט תכנית העבודה של 

 כבישים.

 

 

 

 

 

  

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3318&ArticleID=9108
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          16/01/20
  

          לכבוד 
 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 
 2020 הצעה לסדר לקראת ישיבת מועצת העיר לחודש פברואר

 נוהל טיפול בהארכת הקצאות קרקע ומבנים
 

 קרקעות עירוניות הינו משאב יקר מאוד (!) המיועד לשימוש רווחת כלל תושבי העיר.
לאחרונה היו מספר מקרים בהם הקצאות של קרקע עירונית הסתיימו והארכתן לא הובאה לאישור 

 חודשים לאחר מכן.   -המועצה 
בעניינם  המדיניות שהוצגה וקיימת בעיר, לפיה ההקצאות בתוקף כל עוד לא התקיים דיון בועדה

), גורם 2008(לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים וקריטריונים ותבחינים שאושרו במועצת העיר בשנת 
לכך כי הועדה המקצועית נוטלת על עצמה, הלכה למעשה, סמכות להחליט ולהאריך את ההקצאה, 

 במקום מועצת העיר.
 מטרת ההצעה 

גוף המאשר את הינה הצת העיר מוע, לפיה נהלים ביחס למדיניות ההקצאות של מבנים הסדרת
 ההקצאות.

 הצעת החלטה
 עיריית כפר סבא מכירה בחשיבותם של המשאבים העירוניים ובהתאם:

חודשים לפני  4 עד  וועדת ההקצאות תקפיד על קיום דיון בהארכת הקצאה לכל המאוחר .1
 ההקצאה.מועד תום 

למועצת העיר,  לראש העיר תינתן הסמכות להאריך את ההקצאה, בכפוף להודעה מראש .2
ככל שלא תתקבל החלטה אחרת במהלך תקופה זו תהה  .יום 90ולתקופה שלא תעלה על 

 דיון נוסף. ההקצאה מבוטלת ללא כל 
 ועדת הקצאות תעדכן את המועצה חודשיים לפני ביחס לכל הקצאה שעתידה להסתיים. .3

 
 בברכה,

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר
 חגואל, חברת מועצת העיר –קרן גרשון 

 סיעת "כפר סבא בראש"
 

 העתקים:
 עוזר מנכל עיריית כפר סבא –מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צרטוף  –איתי צחר 
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19/1/2020 
 

 לכבוד
 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

  5/2/2020הצעה לסדר לישיבת מועצה 

 מדיניות ניצול שטחים ציבוריים

 

 משאב ה"קרקע" הוא משאב שהולך ומצטמצם עם גידול האוכלוסיה. 

כפר סבא גדלה בשנים האחרונות בעיקר באמצעות פיזור גאוגרפי, אולם בשנים הבאות 

 צפויה לגדול גם באמצעות ציפוף. 

יחד עם הגידול באוכלוסיה ולצד השינוי במגוון התושבים בעיר, יש צורך בשטחים ציבוריים 

 היו קיימים לפני עשור או שניים ויש צורך בתוספת שירותים לתושבים.השונים מאלו ש

 

הצעה זו מובאת לדיון במועצת העיר במטרה לקדם לקדם מדיניות ניצול שטחים ציבוריים 

 באמצעות: 

  השטחים הציבוריים הקיימים בעירהיצע מיפוי  .1

 ושבי העיר תשל  צרכיםמיפוי  .2

 הציבורייםבחינת חלופות לניצול מיטבי של השטחים  .3

 
 היצע השטחים הציבוריים הקיימים בעיר מיפוי 

כיום יש פיזור של מבנים ציבוריים ברחבי העיר וישנן קרקעות פנויות לטובת שימוש עתידי. 

ישנם שטחים שצריכים להיות מיועדים לשימוש של תושבי האזור וישנם כאלה שצריכים 

 להיות מיועדים לכלל תושבי העיר.

מיפוי השטחים (ככל שלא קיים), אלו התפוסים ואלו הפנויים יאפשר לנו להבין את פיזור 

 השירותים לתושבים ובהמשך להתאימם לצרכים השונים של האוכלוסיה. 

מוצע כי יקודם מיפוי מלא של השטחים ותוצג באתר העירוני מפה ידידותית לתושבי העיר. 

מים בעיר ועליהם סימון של שימושים קיימים (כולל במפה יופיעו כלל השטחים הציבוריים הקיי

 הקצאות) כיום ושטחים שלא בשימוש כיום.

 



 

 
 
 
 
 
 

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

 itayt@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 
 תושבי העיר צרכים שלמיפוי 

 לתושבי העיר, באזורים השונים, יש צרכים שונים. 

 בתי גימלאים, בתי נוער, קופות חולים, בתי כנסת, מרכזי תרבות ועוד.

ם תלויי מקום אלא מיועדים לכלל העיר. העיר גדלה בנוסף, ישנם צרכים כלל עירוניים שאינ

וצפוי להמשיך לגדול ועל כן מרבית השירותים אותם צורכים התושבים צריכים להיות 

 מפוזרים. 

מוצע כי יקודם מיפוי מלא של צרכי התושבים באזורים השונים*. מוצע כי המיפוי ייערך אחרי 

(לפי מרחק מירבי לתושב) ובשיתוף של חלוקה גיאוגרפית אזורית שתקבע את גבול האזור 

 תושבים מהאזור.  

*מובן וברור כי לא כל הצרכים יוכלו להתממש וכי לא מדובר על תכנית שיוצאת לביצוע 

בתקופה הקרובה, אולם מדובר על "צביעת" שטחים למטרות שונות על מנת לא להגיע למצב 

 שכשיש אפשרות, אין שטחים להתבסס עליהם. 

 

 ת לניצול מיטבי של השטחים הציבורייםבחינת חלופו
מצב בו הקרקע הופכת להיות בחוסר משמעותי וכן ההבנה כי מצב זה יחמיר עם הגידול 

 בכמות התושבים בעיר, דורש מאיתנו להיות יעילים בשימוש בקרקע.

יש צורך לחשוב על פתרונות שיישלבו שימושים שונים וינצלו באופן מיטבי את השטחים 

י שנעשה היום בשימוש בבתי הספר בשכונה הירוקה כמרכזים קהילתיים) ועל הקיימים (כפ

 כן מוצע:

 הקיימים בארץ ובעולם פתרונות שונים בחינת -

שימוש  בכלי של "עירוב שימושים" כמו שימוש בעסקים פרטיים משמעותיים (כמו  -

להציע קאנטרי, קניון ועוד) לתוספת שטחים ציבוריים במסגרת בנייתם (כמו שנהוג 

 היום גני ילדים בבניינים המיועדים לפינוי בינוי).

בחינת הקצאת שטחים לגופים השונים תוך בחינה מדוקדקת של הצרכים והאפשרות  -

בחינה של עירוב שימושים גם  -להמשיך בהקצאות וככל שמחליטים להקצות

 בשטחים ובמבנים שמקצים. 

הצרכים וסיה משתנה ואוכלה גמישות בהתאמת המבנים/השטחים מתוך הבנה כי -

 משתנים.

בחינת האפשרות להתאמת המבנים הקיימים היום בשטחים הציבוריים ותוספת  -

 שימושים.
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 הצעת החלטה:
עיריית כפר סבא תבצע מיפוי מלא של השטחים הציבוריים (ככל שלא קיים)  .1

התפוסים והפנויים תוך הצגת השימושים הקיימים כיום ותוצג מפה "ידידותית 

 באתר העירוני.למשתמש" 

עיריית כפר סבא תבחן את הצרכים של תושבי העיר לפי אזורים ובשיתוף של  .2

 התושבים.

 עיריית כפר סבא תבחן חלופות לשימוש מיטבי בשטחים הציבוריים. .3

הנתונים שייאספו יובאו לדיון במליאה לתכנון ובנייה על מנת לגבש מדיניות שימוש  .4

 בשטחים ציבוריים.

 
 

 בברכה
 ון תהילה מימ

 חברת מועצת העיר
 
 
 
 

 העתקים: 
 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא -בן צ'רטוף דאר
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 עדכון הרכב ועדות עירייה

 החלטההצעת 

למנות את חלי סממה פדידה כחברה בוועדת מל"ח במקומה של צאלה וקסמן  מאשרים .1

 גונן.

 למנות את אורית אוזן כרמי כחברה בוועדת מל"ח במקומו של צפריר רוזן. מאשרים .2

מאשרים למנות את צחי בן אדרת כחבר בוועדת הנחות בארנונה במקומה של גלית  .3

 שניידר מימרן.

 גולן כחבר בוועדה תחבורה במקומה של נועה קשת.מאשרים למנות אסף  .4

 מאשרים למנות את אסף גולן כחבר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של נועה קשת. .5
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 אישור הסדר חנייה כלל עירוני עבור רכבים חשמליים

 דברי הסבר:

כפר כחלק מהמאמץ העירוני להפחתת פליטות במרחב העירוני, לפני כשלוש שנים החליטה עיריית 

סבא לעודד שימוש ברכב היברידי באמצעות מתן פטור מתשלום עבור אגרת חניה בכחול לבן. קרי, 

מאז אותה החלטה החנייה הינה חינמית לרכב היברידי אשר אינו נדרש בהפעלת אמצעי תשלום 

 כלל .

 

בהמשך למאמץ להפחית את זיהום האוויר בעיר ככל הניתן, העירייה מבקשת לתקף את הפטור 

"ל גם על רכבים חשמליים. פעולה זו מצטרפת להיותה של עיריית כפר סבא חלוצה בפריסת הנ

עמדות טעינה במרחב הציבורי על מנת לעודד שימוש בסוג התחבורה הנקייה ביותר הנמצאת 

 בהישג יד.

 

 .לצורך גיבוש הסדר חנייה כלל עירוני לאחר אישור המועצה, יועבר הנושא לדיון בוועדת תנועה

 

 :ת החלטההצע

מתן פטור מתשלום אגרת שעניינו הסדר חנייה כלל עירוני עבור רכבים חשמליים קביעת מאשרים 

 חניה.הסדר 
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 בשוק עלייה 15אישור העברת זכויות דיירות מוגנת בחנות מספר 

 .דייר יוצא והדייר המוצעתצהירי חוות דעת שמאית, חוות דעת משפטית ו רצ"ב

 

  





 

 

 

 

 

 '/שבט/תש"פז     לכבוד

 2020פברואר  02 ראשון יום                  . עיריית כפר סבא 

 

 הגב' אילה זיו  לידי : 

 .יועצת משפטית למכרזים, מנהלת מחלקת נכסים           

           

 

     .נ., ג

 
 

ש ק ב ת  נ י ח ת  הב נ ג ו מ ת  ו ר י י ד ת  ו כ ז ת  ר ב ע ה   ל
 

ו נ יח ר ח ס מ ה  נ ב מ ב '  ת  ס 1: מ 5  
 

ז  מ ר ד  ו 1ד א  8 ב ס ר  פ כ  , ה  י ל ע ן  ו כ י ש  ,  

 

 

 

 מטרות חוות הדעת .1

  

 :   להעברת זכויות של דיירות מוגנת כדלקמן  בקשההועברו אליי לבחינה  16.1.2020ביום 

 

 416,500שווי הדיירות המוגנת נקבע בסך של  – 15וגנת בחנות העברת זכויות דיירות מ . ₪ 

 

 . מטרת חוות דעתי לבחון את סבירות השווי שנקבע בגין זכויות הדיירות המוגנת

 

 

   -רקע כללי   .2

 בשיכון עליה של העיר כפר סבא . 18ת במבנה מסחרי ברח' רמז מנשוא הבדיקה ממוק תהחנו 

 .) בעורף מסעדת סבינו ( לכיוון צפון/מערב במבנה ופונהת עורפית החנו 

 

 .מ"ר ברוטו ) כולל שטח מחסן ( 23.65 –בשטח של כ  -הינה חנות בשימוש של איטליז   15חנות מס'  

 

   

 



 

 

 

 

 

  -  התאם לתצהירים שהועברו לעירייה ניתוח שווי הזכויות בדיירות המוגנת ב .3

  

מ"ר ברוטו ) כולל שטח מחסן ( , מוצהר  23.65 –בשטח של כ  -הינה חנות בשימוש של איטליז   15חנות מס' 

 למ"ר בנוי .₪  17,610אשר מבטא שווי של ₪  416,500שווי זכויות הדיירות המוגנת בסך של 

 החנות ממוקמת בעורף מסעדת סבינו .

 

  

  - שווי זכויות דיירות מוגנת .4

 

 כוללת שני מרכיבים, כדלקמן: הדייר המוגןשווי זכות  

 

 של הדייר לשלם דמי שכירות מופחתים, נמוכים משמעותית מדמי שכירות ראויים. א. הזכות 

 יתרון כלכלי. -למעשה לדייר המוגן נוצר       

 

 הזכות של הדייר שלא להיות מפונה כנגד רצונו. ב.  

  

 הבא: ןאמד שווים באופילצורך אומדן שווי זכות דמי המפתח, י

 

 ת זכויותיו לדייר חלופי.פינוי מרצון ע"י הדייר המוגן והעבר

, הדיירות המוגנת בתנאי שוק חופשי כאילו נמכרו או היו מוצעים למכירה לצדדים שלישיים  שווי זכות

משווי הבעלות  65% –הנכס בבעלות חופשית ופנוי וזאת עפ"י עסקאות ועפ"י המקובל כאחוז מתוך ערכו של 

 המלאה והחופשית .

 

 סקר מחירים מקיף כדלקמן: ערות המוגנת נבחנו על ידי עסקאות ובוצשווי הזכויות בדיילצורך בחינת  
 

 

  -דמי שכירות חופשית לדוגמא במתחם חצר השוק  

 

חזית/עורפיתשכ"ד למ"רשכר דירהמס' חנות גודל החנות במ"רסוג השימוששם החנות

חיצונית      146.22₪    1,316.00₪חנות 913חנות ירקות סבח

חיצונית      149.63₪    2,843.00₪חנות 192+3חנות ירקות שושנה סקה

חיצונית +26 מ"ר חיצוני      200.00₪    2,000.00₪חנות 101חנות ירקות אברהם סקה

118.78₪     

חיצונית      166.67₪    1,500.00₪חנות 917חנות ירקות סבח

פנימית  1,069.00   ₪ חנות 914אטליזאטליז

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   -דמי שכירות לחנויות במרכז העיר כפר סבא בסביבה הקרובה    

חזית/עורפיתשכ"ד למ"רשכר דירהכתובתגודל החנות במ"רסוג השימוששם החנות

חזיתית     128.60₪    4,500.00₪ויצמן 35160פיצה/מזוןחומוס בבא

חזיתית     250.00₪    7,500.00₪ויצמן125 30הנעלהמותגי נעליים

חזיתית     200.00₪    6,000.00₪ויצמן30130חנות נוחותכל המוצרים במקום אחד

חזיתית     128.60₪    4,500.00₪ויצמן35160פיצה/מזוןפיצה פיקס

חזיתית     140.50₪    5,200.00₪ויצמן37160מזוןפרוזן יוגורט

עורפית     109.10₪    2,400.00₪רוטשילד2246מספרהאושרי כומרי עיצובים

חזיתית     187.50₪    3,000.00₪ויצמן 104א16תכשיטיםתכשיטי אנטמן

miniחזיתית     186.70₪    1042,800.00₪ב15חנות  תיקים

חזיתית     164.00₪    8,200.00₪ויצמן 50105חנות ביגודפפארצ"י

עורפית     200.00₪רוטשילד47מספרהארז מושל

עורפית     120.00₪    4,200.00₪רוטשילד 3550אוכל טבעוניטבע האוכל

עורפית     100.00₪    2,000.00₪הככר 204חנות תיווךיהלום נדל"ן

עורפית     110.00₪    2,200.00₪הככר 204טיפולים קוסמטייםיפית אמר

חזיתית     220.00₪    5,500.00₪ויצמן2590מוצרי טבקנרגילה/בוטיק

חזיתית     200.00₪    2,400.00₪ויצמן 1284תכשיטיםחנות זהב

חזיתית     210.00₪    6,300.00₪ויצמן 3076תכשיטיםטורקיז

OMIDחזיתית     266.70₪    8,000.00₪ויצמן3092הנעלה

חזיתית/מרכזית     450.00₪    9,000.00₪ויצמן פינת רוטשילד20חנות נוחותמקום טוב באמצע

חזיתית     236.40₪  13,000.00₪ויצמן 55114תרופות טבעיותנקודת טבע

חזיתית

חנות להשכרה על ידי 

 210.00    ₪  6,300.00   ₪ ויצמן30130נעליים בעברמתווך

  

   -דמי שכירות מבוקשים לחנויות בעיר כפר סבא בכלל     

שטחסוגחדריםכתובתשכונה

מחיר 

למ"ר

דמ"ש 

הערותנדרשים
מקום בעל חשיפה... 4,000 31129.03226₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

 מטר כיום מיספרה 3,50017 19184.21053₪חנות  1תל חי 33 מרכז העיר 

חנות להשכרה ,מספרה... 3,000 30100₪חנות  1.5ירושלים 30 מרכז העיר 

 ...המחסן - 19 מר .4,000 27148.14815₪חנות  1ירושלים 6 מרכז העיר 

מתאים גם לצורך השכרת... 4,200 37113.51351₪חנות  1הכרמל 22 מרכז העיר 

חנות באזור מצויין... 5,500 25220₪חנות  1סוקולוב 2 מרכז העיר 

 מטר כיום מיספרה 4,00017 17235.29412₪חנות  1תל חי 33 מרכז העיר 

חנות יפיפיה, עם כל... 5,500 25220₪חנות  1סוקולוב 2 מרכז העיר 

חנות משופצת... 2,500 3083.333333₪חנות  1י. כהן 1 מרכז העיר 

2,200 20110₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

חנות לכל מטרה... 2,900 3096.666667₪חנות  1וייצמן 47 מרכז העיר 

מקום בעל חשיפה... 4,000 31129.03226₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

חנות משופצת כולל... 1,500 2462.5₪חנות  1חבצלת השרון 9 פרחים 

מול ביטוח לאומי... 5,000 30166.66667₪חנות  1וייצמן 40 מרכז העיר 

החנות ממוקמת במרכז... 2,700 26103.84615₪חנות  1וייצמן 130 מרכז העיר 

חנות באזור מצויין... 5,500 25220₪חנות  1סוקולוב 2 מרכז העיר 

מספרת גלעד 3,500 20175₪חנות  1תל חי 33 מרכז העיר 

חנות דו- מפלסית בכ"ס... 2,850 3581.428571₪חנות  2תל חי 39 מרכז העיר 

החנות ממוקמת במרכז... 3,000 26115.38462₪חנות  1וייצמן 130 אלי כהן 

החנות נמצאת בצומת... 3,000 29103.44828₪חנות  1אנצו סירני 1 שיכון ותיקים 

השכרת כיסא במספרה... 1,500 2268.181818₪חנות  1וייצמן 148 מרכז העיר 

2,500 3083.333333₪חנות  1וייצמן 76 מרכז העיר 

מקום מרכזי בכפר סבא... 1,600 2080₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

בסד חנות פלוס גלריה... 2,000 20100₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

במרכז כץ מילר )מרכז... 3,500 32109.375₪חנות  2וייצמן 130 מרכז העיר 

להשכרה בויצמן 130... 2,835 25113.4₪חנות  1וייצמן 130 מרכז העיר 

אנצ'ו סירני... 2,900 28103.57143₪חנות  1אנצו סירני 1 ותיקים 

חנות מעולה בפסג' בלב... 2,500 20125₪חנות  1וייצמן 76 מרכז העיר 

מקום מרכזי בכפר סבא... 1,600 2080₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

מספרת גלעד 3,500 20175₪חנות  1תל חי 33 סביוני הכפר 

מקום מרכזי בכפר סבא... 1,600 2080₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

1,600 2564₪חנות  1רוטשילד 68 רום העיר 

המחיר כולל מעמ... 2,800 3677.777778₪חנות  1.5ברנר 1 מרכז העיר 

בסד חנות פלוס גלריה... 2,000 20100₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

חנות יפה באזור... 5,750 33174.24242₪חנות  1וייצמן 49 מרכז העיר 

השכרת כיסא ספר ... 1,150 2252.272727₪חנות  1וייצמן 148 מרכז העיר 

להשכרה חנות ממוזגת... 2,000 2580₪חנות  2וייצמן 74 מרכז העיר 

חנות/משרד מחודש... 1,900 2479.166667₪חנות  1וייצמן 94 מרכז העיר 

בסד חנות פלוס גלריה... 2,000 20100₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

 119.04683ממוצע 

 

 



 

 

 

 

 

 סיכום הנתונים :

ת בחלק ובמיקום החנום הנתונים וביצוע התאמות לשימושים המותרים בחוזה הדיירות המוגנת לאחר סיכו

 אני קובע כדלקמן :העורפי של מבנה מסחרי ברח' דוד רמז בשיכון עליה 

 

 למ"ר לחודש .₪  110 -למסחר כללי במתחם השוק   תעורפית דמי שכירות ראויים לחנו

 תשואה (. 7.5% –כ  ) מבטא ₪ 17,600 -שווי למ"ר בנוי בבעלות חופשית  

 

 

 -איטליז לשימוש כחנות 15ביחס לחנות  גישת השוק )השוואה(

 

 מ"ר 23.65  שטח הנכס המוגן ברוטו אקוי' ) ביחס לעסקאות ההשוואה  (

         X 

 ש"ח/מ"ר 17,600    שווי מ"ר מסחרי מתואם מועד ומיקום

 

 ₪ 416,240       מתקבל )במעוגל(

  ₪. 270,556   משווי בעלות  65%שווי זכות הדיירות המוגנת 

 

 

  -   מסקנות נתוני השווי   .5 

אני סבור כי הסכום ששולם בגין זכויות הדיירות המוגנת מבטא שווי גבוה  15ביחס לחנות איטליז שמספרה  

 משווי הזכויות בנכס בשק החופשי אולם לכך יש הסבר כדלקמן :

 

וה דייר עיון בתצהיר העברת הזכות של הדיירות המוגנת עולה כי הדייר הנכנס הינו סטקיית סבינו אשר מהו 

 המחזיק בנכס גובל וצמוד לאיטליז .

עוד עולה מתצהיר הדייר היוצא והנכנס כי מטרת השכירות המבוקשת הינה לצרכיי סטקייה ולא לצרכי  

 איטליז כפי שקיים כיום .

 מכאן שיש במקרה דנן עסקה עם שוכר ייחודי אשר ככול הנראה שטח החנות נדרש לו להרחבת עסקו  . 

 

של דייר מוגן אשר במקרה דנן זכאי לעיתים אף לשווי  פינוי כפויות בעסקה זו כעסקה של על כן יש לרא 

 בעלות מלאה של הנכס , הדבר עלה אף בפסק הדין הבא :

      

 בבית המשפט העליון דוידוביץ נ' חברת אתרים ואחרים( 740/75הלכת "אתרים" )ע"א ב

ים ובו נפסק כי: "סידור חלוף" יפצה הדייר על אבדן שם הופקעו מבנים ועסקים שהוחזקו ע"י דיירים מוגנ

 מלוא זכותו, כולל הוצאות העברה, מוניטין והפסד הכנסות.



 

 

 

 

 

לגבי מושכר המוחזק בידי דייר מוגן המנהל בו את עסקו, יש לפצותו בגובה הסכום שהיה מתקבל בשוק 

הדייר במקום אחר מבלי מהעברת העסק כעסק חי לידי הקונה. סכום שיש בו כדי להחזיר ולהעמיד את 

 שייגרם לו נזק או הפסד כתוצאה מהעברה זו.

 בפס"ד מתאר כבוד השופט סידור חלוף פירושו:

"מקום זהה או דומה מבחינת נתוני המגרש, השטח, גובה, סוג הבניה, מיקום ואזור הדומים ככל האפשר 

ים, הפרשי ארנונה, הוצאות לנכס המקורי. כיסוי כל ההוצאות וההפסדים הכרוכים בהעברה, לרבות מיס

 התאמה וכו'. לחילופין תמורה כספית נאותה שתכלול:

 שווי שוק מלא של נכס חלופי. -

 הוצאות העברה של הדירה/עסק. -

 הוצאות לסידור והתארגנות במקום החדש. -

 הפסד מוניטין. -

 הוצאות מיסוי משפטיות, שמאיות, תיווך, פרסום ובלתי נצפה". -

 

 ופט מ' לנדאו, מ"מ נשיא בית המשפט )דאז(:הדגיש כבוד הש

"ההיקש הנכון הוא אפוא לא לסעיפים בפרק על דמי המפתח שבחוק הגנת הדייר, העוסקים בדייר היוצא 

(, הנותן עילה לפינוי כפוי של הדייר על ידי בעל הבית בשל 8) -( ו7) 131את המושכר מרצונו, אלא בסעיף 

תמורת "סידור חלוף" המפצה את רשות מקומית בשל צורך ציבורי חיוני, צורך עצמי, או על ידי המדינה או 

מה היה הדייר המוגן דורש תמורת . לשון אחרת, המבחן הנכון הוא הדייר על אבדן מלוא זכותו כדייר מוגן

, שהוא מנהל מרצון, אם לפי תנאי הדיירות שלו אין הוא זקוק להסכמת עזיבת המושכר במשא ומתן חופשי

 להעברת המושכר." בעל הבית

 

מכאן שברור כי אילו לא היה מקבל הדייר הנכנס את השימוש המבוקש לצרכיו ובמקרה דנן לסטקייה הרי 

 שלא היה משלם את סכום הדיירות המוגנת ששילם .

 בנסיבות אלו יש לקבל השווי ששולם אשר מבטא בעצם שווי שוק של החנות כאילו היתה בבעלות מלאה .

 

 

  -הדעת  סיכום חוות .6

 והכל בנסיבות שתוארו.ובתנאי שוק  הסביר העסק ההינ 15ת בחנו השנערכ ההעסק 

ככול והעירייה מעוניינת להמשיך ולהעביר את זכויות הדיירות המוגנת בחנויות לצדדים שלישיים ולא 

 לרכוש בעצמה הזכויות הנ"ל אזי לטעמי ניתן לאשר זאת על בסיס תצהירי הצדדים  .

       

 על החתום, ראיה באתיול         

 שגיא שער                          

 שמאי מקרקעין                   
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 בשוק עלייה 10-ו 8ת מספר יודיירות מוגנת בחנואישור העברת זכויות 

 חוות דעת שמאית, חוות דעת משפטית ותצהירי דייר יוצא והדייר המוצע. רצ"ב

 

  





 

 

 

 

 

 '/שבט/תש"פז   לכבוד

 2020פברואר  02 ראשון יום                  . עיריית כפר סבא 

 

 הגב' אילה זיו  לידי : 

 .יועצת משפטית למכרזים, מנהלת מחלקת נכסים           

           

 

     .נ., ג
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 מטרות חוות הדעת .1

  

 :   להעברת זכויות של דיירות מוגנת כדלקמן  בקשה אליי לבחינה  ההועבר 16.1.2020ביום 

 

  300,000שווי הדיירות המוגנת נקבע בסך של  – 8+10העברת זכויות דיירות מוגנת בחנויות ₪ . 
 

 

 . מטרת חוות דעתי לבחון את סבירות השווי שנקבע בגין זכויות הדיירות המוגנת

 

 

   -רקע כללי   .2

 בשיכון עליה של העיר כפר סבא . 18החנויות נשוא הבדיקה ממוקמות במבנה מסחרי ברח' רמז  

 במבנה ופונות לכיוון צפון/מערב.החנויות הינן עורפיות  

 

 מ"ר ברוטו. 26.24 –הינן שתי חנויות מחוברות בשימוש לממכר ירקות ופירות בשטח של כ  8+10חנויות  

   

 

 



 

 

 

 

 

  -  לעירייה  שהועבר התאם לתצהירניתוח שווי הזכויות בדיירות המוגנת ב .3

  

מ"ר ברוטו ,  26.24 –מוש לממכר ירקות ופירות בשטח של כ הינן שתי חנויות מחוברות בשי 8+10חנויות  

 למ"ר בנוי .₪  11,432אשר מבטא שווי של ₪  300,000מוצהר שווי זכויות הדיירות המוגנת בסך של 

 

  

  -   בכל אחת מהחנויות  שווי זכויות דיירות מוגנת .4

 

 כוללת שני מרכיבים, כדלקמן: הדייר המוגןשווי זכות  

 

 של הדייר לשלם דמי שכירות מופחתים, נמוכים משמעותית מדמי שכירות ראויים. א. הזכות 

 יתרון כלכלי. -למעשה לדייר המוגן נוצר       

 

 הזכות של הדייר שלא להיות מפונה כנגד רצונו. ב.  

  

 הבא: ןאמד שווים באופילצורך אומדן שווי זכות דמי המפתח, י

 

 ת זכויותיו לדייר חלופי.פינוי מרצון ע"י הדייר המוגן והעבר

, הדיירות המוגנת בתנאי שוק חופשי כאילו נמכרו או היו מוצעים למכירה לצדדים שלישיים  שווי זכות

משווי הבעלות  65% –הנכס בבעלות חופשית ופנוי וזאת עפ"י עסקאות ועפ"י המקובל כאחוז מתוך ערכו של 

 המלאה והחופשית .

 

 סקר מחירים מקיף כדלקמן: ערות המוגנת נבחנו על ידי עסקאות ובוצשווי הזכויות בדיילצורך בחינת  
 

 

  -דמי שכירות חופשית לדוגמא במתחם חצר השוק  

 

חזית/עורפיתשכ"ד למ"רשכר דירהמס' חנות גודל החנות במ"רסוג השימוששם החנות

חיצונית      146.22₪    1,316.00₪חנות 913חנות ירקות סבח

חיצונית      149.63₪    2,843.00₪חנות 192+3חנות ירקות שושנה סקה

חיצונית +26 מ"ר חיצוני      200.00₪    2,000.00₪חנות 101חנות ירקות אברהם סקה

118.78₪     

חיצונית      166.67₪    1,500.00₪חנות 917חנות ירקות סבח

פנימית  1,069.00   ₪ חנות 914אטליזאטליז

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   -דמי שכירות לחנויות במרכז העיר כפר סבא בסביבה הקרובה    

חזית/עורפיתשכ"ד למ"רשכר דירהכתובתגודל החנות במ"רסוג השימוששם החנות

חזיתית     128.60₪    4,500.00₪ויצמן 35160פיצה/מזוןחומוס בבא

חזיתית     250.00₪    7,500.00₪ויצמן125 30הנעלהמותגי נעליים

חזיתית     200.00₪    6,000.00₪ויצמן30130חנות נוחותכל המוצרים במקום אחד

חזיתית     128.60₪    4,500.00₪ויצמן35160פיצה/מזוןפיצה פיקס

חזיתית     140.50₪    5,200.00₪ויצמן37160מזוןפרוזן יוגורט

עורפית     109.10₪    2,400.00₪רוטשילד2246מספרהאושרי כומרי עיצובים

חזיתית     187.50₪    3,000.00₪ויצמן 104א16תכשיטיםתכשיטי אנטמן

miniחזיתית     186.70₪    1042,800.00₪ב15חנות  תיקים

חזיתית     164.00₪    8,200.00₪ויצמן 50105חנות ביגודפפארצ"י

עורפית     200.00₪רוטשילד47מספרהארז מושל

עורפית     120.00₪    4,200.00₪רוטשילד 3550אוכל טבעוניטבע האוכל

עורפית     100.00₪    2,000.00₪הככר 204חנות תיווךיהלום נדל"ן

עורפית     110.00₪    2,200.00₪הככר 204טיפולים קוסמטייםיפית אמר

חזיתית     220.00₪    5,500.00₪ויצמן2590מוצרי טבקנרגילה/בוטיק

חזיתית     200.00₪    2,400.00₪ויצמן 1284תכשיטיםחנות זהב

חזיתית     210.00₪    6,300.00₪ויצמן 3076תכשיטיםטורקיז

OMIDחזיתית     266.70₪    8,000.00₪ויצמן3092הנעלה

חזיתית/מרכזית     450.00₪    9,000.00₪ויצמן פינת רוטשילד20חנות נוחותמקום טוב באמצע

חזיתית     236.40₪  13,000.00₪ויצמן 55114תרופות טבעיותנקודת טבע

חזיתית

חנות להשכרה על ידי 

 210.00    ₪  6,300.00   ₪ ויצמן30130נעליים בעברמתווך

  

   -דמי שכירות מבוקשים לחנויות בעיר כפר סבא בכלל     

שטחסוגחדריםכתובתשכונה

מחיר 

למ"ר

דמ"ש 

הערותנדרשים
מקום בעל חשיפה... 4,000 31129.03226₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

 מטר כיום מיספרה 3,50017 19184.21053₪חנות  1תל חי 33 מרכז העיר 

חנות להשכרה ,מספרה... 3,000 30100₪חנות  1.5ירושלים 30 מרכז העיר 

 ...המחסן - 19 מר .4,000 27148.14815₪חנות  1ירושלים 6 מרכז העיר 

מתאים גם לצורך השכרת... 4,200 37113.51351₪חנות  1הכרמל 22 מרכז העיר 

חנות באזור מצויין... 5,500 25220₪חנות  1סוקולוב 2 מרכז העיר 

 מטר כיום מיספרה 4,00017 17235.29412₪חנות  1תל חי 33 מרכז העיר 

חנות יפיפיה, עם כל... 5,500 25220₪חנות  1סוקולוב 2 מרכז העיר 

חנות משופצת... 2,500 3083.333333₪חנות  1י. כהן 1 מרכז העיר 

2,200 20110₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

חנות לכל מטרה... 2,900 3096.666667₪חנות  1וייצמן 47 מרכז העיר 

מקום בעל חשיפה... 4,000 31129.03226₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

חנות משופצת כולל... 1,500 2462.5₪חנות  1חבצלת השרון 9 פרחים 

מול ביטוח לאומי... 5,000 30166.66667₪חנות  1וייצמן 40 מרכז העיר 

החנות ממוקמת במרכז... 2,700 26103.84615₪חנות  1וייצמן 130 מרכז העיר 

חנות באזור מצויין... 5,500 25220₪חנות  1סוקולוב 2 מרכז העיר 

מספרת גלעד 3,500 20175₪חנות  1תל חי 33 מרכז העיר 

חנות דו- מפלסית בכ"ס... 2,850 3581.428571₪חנות  2תל חי 39 מרכז העיר 

החנות ממוקמת במרכז... 3,000 26115.38462₪חנות  1וייצמן 130 אלי כהן 

החנות נמצאת בצומת... 3,000 29103.44828₪חנות  1אנצו סירני 1 שיכון ותיקים 

השכרת כיסא במספרה... 1,500 2268.181818₪חנות  1וייצמן 148 מרכז העיר 

2,500 3083.333333₪חנות  1וייצמן 76 מרכז העיר 

מקום מרכזי בכפר סבא... 1,600 2080₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

בסד חנות פלוס גלריה... 2,000 20100₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

במרכז כץ מילר )מרכז... 3,500 32109.375₪חנות  2וייצמן 130 מרכז העיר 

להשכרה בויצמן 130... 2,835 25113.4₪חנות  1וייצמן 130 מרכז העיר 

אנצ'ו סירני... 2,900 28103.57143₪חנות  1אנצו סירני 1 ותיקים 

חנות מעולה בפסג' בלב... 2,500 20125₪חנות  1וייצמן 76 מרכז העיר 

מקום מרכזי בכפר סבא... 1,600 2080₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

מספרת גלעד 3,500 20175₪חנות  1תל חי 33 סביוני הכפר 

מקום מרכזי בכפר סבא... 1,600 2080₪חנות  1רוטשילד 68 מרכז העיר 

1,600 2564₪חנות  1רוטשילד 68 רום העיר 

המחיר כולל מעמ... 2,800 3677.777778₪חנות  1.5ברנר 1 מרכז העיר 

בסד חנות פלוס גלריה... 2,000 20100₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

חנות יפה באזור... 5,750 33174.24242₪חנות  1וייצמן 49 מרכז העיר 

השכרת כיסא ספר ... 1,150 2252.272727₪חנות  1וייצמן 148 מרכז העיר 

להשכרה חנות ממוזגת... 2,000 2580₪חנות  2וייצמן 74 מרכז העיר 

חנות/משרד מחודש... 1,900 2479.166667₪חנות  1וייצמן 94 מרכז העיר 

בסד חנות פלוס גלריה... 2,000 20100₪חנות  1וייצמן 74 מרכז העיר 

 119.04683ממוצע 

 

 



 

 

 

 

 

 סיכום הנתונים :

ובמיקום החנויות ם הנתונים וביצוע התאמות לשימושים המותרים בחוזה הדיירות המוגנת לאחר סיכו

 אני קובע כדלקמן :בחלק העורפי של מבנה מסחרי ברח' דוד רמז בשיכון עליה 

 

 למ"ר לחודש .₪  110 -למסחר כללי במתחם השוק   עורפיותדמי שכירות ראויים לחנויות 

 תשואה (. 7.5% –כ  ) מבטא ₪ 17,600 -שווי למ"ר בנוי בבעלות חופשית  

 

 

 -לשימוש כחנות ירקות   108+ביחס לחנויות  גישת השוק )השוואה(

 

 מ"ר 26.24  שטח הנכס המוגן ברוטו אקוי' ) ביחס לעסקאות ההשוואה  (

         X 

 ש"ח/מ"ר 17,600    שווי מ"ר מסחרי מתואם מועד ומיקום

 

 ₪ 461,824       מתקבל )במעוגל(

  ₪. 300,000   משווי בעלות  65%ווי זכות הדיירות המוגנת ש

 

 

   -   מסקנות נתוני השווי   .5 

אני סבור כי המחיר שמשולם בגין זכויות הדיירות המוגנת הינו  8+10ביחס לחנות לממכר ירקות שמספרה  

 קונה ברצון .סביר ותואם את מחירי השוק בעסקה שבין מוכר ברצון ל

 

 

  -הדעת  סיכום חוות .6

 .נאי שוק רה ובתהינה עסקה סבי 8+10רכה בחנויות שנע ההעסק 

ככול והעירייה מעוניינת להמשיך ולהעביר את זכויות הדיירות המוגנת בחנויות לצדדים שלישיים ולא 

 לרכוש בעצמה הזכויות הנ"ל אזי לטעמי ניתן לאשר זאת על בסיס תצהירי הצדדים  .

  

  

      

 על החתום, ראיה באתיול         

 

 שגיא שער                          

 שמאי מקרקעין                   
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 אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 :הצעת החלטה

סבא חברה הכלכלית לפיתוח כפר כדירקטור ברים למנות את חבר המועצה צביקה צרפתי שמא

 .בע"מ
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בהיעדר תקציב  2020אישור מתן מקדמה לאגודת ספורט על חשבון תמיכות לשנת 

 מאושר כדין
 רצ"ב דברי הסבר ורקע לבקשה.

 .2.2.2020בנוסף, רצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
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 אישור החלטות דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 :כחברת בת לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ We Rideהקמת  -דברי הסבר 

We Ride  פלטפורמה לפתרון כ השיתופיתהינו פרויקט שהתחיל עם הקמת מנהלת התחבורה

תחבורה שיתופית. לצורך המשך פיתוח הטכנולוגיה, היא צריכה משקיעים מצד אחד ולקוחות 

כחברה בת נפרדת. ההסכמים אסטרטגיים מצד שני. הגענו לשלב שבו נדרש להקים את המיזם 

יוסבו לטובת החברה החדשה. החברה  We Ride-הקיימים היום מול החכ"ל שמתייחסים ל

תוך מזעור הסיכונים הקיימים היום  הזנקהחדשה תאפשר גמישות וצמיחה בקצב של חברת 

 דרך החכ"ל, כמו לדוגמא בהיבטי פרטיות.  We Rideבהמשך הפעלת 

 

 :GreenUpCityלאקסלרטור העירוני  הקמת שותפות -דברי הסבר 

) החל בפעילותו עם ארבע חברות הזנק. אל הפעילות GreenUpCityהאקסלרטור העירוני (

מצטרפים שותפים, גופים פרטיים שמעוניינים להשקיע בבוגרים שלנו באמצעות קרן. כדי שנוכל 

צריכים אישור משרד ליהנות מהרווחים אנחנו רוצים להיות שותפים מוגבלים, בשביל זה אנחנו 

הפנים ולצורך כך אנחנו צריכים אישור דירקטוריון. מדובר על שותפות בכלי הוני כאשר מצד אחד 

החכ"ל מספקת ידע ותשתיות וקיימת אחריות מוגבלת של החכ"ל לכלי הזה ומצד שני החכ"ל 

 תהא זכאית לרווחים ככל שיהיו תוך צמצום חשיפה.   

 

 .9.12.2019החברה הכלכלית מיום רצ"ב פרוטוקול דירקטוריון 

 

 הצעת החלטה

כחברת  We Rideלהקמת  9.12.2019החברה הכלכלית מיום  ןאת החלטת דירקטוריומאשרים 

 .בהתאם להוראות משרד הפנים ונהליובת לחברה הכלכלית 

 

 הצעת החלטה

לייסוד שותפות לטובת  9.12.2019החברה הכלכלית מיום  ןאת החלטת דירקטוריומאשרים 

  בהתאם להוראות משרד הפנים ונהליו. הקמת אקסלרטור
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 תב"ריםתקציב עדכונים והעברות  - 2.2.2020אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 

 .2.2.2020רצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 הצעת החלטה:

 -כמפורט מטה 2.2.2020מאשרים המלצות ועדת כספים מיום 

 .2019לשנת  6עדכון והעברות תקציב תב"רים מס'  .1

 .2020לשנת  1עדכון והעברות תקציב תב"רים מס'  .2
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    2020פברואר  02
  ז' שבט תש"פ 
   509021סימוכין:  

  
  

 2020�1פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 ז' שבט תש"פ 2.2.2020נער� ביו�: ראשו� 

 
  

  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:
  

                          �  עילאי הרסגור הנדי�                         יו"ר ועדת הכספי
  חבר הוועדה                                         אור� כה�                   

  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                     
  מ"מ יו"ר וחבר הועדה        דני הרוש

    חברת הוועדה  עו"ד עדי לוי סקופ                   
  רו"ח תהילה מימו�                           חברת הוועדה

  
  י הוועדה שלא נכחו:שמות חבר 

  
  חברת הוועדה           הדר לביא                       

                                           
  שמות מוזמני� שנכחו:  

                           
  18:50בשעה היגיע  – מנכ"ל העירייה         איתי צחר                                                     

  זבר העירייהג                 רו"ח שגיא רוכל      
  סג� גזבר          רו"ח צבי אפרת                

  ס.גזבר ומנהלת חשבונות ראשית אורית גנדל דנאי                                                   
  מנהל אג) ההכנסות  צחי ב� אדרת                      

אופירה מור מזרחי             מנהלת המח' לתכנו� אסטרטגי ושיתופיות                                                                                              
      

  על סדר היו�:
  

 2019לשנת  6עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס  .1
  2020לשנת  1עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס'  .2
 30.9.2019דיו� בדוח כספי רבעוני  .3
 . 2020ואישור שינויי� בצו המיסי� ל  2020עדכוני� בנושא תקציב  .4

  
  2019לשנת  6עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס 

  
, מאחר שאי� תקציב מאושר לשנת 2019לשנת תב"רי�  מדוע משני� תקציבי מציי� – שגיא רוכל

2020 .  
  

  . 2020ולא  2019ש"ח של החטיבה מוצג כהגדלה בשנת מיליו�  11מדוע   � מימו� תהילה
  

  הינה עני� של טרמינולוגיה.ת שנה נהמצייהכותרת  � שגיא רוכל
באחריות  �  �2020ואחר ל 2019גיליונות אחד לשנת  2 �לפצל את העברות בת"ברי� לאפשרות יש 
  צבי.

  
לאשר תוספת כעת מדוע חברי הוועדה נדרשי� בנושא החטיבה בשכונה הירוקה.  � מתקיי� דיו� 
  כאשר אי� עדיי� אישור ממשרד החינו- להשתתפות בבנייה., מיליו�  11תקציבית של 

  
  .�9/20מציינת שהחטיבה חייבת להיפתח ב  �אופירה מור מזרחי

  
סכו� אישור מבקשת לא לאשר את מלוא הסכו� עד אשר יתקבל ממשרד החינו-  �מימו�  תהילה

  .למימו� הבנייה הלוואותבלקיחת סתכ� נולא  בבנייה  ההשתתפות
  



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

  .3/20סכו� זה יספיק לביצוע עד סו) חודש  – שגיא רוכל
  

של   אישור נקבללביצוע מעבר ליסודות קיי� סיכוי ש� חודשיי נמתי�א�  – מימו�תהילה 
  ,. מיליו�  29השתתפות מימו� של 

  
  כבר בנינו עמודי�. – צבי אפרת

  
  .�9/20א� לא נמשי- בקצב הבנייה כיו�, לא נהייה מוכני� לפתיחה ב – שגיא רוכל

  תהייה וועדת תקצוב של משרד החינו- בתקווה שסכו� זה יאושר. 2/20במהל- 
  .והוא אינו זניח קיי� – השתתפות המשרדהסיכו� שלא נקבל את 

  
  

  ליונות.יאישור ההחלטה בחלוקה לשני ג –החלטה 
  

 2019לשנת  6מחליטי� לאשר פה אחד את עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס'  אושר פה אחד.
 2020לשנת  1ומס' 

  
  

 30.9.2019דיו� בדוח כספי רבעוני 
  
  

  לדיו�. – 30.9.2019מציג את הדו"ח הכספי רבעוני  – שגיא רוכל
  עדיי� אי� נתוני� לסו) שנה.

. אי� זה אומר דבר על תוצאות הדו"ח השנתי. מש"ח3.3של  הדו"ח הסתיי� בגירעו� בתקציב רגיל
  נעשה מאמ/ גבייה בחודשי� האחרוני�  כדי לא להגיע לגירעו�. 

 �  בלא גירעו�.אנחנו מקווי� ששנתי יסתיי
  נמוכה יותר.מהיחידות  שהפעילות בחלק 7�8של חודשי� ישנ� סטיות  3לרבעו� 
  מזומני�.הירידה ביתרות רואי� במאז� 

אלו  �עלייה ביתרות חייבי�  משח וכנגדה עליה  40נית� לראות ירידה ביתרות המזומני� של כ 
  חובות של משרדי ממשלה ויתרות כרטיסי אשראי מחודש אי זוגי.

  מינורי. –השוט)  כושהשינוי ברס- 
 24עומס מלוות עלה בעקבות לקיחת מלוות  –לזמ� ארו- עלייה מסוימת ביתרת אשראי ישנה 

  .מהתקציב השוט) 35.5%המהווי� , מיליו�  283 עומס המלוות יעמוד על  בסו) שנה, מיליו� 
  

  עיקרי הביצוע בתקציב הרגיל :
  

, מיליו�  �8בעיקר לעובדי החינו-, שכר� עלה ב –הוצאות שכר גבוהות ביחס לתקציב  .1
.� בעיקר שכר סייעות בחנ"מ, מורי� בתיכוני

 
 בסו) שנה. בדר- כלל טר� נתקבלו, מאחר שמשולמי� בחינו-  הכנסות עצמיות  .2
 , כי לא הצלחנו לממש את כל ההכנסות מקרנות הרשות.ירידה בהכנסות עצמיות .3

  
  .שנה קודמתברבעו� המקביל ב 90%ברבעו� לעומת  91%ני הגבייה בסדר. נתו

   אחוזי גבייה. �95%מצפי� בסו) שנה ל
  
  
  
  

 . 2020ואישור שינויי� בצו המיסי� ל  2020עדכוני� בנושא תקציב 
  

  את השינויי� שביקשנו. . משרד הפני� אישר חלקית2020אושר צו מיסי� לשנת  – שגיא רוכל
  

מעבר לעלייה מציג את עיקרי השינויי�. אושרו חלקית רק חלק מבקשות חריגות  – צחי ב� אדרת
  .2.58%של האוטומטית 

, נית�  8.9%הבקשה לתערי) חדש למספרות אושרה בחלקה בלבד  ההפחתה מהתערי) הקוד� של 
  יהיה להמשי- את השינוי בבקשה בצו לשנה הבאה.

ות חוזרות של העירייה לעדכו� תעריפי� בהמש- לבקש 2.36%קרקע תפוסה אושרה העלאה של 
  אלו.
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 �  מחסני�.כלל כמו  העלאה ה סיווגי� שלא אושרישנ
  . 8.9%של  מטר 4,000מעל לכל מ"ר אושרה הפחתה מסוימת לסיווג משרדי� עתירי שטח 

  
  . נציג צו חדש 6/2020לקראת חודש 

  
  �עדכוני תקציב  – שגיא רוכל

מאוד ואנו מצפי� לסיי� אות�  תקציב. הדיוני� מתקדמי�התארי- חזוי לאישור הצעת עדיי� אי� 
  .שינויי�עדיי� דורש  –, תקציב פיתוח כמעט סגור. תקציב שוט) י� עד שלושה יבתו- כשבוע

  דיוני�.מועדי� לכאשר תהייה טיוטה סופית היא תועבר לחברי הוועדה ואז יקבעו 
  

המסגרת גדולה מידי  ב פיתוח .מאוזנות לתקציב שוט) ולתקצי טיוטות 2ישנ�  – איתי צחר
  , לכ� עדיי� הדיוני� נמשכי�.ותכביד על עומס המלוות

  
  
  
  
  

  בברכה,
  
  רוכל שגיא

  סבא�גזבר עיריית כפר
  

 



03/02/2020 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה 6
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2019

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

             200         200          -          -שדרוג בית גיורא - תרומה ממגבית523

             130         130          -          -שדרוג בית גיורא - מקרנות הרשות540

            330          330           -           -שדרוג בית גיורא - קבלניות750

-          -          330         330             -           -           330          330            

          1,120       130-         700      1,250שינויים במבני עירייה - קרנות הרשות54046017

         1,120         130-          700       1,250שינויים במבני עירייה - עלויות75046017

1,250      700         -130       1,120          1,250       700          -130         1,120         

               52           52          -          -המשך פיתוח הפארק - השתתפות משרד המדע52277003

             206         206          -          -המשך פיתוח הפארק - השתתפות מפעל הפיס52377003

          1,654       206-         200      1,860המשך פיתוח הפארק54077003

         1,912            52          200       1,860המשך פיתוח הפארק75077003

1,860      200         52           1,912          1,860       200          52            1,912         

          4,115         596          -      3,519הרחבה ושדרוג מועדון נחשון - השתתפות מפעל הפיס52393002

          1,533       498-          -      2,031הרחבה ושדרוג מועדון נחשון - קרנות הרשות54093002

         5,648            98       5,550הרחבה ושדרוג מועדון נחשון - עלויות75093002

5,550      -          98           5,648          5,550       -           98            5,648         

52613019

פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך ובקהילה- המשרד להגנת 

             340         340          -          -הסביבה

               85           85          -          -פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך ובקהילה- מקרנות54013019

            425          425          -פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך ובסביבה -עלויות75013019

-          -          425         425             -           -           425          425            

תיקון טעות סופר בחוברת תקציב 2019. תב"ר 77003 נרשמה יתרה לתחילת השנה 1,560 צ"ל 1,660

8,6609007759,4358,6609007759,435

שח"ק

שינוי מקורות, נוספה השתתפות 

מפעל הפיס ב-596 א' ותוספת 

לעלות ההקמה בעקבות גמר 

חשבון עם הקבלן

קיימות 

וחדשנות

זכיה בקול קורא לשלוש שנות 

לימוד.

איכות 

הסביבה

שינוי מקורות: נתקבלה השתתפות 

הפיס ב"גן יחדיו" בפארק. נתקבל 

מענק ממשרד המדע בסך 52 א' 

שמוחזר לפארק להמשך פעילות

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

שח"ק

נתקבלה תרומה בסך 200 א' 

לשדרוג בית גיורא בהשתתפות 

עצמית שלצ 130 א'

הנדסה
הקטנת תב"ר זה לכיסוי חלק 

העירייה בשדרוג מועדון בית גיורא

עמוד 1 מתוך 1



03/02/2020 העברות מסעיף לסעיף תברים 2020

 העברה 1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2020

מתוכו  

עדכון2020

תקציב 

מעודכן

             696         696          -          -הנגשת מוס"ח פיזיות ופרטניות - משרד החינוך52253016

              -         -          -          -הנגשת מוס"ח פיזיות ופרטניות - מקרנות הרשות54053016

            696          696           -           -הנגשת מוס"ח פיזיות ופרטניות - עלויות75053016

-          -          696         696             -           -           696          696            

              -     3,000-      3,000      3,000הקמת חט"ב חדשה - משרד החינוך52256020

        18,500    11,000      7,000      7,500הקמת חט"ב חדשה - מקרנות54056020

       18,500       8,000     10,000     10,500הקמת חט"ב חדשה - עלויות75056020

10,500    10,000    8,000      18,500        10,500     10,000     8,000       18,500       

10,50010,0008,69619,19610,50010,0008,69619,196

חינוך

 טרם נתקבלה הרשאה תקציבית  

ממשרד החינוך, המועצה אישרה 

להתחייב לפרויקט בהיקף של 7.5 

מ'. מתבקש אישור להתחייבות 

נוספת בהיקף של 11 מש"ח 

(בהערכה עד סוף מרץ 2020).

חינוך
התקנת מעליות בבתי"ס אוסישקין 

ואילן רמון

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

עמוד 1 מתוך 1






















