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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 "ףתשה', תמוז ז'

 2020יוני,  29
 526545  אסמכתא:

 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 2020הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יולי הנדון:  

 ט' בתמוז, 1.7.2020ום רביעי, יים בי, שתתקלחודש יולי העיר שמן המנייןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת 

 , כפר סבא.35, באולם הספורט בבית ספיר, רח' ירושלים 19:00בשעה  תש"ף,ה'

 

 הישיבה תתקיים ללא קהל אך תשודר בפייסבוק העירוני.

 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:

 מסיכת אף ופה.חובה לעטות  •

 חטא ידיים בכניסה.חובה לשמור על היגיינה ול •

 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי. 2חובה לשמור על מרחק  •

 חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.  •

 

 ראש העיר דברי פתיחה

 

 על סדר היום

לשיבוץ לחטיבות קבלת החלטה לא שוויונית ובניגוד להחלטת ועדת החינוך בנוגע  .1

 לבקשת שבעה חברי מועצה. הביניים

 שאילתות. .2

מטעם סיעת  שאילתת המשך בנושא שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי .א

 "כפר סבא מתקדמת".

מטעם סיעת "כפר סבא  פרטיפערים באיוש משרות בתחום החינוך בעיר  .ב

 מתקדמת".
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 הצעות לסדר. .3

חברת המועצה מטעם  וחדשים בעיר כפר סבאמדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים  .א

 ן.רו"ח תהילה מימו

מטעם סיעת  דיון בנושא מדיניות הקצאה והארכת הקצאת מבנים ושטח עירוני .ב

 "כפר סבא מתקדמת".

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". העברת מידע לציבור בנושא הדפו .ג

 .התורני"לעמותת "מעיין החינוך  10ברחוב יערה אישור הקצאת נכס  .4

 .מים"עמותת "אורים ותול 9אישור הקצאת נכס ברחוב כנפי נשרים  .5

 עדכון הרכב ועדות עירייה .6

 בע"מ. הכלכלית לפיתוח כפר סבאהחברה ציבור בדירקטוריון  ינציגאישור מינוי  .7

אישור המלצת ועדת הנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב  .8

 .לשירות הציבור

 .2019שנתי  4רבעוני דיון בדו"ח  .9

 .2020ים לשנת אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכ .10

הודעה בדבר  -בתחום הגינון, גיזום והשקיה לביצוע עבודות פיקוח  19/2019מכרז מס'  .11

 .)ב( לפקודת העיריות148דחיית המלצת ועדת המכרזים בהתאם לסעיף 

 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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          24/6/20 

 

 לכבוד:

 רפי סער, ראש העירייה

 

א' לתוספת השנייה בפקודת 9דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין בהתאם לסעיף  הנדון:

 העיריות.

 

 ובניגוד להחלטת ועדת החינוך בנוגע לשיבוץ לחטיבות הביניים תקבלת החלטה לא שוויוני

ועדת החינוך העירונית עסקה לאורך השנה בנושא שינוי תהליך השיבוץ העירוני לחטיבות הביניים 

לשמר את האינטגרציה  ר. הועדה קיבלה החלטה ברוב קולות )למעשה, בהתנגדות אחת בלבד(בעי

אישרה הצעה המכילה  26/3-ועדה בהתכנסותה האחרונה בכערך מוביל בשיבוץ. יתרה על כך, ה

פירוט ספציפי של חלוקה של כל בית ספר לכל חטיבה בעיר. ההחלטה שהתקבלה אישרה את 

 המודל הנ"ל:
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ידי חברי ועדה שונים, -שלא ברורה ולא הוסברה למרות שאלות שהופנו לעיריה על מסיבה

 השיבוצים בפועל לא תאמו את מודל זה. 

לב שובצו -מבקשים לקבל הסבר מדוע בניגוד לערך שנבחר כמוביל, לחטיבה החדשה ולחטיבת בר

שה משובצים דחמתלמידי החטיבה ה 80%בתי ספר שונים ממה שקבעה ועדת חינוך, ובפרט מדוע 

 אחוז בחטיבות האחרות. 30-מבתי הספר הקרובים אליה בניגוד לממוצע של כ

 

 הצעת החלטה: 

 מועצת העיר קובעת את האינטגרציה כערך מוביל במערכת החינוך בכפר סבא
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 11-06-2020                             ראש העיר                                              – רפי סער לכבוד 

 לפקודת העיריות   ההשניי א' לתוספת  36, זאת לפי סעיף שאילתה לישיבת המועצה הקרובה

 . בנושא שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי  שאילתת המשך 

 

 שאלתי שאילתה בנושא שימוש בחשמל ציבורי על ידי גורם פרטי.  22-12-19בתאריך 

  השאילתה התייחסה לעובדה שיש עמודי תאורה במתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה. 

למבקר העיריה שבדק הנושא  (. המנכ"ל העביר זאת  29-8-2019הפניה הפנתה למנכ"ל העיריה  )

אתרים כאלו ולדברי המבקר, מר דוד   9וכן עצמאית. מידית נמצאו  ה עם מנהל מחלקת החשמל בעיריי

ציון תורג'מן, יש עוד אתרים של מתחמי חניה פרטית המחוברים לרשת העיריה. יש אתרים  

₪ לתקופה    ₪100,000 עד  80,000שנה וההערכה היא שהשימוש הוא בשווי  25ך המחוברים כ

 לאתר. המבקר הציע דרך לטיפול.  

הכרה בעובדות ובמציאות מסובכת זו לאורך שנים. הובטח "שהנושא ייבחן   ה ה הייתתשובת העירי

 לעומק על כלל המשמעויות הנגזרות ממנו והחלטה תתקבל בהמשך". 

 השאלה: 

לתה כדי להפסיק שימוש ברשת העיריה לצרכים פרטיים וכיצד נערכים  נשאלה השאי  מה נעשה מאז 

 למנוע זאת בעתיד. 

 ל העיריה. מנכ"  –העתק: איתי צחר 

 מבקר העיריה והממונה על תלונות הציבור  – דוד ציון תורג'מן            

 בברכה

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

כזכור, מדובר בחיבור של תאורת רחוב במתחמים המוגדרים כפרטיים אך בעלי צביון ציבורי 

 לפני עשרות שנים. אליהם חוברה תשתית חשמל

מוצגת על המסך דוגמה לאחד המתחמים הללו, בו יש מגרש חנייה במאפיינים ציבוריים לחלוטין 

 המתחם.אך מבחינת בעלות שייך כבעלות משותפת לכלל תושבי 

 לעיתים רבות, במתחמים מתגוררים דיירים אשר אינם מאוגדים אף בוועדי בתים.

שאילתה, עלול לפגוע באופן ישיר במאות ואולי אף אלפי ניתוק החשמל כמוצע על ידי מגישי ה

 דיירים וזאת, כאמור, לאחר שבמשך שנים ארוכות המציאות היתה שונה.

כנוני, ביצועי, ת -יירים איננו פעולה פשוטה מכל היבטחיבור חליפי על ידי ועל חשבון אותם ד

 משפטי וכן כלכלי.

, מנגד בוצעו לא מעט דבר ממשי בנושא זהמאז חודש ינואר, עת הוגשה השאילתה, לא בוצע 

 .פעולות אחרות בין השאר, אך לא רק,  עקב מצב החירום בו שרויה המדינה בתקופה האחרונה

 כפר סבא בתיעדוף המתאים.שר צריכים להיות מטופלים בעיר הנושא יטופל בין שאר הנושאים א

 
 12 – 10 - 8הרצפלד 
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22/6/2020 

 לכבוד ראש העיר מר רפי סער,

 

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

 

 פערים באיוש משרות בתחום החינוך בעיר הנדון:

 

 מבקשים להבין:

 על החינוך העל יסודי בעיר? ת/מזה כשנה משרת אחראי מאוישת מדוע לא .1

מתי מדוע לא אוישה עדיין משרת מנהל/ת לחטיבת הביניים החדשה המוקמת בעיר?  .2

 צפויה להיות מאוישת המשרה ואיך זה משפיע על הקמת בית הספר?

 מדוע?  –מנהלות אזור במחלקת גני ילדים, ואם כן  3מתוך  2האם עדיין חסרות  .3

 

 

 כפר סבא מתקדמת

 הדר לביא, פנחס כהנא ואמיר סילבר
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 מענה לשאילתה

לתפקיד . 2019חודש נובמבר תפקידו ב את פורמלית סייםבאגף החינוך יסודי -מחלקת עלמנהל 

בשניהם לא מצאה ועדת אך  2020 וינואר 2019התפרסמו והתקיימו שני מכרזים בחודשים נובמבר 

 המכרז מועמדים/ות מתאימים. 

שלישי התפרסם בחודש פברואר והוועדה עתידה הייתה לראיין את המועמדים בחודש מרץ  רזמכ

 רד הפנים את כל הליכי המכרזים ברשויות המקומיות. אולם עם פרוץ משבר הקורונה עצר מש

מיד לאחר סיום המשבר והסרת האיסור פרסמה העירייה מחדש את המכרז וזה יתקיים בשבועות 

 .הקרובים

 

לניהול בית ספר יסודי/חט"ב מצוי באחריות משרד החינוך ולא באחריות העירייה.  רזמכבאשר ל

אשר כפי שנאמר לעיל ביחס למשרת מנהל  2020מכרז לניהול החטיבה פורסם בסוף חודש מרץ ה

 הוקפא עקב משבר הקורונה. יסודי, המכרז -מחלקת על

ור שבוע בחרה להסיר את התקיים המכרז ונבחרה מועמדת אשר כעב 2020באמצע חודש מאי 

וועדת המכרז צפויה להתכנס  12.6.2020מיה האישיים. מכרז שני פורסם ביום מועמדותה מטע

. עד להיבחרו/ה של מנהל/ת עוסקים מנהל אגף החינוך בצוותא עם 2020 בראשית חודש יולי

 .המפקחת הכוללת ממשרד החינוך בכל ההיבטים הקשורים בהקמת החטיבה

 

מצויה מחלקת גני  2019חודש אוגוסט  זמאחלקת גני ילדים, נהל/ת מרחב במבאשר למשרות מ

תור וחיפוש מועמדים/ות מתאימים/ות לתפקיד מנהל/ת מרחב. התקיימו מספר הילדים באי

 אוישו 2020מכרזים, נמצאו מועמדות אשר כעבור זמן בחרו לסיים את תפקידן. בחודש פברואר 

מהמנהלות לסיים את תפקידה מטעמיה  אחת שוב החליטהלאחרונה כאשר  שלוש המשרות

 .פורסם מכרז חדשגם במקרה זה, האישיים. 

 

אנו סבורים כי אל לנו להתפשר בנושאי כוח אדם בעירייה ובכלל זה ובדגש מיוחד במשרות בתחום 

 החינוך ונפעל לאתר את המועמדים המצוינים ביותר.
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19/6/2020 
 

 לכבוד
 בארפי סער, ראש עיריית כפר ס

 

 1/7/2020הצעה לסדר לישיבת מועצה 

 וחדשים בעיר כפר סבאמדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים 

 בתי ספר בעיר צריכים לשקף את הצרכים והרצונות של תושבי העיר.

תלמידים עושים כל בוקר את דרכם אל מחוץ לעיר, מתוכם יותר מחצי יוצאים לבתי  450-כ

 ואנתרופוסופי.   ספר ייחודיים: הכפר הירוק, דמוקרטי

קר ללמוד בעיר. בחלק מבתי תלמידים מחוץ לכפר סבא עושים את דרכם כל בו 1,900**-כ

 הספר שיעור גבוה של תלמידי חוץ. 

 )** חלק מהתלמידים מגיעים למוסדות פרטיים על איזוריים אשר לא תופסים שטח ציבורי(. 

 

 נם תושבי העיר: המשמעות של הקמת בתי ספר בהם חלק משמעותי של התלמידים אי

מקום במוסדות הקיימים או שאין תלמידים שנאלצים ללמוד מחוץ לעיר כי אין מספיק  .1

 מוסדות המשקפים את תפיסת עולמם.

קרקעות, מבנים ומשאבים המופנים בסדרי עדיפות שלא משקפים בהכרח את  .2

   הצרכים האמיתיים של תושבי העיר.

 

 להצעה זו יש מספר מטרות:

תמיכה רחבת בתי ספר ייחודיים קיימים )כולל ספר ייחודיים וה להוביל להקמת בתי .1

כיום ישנם בתי ספר ייחודיים אשר רשימת ההמתנה בשטחים גדולים יותר(.  בצורך

   ולכן מוצע: אליהם גדולה מאוד וישנם זרמים אשר בכלל לא קיימים בעיר

סד חינוכי לפנות לכל ההורים בעיר ולבדוק באיזה סוג מו -על מנת להבין את המצב .1.1

יות היו קיימות ברחבי כפר סבא )לא היו רוצים שילדיהם יתחנכו במידה וכל האפשרו

 ליד ביתם(.

הכנת תכנית המציגה את הפערים הקיימים ומציגה חלופות   -לאחר מיפוי הצרכים .1.2

ז"א תכנית המקדמת הקמה או הרחבה של מוסדות  -אפשריות לצמצום הפערים 

 ייחודיים.  

יתן אינם משרתים בעיקר את תושבי העיר, נבו מוסדות חינוך  לפעול לשינוי המצב .2

 לעשות זאת באופנים שונים, לרבות:
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 סגירת מוסדות חינוך שאין להם דרישה של תושבי העיר .2.1

הקטנת בית הספר כך שיהיה רוב תושבי העיר ושימוש מעורב בשטח עם מוסד  .2.2

 חינוכי נוסף 

על איזוריים הקיימים, הצרכים הקיימים  להוביל מהלך אזורי למיפוי כלל מוסדות החינוך ה .3

בתי ספר על יסודיים פזורים ברחבי הערים    -בי ערים וישובים סמוכיםחדש ברחופיזור מ

 מת בית ספר מכל סוג בכל עיר/ישוב ולכן מוצע:הסמוכות מכיוון שאין היתכנות להק

וכים  הובלת מהלך מול ישובים סמ -על מנת להבין את המצב האזורי ולא רק העירוני .3.1

מיפוי מוסדות החינוך  בנוגע לכלל הצרכים המשותפים של האוכלוסיה כולה ו

 הקיימים 

מהלך שיוביל להסכמות בנוגע למוסדות חינוך שייפעלו בכל   -לאחר מיפוי כולל .3.2

 עיר/יישוב על מנת לספק ככל שניתן צורכי תושבי המרחב

 

 הצעת החלטה:

של הורי העיר בנוגע לרצונם   עיריית כפר סבא תפעל באופן מיידי לבחינת הצרכים .1

וכן תפעל להכנת תכנית שמציגה את הפערים הקיימים ומציגה   באופן חינוך ילדיהם

 השנים הקרובות.   5-חלופות פעולה ל

תוגש למועצת העיר תכנית פעולה מומלצת על ידי גורמי המקצוע העירוניים עבור כל  .2

כפר סבא. בנוסף, יוצגו   מתלמידי המוסד הינם תושבי 50%-חינוכי בו פחות ממוסד 

תושבי חוץ. במסגרת התכנית יוצגו   40%ר בהם מעל האפשרויות עבור בתי הספ 

 החלופות האפשריות לדיון מועצת העיר.  

עיריית כפר סבא תפעל ברמה האזורית על מנת למפות את הצרכים בנוגע למוסדות  .3

 מנת להוביל פיזור מיטבי של מוסדות החינוך.  על איזוריים ועל

  

 רכהבב
 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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 תלמידי כפר סבא שלומדים מחוץ לעיר

 תלמידי כפר סבא זרם יסודי/חטיבה/תיכון  שם בית הספר

 6 ממלכתי יסודי וסביבהאדם 

 31 ממלכתי יסודי (אנתרופוסופי תמר )הוד השרון

 7 ממלכתי יסודי יחדיו )רמת הכובש(

 11 ממלכתי יסודי תלי )הוד השרון(

 57 ממלכתי יסודי מרחב רעננה )דמוקרטי(

 8 מוכר שאינו רשמי יסודי דרך הילד )רמה"ש(

 3 רשמימוכר שאינו  יסודי אור חיה חב"ד )פ"ת(

 23 רשמי מוכר שאינו יסודי אנתרופוסופי -בית מיתר )צופית(

 13 מוכר שאינו רשמי יסודי יהודי ערבי -יד ביד )בית ברל(

 33 מוכר שאינו רשמי יסודי נוה משה )הוד השרון(

 13 מוכר שאינו רשמי יסודי תת ובי )רעננה(

 205     סה"כ יסודי

 1 ממלכתי חטיבה דמוקרטי )הוד השרון(

 20 ממלכתי חטיבה אנתרופוסופי תמר )הוד השרון(

 62 ממלכתי חטיבה ירוק )רמת השרון(הכפר ה

 12 ממלכתי חטיבה עלה תיכון למדעים )הרצליה(

 1 ממלכתי חטיבה רימון )רעננה(

 2 ממ"ד חטיבה חב"ד בנים )חדרה(

 2 מוכר שאינו רשמי חטיבה אהבת ציון 

 6 מוכר שאינו רשמי חטיבה מיתרים )רעננה(

 106     סה"כ חטיבה

 4 ממלכתי וןתיכ אנקורי רעננה

 2 ממלכתי תיכון מקיף אזורי עמי אסף

 66 ממלכתי תיכון הכפר הירוק )רמת השרון(

 4 ממלכתי תיכון מקיף חוף השרון

 5 ממלכתי תיכון תיכון טכנולוגי נעמת )רמת השרון(

 2 ממלכתי תיכון )גבעתיים(תיכון תלמה ילין 

 1 ממלכתי תיכון דמוקרטי הוד השרון

 2 ממ"ד תיכון בא )רעננה(ישיבת בני עקי

 1 ממ"ד תיכון כפר גנים )פ"ת(

 29 ממ"ד תיכון מקיף תורני )רעננה(

 3 ממ"ד תיכון תיכון אביב )רעננה(

 4 ממ"ד תיכון הבית יעקב

 4 ממ"ד תיכון בית רבקה )כפר חב"ד(

 6 מוכר שאינו רשמי תיכון מיתרים )רעננה(

 1 ו רשמימוכר שאינ תיכון סמינר לבנות )בני ברק(

 1 מוכר שאינו רשמי תיכון סמינר בית יעקב )בני ברק(

 5 מוכר שאינו רשמי תיכון סמינר תהילה )בני ברק(

 5 מוכר שאינו רשמי תיכון סמינר עטרת רחל )בני ברק(

 145     סה"כ תיכון

 456     סה"כ כולל
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 **תלמידי חוץ שלומדים בכפר סבא

 י חוץסה"כ תלמיד זרם חינוכי שם ביה"ס
סה"כ תלמידים 

 בביה"ס

 477 348 מוכר שאינו רשמי אולפנה לבנות -אמנה

 768 3 ממלכתי אוסישקין

 393 17 ממלכתי אופירה נבון

 446 195 ממלכתי אורט שפירא

 789 5 ממלכתי אילן רמון

 514 6 ממלכתי גוריוןבן 

 485 3 ממלכתי גורדון

 698 29 ממלכתי גלילי

 500 2 ממלכתי דבורה עומר

 434 29 ממלכתי דמוקרטי

 355 168 ממ"ד הראל

 283 100 ממ"ד חב"ד

 624 3 ממלכתי אלון

 708 3 ממלכתי בר לב

 540 3 ממלכתי שרת

 262 116 מוכר שאינו רשמי יצהר

 671 7 ממלכתי לאה גולדברג

 359 306 ממ"ד מדרשיית נועם

 483 14 ממ"ד בר אילן

 258 3 ממ"ד שילה

 49 13 יממלכת מפתן

 120 16 ממלכתי מרכז חינוך אורט

 58 5 ממלכתי סדברי

 429 3 ממלכתי סורקיס

 378 274 מוכר שאינו רשמי עץ חיים

 599 3 ממלכתי רחל המשוררת

 625 3 ממלכתי שמעון פרס

 303 122 ממ"ד תורה ומדע

 685 20 ממלכתי הרצוג

 721 22 ממלכתי כצנלסון

 612 33 ממלכתי רבין

  14,626     1,874        סה"כ 

 
 ** חלק ממוסדות החינוך הינם פרטיים ואינם תופסים שטח עירוני. 
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27.06.2020 

 

 ראש העיר                                                    –לכבוד  רפי סער 

 2020  יוליהצעה לסדר לישיבת המועצה לחודש 

 

 דיון בנושא מדיניות הקצאה והארכת הקצאת מבנים ושטח עירוני דון: הנ

 

 

 קים ועדה לקביעת מדיניות הקצאות של קרקעות ומבנים. הועלתה הצעה לסדר לה 2019בחודש אוקטובר 

 

"מועצת העיר תמנה ועדת אד הוק על מנת לעדכן או לתקף את מדיניות הקצאת השטחים על מנת לקבוע 

בנוגע לשטחים המוקצים כיום. מסמך המדיניות ותוכנית הפעולה יוגשו כהמלצות ויאושרו  תוכנית פעולה 

 במועצת העיר". 

 יריה הוסרה ההצעה מסדר היום. לבקשת מנכ״ל הע

 

״קיים כיום מסמך מדיניות שאושר לפני הרבה שנים, והדרג המקצועי בעצם ישקוד על הבאת, על פי חוזר  

חוזר מנכ"ל, ישקוד על הכנת טיוטה לדיון במועצת העיר. הטיוטה  מנכ"ל, לפי הפרוצדורה המצוינת ב

,כשראוי לציין שעד לעדכון מסמכים אלה  2020הזאת תונח על שולחן המועצה ברבעון השני של שנת 

מובאת כידוע כל הקצאה לאישור מועצת העיר שבעצם, לתקופת הביניים לצורך העניין, יכול להתקיים 

והעבודה המקצועית, כפי שמוגדר בחוזר, אנחנו סוברים שצריכה להתנהל כך, ככל שנדרש דיון פר נושא, 

. לאור זאת, מוצע להסיר את ההצעה כפי שהוגשה מסדר  וגם לוחות הזמנים צריכים להיות כאן במענה

 היום. ״

 

 

ביחס להקצאות שהסתיימו ולא התקיים דיון במועצת   הבחודש דצמבר פנו חברי האופוזיציה בשאילת

העיר ביחס לסיום או הארכת ההקצאה תוך השמעת ביקורת על כך שאי קיום ישיבות ועדת ההקצאות 

אריך פעם אחר פעם הקצאות ומכתיבה, הלכה למעשה את מדיניות  מאלצת את מועצת העיר להבמועדן 

שיבה, שבו התבקשו חברי המועצה להאריך הקצאה . כך למשל ציין מנכ״ל העיריה באותה יההקצאות

 חודשים רבים אחרי שהסתיימה, ובדיעבד כי:  

 

צאות, ונגיע המלצות של ועדת ההק 5״בהמשך, סדר היום של ישיבת מועצה זו מובאות לאישור המועצה 

לשם. באשר לבית הספר " עטרת חיים" בסמכות חברי המועצה לאשר או לא לאשר את ההקצאה 

בית הספר   ,2020.7.30-אך המלצת ועדת ההקצאות היא לאשר את בקשת ההקצאה עד ליום ה לעמותה,

ושזה  פועל במקום וחברי ועדת ההקצאות סברו כי לא נכון להפסיק את ההקצאה במהלך שנת הלימודים 

יובא לפתחה ולהחלטת מועצת העיר לאחר דיון מקצועי וענייני, ושתקיים דיון מקצועי וענייני באשר 

יד בית הספר במקום. בכוונת העירייה להקים צוות מקצועי בהשתתפות כל הגורמים העירוניים  לעת

הלימודים  הרלוונטיים שידון וימליץ למועצת העיר לגבי המשך פעילות העמותה במקום, מעבר לשנת 

 הנוכחית.״
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לא נערך דיון ההקצאה הזו, כדוגמה ,עומדת להסתיים בסוף חודש זה , עד כה לא הוקם צוות מקצועי, 

 בוועדת הקצאות וממילא הנושא שוב לא הובא לפתחה של מועצת העיר.

את   ומחייבת  מדיון יסודי עלהימנ הבאת הנושאים לאישור בדיעבד אינה מקצועית וכופה על מועצת העיר 

 בדיעבד הקצאות ונמנעת מדיון יסודי ובמועד בנושא הקצאת משאבי הקרקע העירוניים. המועצה לאשר 

 

 

 

 

משך ציינה חברת מועצת העיר תהילה מימון : ״אני רוצה להגיד משהו לגבי "מעיין החינוך התורני" כי בה

כמו שהצביע היה לא  חשוב לי שלא נגיע עוד פעם לסיטואציה שהייתה, שאני בטוחה שלכל מי שהצביע

דר  נוח לעשות את זה. ערב פתיחת השנה, אתם אמרתם גם בתשובה עכשיו וגם בתשובה להצעה לס

מסיימים את    6.30שבעצם תגבשו את זה עד סוף הרבעון השני, אבל אנחנו עלולים למצוא את עצמינו ב 

ד בסיטואציה הזו שאנחנו דיון ההקצאה, ונותנים התראה מאוד מאוד קצרה לעמותות. אני לא רוצה לעמו

ותדונו בו לפני מוציאים תלמידים בקצה, ומאוד מאוד הייתי שמחה אם תיקחו ספציפית את הנושא הזה 

כדי שלא נגיע לרגע האחרון, שוב, מתוך חוסר נעימות גם לבית הספר ולתלמידים שיושבים שם.״ ועל כך 

יום של ועדת החינוך, וגם של צוות השיב  איתי צחר: אני בהחלט חושב שהנושא הזה גם על סדר ה

 שניתן.העבודה בנושא התמיכות, ואני חושב שנכון וראוי לדון עליו במוקדם ככל 

 

בחודש פברואר העלתה האופוזיציה הצעה לתקן את מדיניות הארכת ההקצאות הנערכות ללא דיון ולקבוע 

 כללים חדשים.  

 

 כך הציגה חברת מועצת העיר קרן גרשון את הדברים:  

״הוועדה המקצועית למעשה נוטלת על עצמה הלכה למעשה סמכות להחליט ולהאריך על ההקצאה במקום 

לפעמים זה באינטרוולים של חצי שנה ויותר. אני מבינה שהנוהל היום בא להגן על מועצת העיר. 

לטה העמותות. אבל צריך לנהל את הדיון הזה בזמן כדי שהעירייה תקפיד לעמוד בזמנים. לכן הצעת ההח

שלנו היא: "עיריית כפר סבא מכירה בחשיבותם של המשאבים העירוניים ובהתאם ועדת ההקצאות 

חודשים לפני תום מועד ההקצאה. לראש העיר  4ום דיון בהארכת הקצאה לכל המאוחר עד תקפיד על קי

 90תינתן הסמכות להאריך את ההקצאה בכפוף להודעה מראש למועצת העיר, ולתקופה שלא תעלה על 

יום. ככל שלא תתקבל החלטה אחרת במהלך תקופה זו תהיה הקצאה מבוטלת ללא כל דיון נוסף. ועדת 

 דכן את המועצה חודשיים לפני ביחס לכל הקצאה שעתידה להסתיים." ההקצאות תע

 

 גם כאן התערב מנכ״ל העיריה וביקש להוריד את ההצעה מסדר היום 

 

ישיבה שהזכרתי, והיא שהדרג המקצועי יכין מסמך,  איתי צחר: ״מועצת העיר קיבלה החלטה באותה 

.אנחנו  2020הרבעון השני של שנת  טיוטת פרוגרמה ותבחינים שיובא לאישור מועצת העיר במהלך

עובדים עליו, ואנחנו נביא אותו במועד שהתחייבנו ושהחליטה עליו מועצת העיר למעשה. לאור זה, 

 מומלץ לדבוק בהחלטה שהתקבלה כבר.״

 

 

 

הסתיים הרבעון השני והקצאות קרקע הגיעו לסיומן. ישנם עמותות שממשיכות להחזיק בקרקע  והנה

הם הסתיימה. ישנן עמותות שההקצאה שלהם על סף סיום ולא התקיים דיון במועד  למרות שההקצאה של

לגבי הארכת ההקצאה. מועצת העיר לא מקבלת מידע מדוייק אודות תוקף ההקצאות וטבלת ההקצאות 

ההקצאות העירוני אינה מכילה את מועדי סיום ההקצאה ומועדי חידוש ההקצאות. ועדת ההקצאות בספר 

 למעלה משנה. לא התכנסה מזה 
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 לפיכך מוצע בשנית כי עד לעדכון פרוגרמת ההקצאות יקבע הנוהל הבא:

 

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

 ההקצאה.מועד 

לראש העיר תינתן הסמכות להאריך את ההקצאה, בכפוף להודעה מראש למועצת העיר,  .2

יום. ככל שלא תתקבל החלטה אחרת במהלך תקופה זו תהה   90תעלה על ולתקופה שלא 

 ההקצאה מבוטלת ללא כל דיון נוסף.

 ועדת הקצאות תעדכן את המועצה חודשיים לפני ביחס לכל הקצאה שעתידה להסתיים. .3

ביחס להקצאות שהסתיימו ו/או עתידות להסתיים בחודשיים הקרובים, המלצות ועדת הקצאות  .4

 לאישור עד לישיבת מועצת העיר הבאה.  יגובשו ויובאו

 

 

 

 טבלת הקצאות מאתר העירייה   1נספח מס' 

 בברכה 

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

 קרן גרשון סיעת כפר סבא בראש
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20/6/28  

 
 לכבוד 

 ראש העיר   –רפי סער 
 העברת מידע לציבור בנושא הדפו –הצעה לסדר 

להבנתנו על שינויים בתכנון קו המטרו והדפו בצפון  לפני כחודש נודע לראשונה

התכנון כדיפו מנכ"ל העיריה כי הסביר  2020בישיבת המועצה ביוני . כפר סבא

ם בקו כשבוע העיריה עודכנה בשינויים המתוכנני, וכי היה מתחילת התכנון

 בלבד לפני הדיון בות"ל. 

( עולה כי כאשר המהנדסת מודה על העברת 210מתמלול הדיון בות"ל )עמ' 

 הסטה זו. כפר סבא ביקשה את הדפו מרעננה, יו"ר הות"ל מסביר ש

ין גרסת העירייה לבין המסמכים מעורר חוסר אמון בין הפער בלהבנתנו, 

 ראש העיר ולעיריה. התושבים ל

 

עורר את האמון של התושבים, מציעים הצעת החלטה: העיריה תשתף את כדי ל

 . 2019התושבים ואת מועצת העיר בתכתובות שהיו בנושא לפני אפריל 

 

 

 בברכה

 יר סילברסיעת כפר סבא מתקדמת הדר לביא, פינחס כהנא, אמ
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 החינוך התורני"לעמותת "מעיין  01אישור הקצאת נכס ברחוב יערה 

 :דברי הסבר

בית הספר החרדי, המוכר שאינו רשמי, "עץ החיים" ובשמו הקודם "עטרת חיים", פועל בעיר מאז 

1993. 

מתמעט והולך חלקם היחסי של תלמידי העיר בבית ספר זה ונכון לנתוני בשנים האחרונות 

 .22%-כ המהווים 406תלמידים מתוך  90הרישום לשנת תשפ"א, עומד על 

גיבוש המדיניות  אור הצורך ההולך וגובר במוסדות חינוך ומוסדות עירוניים בעיר ועל רקעל

מוצע כי בית ספר זה יפעל במיקומו הנוכחי רק עוד שנה העירונית להקצאת קרקעות ומבנים, 

וד איחלאחת אשר תוקדש למציאת פתרונות לכלל התלמידים תושבי העיר וכן לבחינת האפשרות 

 מוסדות חינוך.

 .31.5.2020מצ"ב פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 

 

 הצעת החלטה

, את הנכסים שברחוב 580121952לעמותת "מעיין החינוך התורני", שמספרה  מאשרים הקצאה

שנה אחת אשר תוקדש , 30.07.2021, למטרת בית ספר, עד ליום 189, חלקה 6430, גוש 10יערה 

 דים תושבי העיר וכן לבחינת האפשרות לאיחוד מוסדות חינוך.למציאת פתרונות לכלל התלמי

 

 

  



25/06/2020 תאריך:

75פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
14:00 ח'  בסיוון  תש"ף שעה  31/05/2020בתאריך :  

כחו: 

מכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - איתי צחר חבר

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

גזבר העירייה - שגיא רוכל

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

מהל אגף החיוך - אורי ארבל גץ מוזמן

אגף חיוך - מחם פישר

1עמוד  31/05/2020 מיום:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2014002בקשה להקצאה:  1 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580121952מעין החיוך התורי , ע.ר 

10רחוב יערה  כתובת:

189  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  בית ספר שימושים: 

הצגת הושא 
גוש , 10יערה '  להקצאת של מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"עמותת בקשה להארכת הקצאה של 

).בי יוסף" (עטרת חיים: למטרת בית ספר 189 חלקה 6430

מהלך דיון 
.רובם מרעה, ס אים תושבי העיר"רוב תלמידי ביה. ס שים רבות"במקום קיים בי: איתי צחר

.לכן כון שהחלטה מסוג זה תידון במועצה, הושא עלה לדיון מספר פעמים במועצה

.זה יותר מידי מאוחר, להודיע להם באוגוסט שסוגרים את בית הספר. צריך לקחת בחשבון את טובת התלמידים: אורי ארבל

 .מציע לתת הקצאה לשה ובמקביל להעביר לדיון במועצה: שגיא רוכל

החלטות 
 למטרת 189 חלקה 6430גוש , 10היערה '  מבה וחצר ברח580121952שמספרה " מעיין החיוך התורי"להקצות לעמותת 

.בית ספר

.30/7/2021ההקצאה היה לתקופה של שה עד לתאריך 

.להעביר לפירסומים לפי הוהל

.להעביר לדיון במועצת העיר, במקביל

3עמוד  31/05/2020 מיום:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 
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 לעמותת "אורים ותומים" 9ברחוב כנפי נשרים אישור הקצאת נכס 

 הצעת החלטה

שרים פי ברח' כ מבנההארכת הקצאת  580459709שמספרה  "אורים ותומים"לעמותת מאשרים 

 נים.ש 3, לתקופה של למטרת גן ילדים 172חלקה  7620, גוש 9

 

 .31.5.2020מצ"ב פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 

  



25/06/2020 תאריך:

75פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
14:00 ח'  בסיוון  תש"ף שעה  31/05/2020בתאריך :  

כחו: 

מכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - איתי צחר חבר

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

גזבר העירייה - שגיא רוכל

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו

מהל אגף החיוך - אורי ארבל גץ מוזמן

אגף חיוך - מחם פישר

1עמוד  31/05/2020 מיום:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 



2012088בקשה להקצאה:  2 סעיף

31/05/2020 תאריך: 75פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580459709אורים ותומים , ע.ר 

9רחוב כפי שרים  כתובת:

172  חלקה: 7620גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  גן ילדים שימושים: 

מהות הבקשה 
 7620גוש , 9כפי שרים '   להאריך הקצאה של מבה ברח580459709ועדת הקצאות אישרה לעמותת אורים ותומים שמספרה 

. למטרת גן ילדים172חלקה 
. שים3 -ההקצאה היה ל

 

מהלך דיון 
.לא היו התגדויות, בוצעו פירסומים: אילה זיו

 

החלטות 
 7620גוש , 9כפי שרים '  הארכת הקצאת מבה ברח580459709הועדה ממליצה להקצות לעמותת אורים ותומים שמספרה 

. למטרת גן ילדים172חלקה 

. שים3 -ההקצאה היה ל

.להעביר לאישור מועצה

4עמוד  31/05/2020 מיום:75פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 
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 עירייהעדכון הרכב ועדות 

 ההצעת החלט

עסקים קטנים תהילה מימון כחברה בוועדת רו"ח מאשרים למנות את חברת המועצה  .1

 ובינוניים.

 מאשרים למנות את חברת המועצה רו"ח תהילה מימון כחברה בוועדה לקידום צעירים. .2

 .סיעת מרצובי ארבל כחבר בוועדת תרבות מומלץ מאשרים למנות את ט .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מנציגי ציבור בדירקטוריון אישור מינוי 

 הצעת החלטה

 מאשרים למנות את המועמדים הבאים כנציגי ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ:

 אביבה אזון .1

 ללייסמי ה .2

 

 .והמועמדת קורות חיים של המועמדמצ"ב 

 

  



  אביבה אזון
  *      , *  טל':   סבא-, כפר18סולד רחוב 

 
 

  1

  תמצית
ראיה מערכתית תוך עסקית ו/  אוריינטציה כלכליתנהלת תחום בכירה בהנהלת רשות המיסים בעלת מ

  , הובלת שינויים ארגוניים וניהול עובדים .פעילות שיטתית ועקבית לשיפור תהליכים 
  

  התמחויות ונקודות ראויות לציון
  שוטף של תהליכים כלכליים תוך לימוד תחום ניהול ספרים בהנהלת רשות המיסים ניהול

  . ועסקיים המחייבים שינויים והתאמות באופן מתמיד
 הנעת עובדים וקבלת החלטות. , ראיה מערכתית רחבה כושר מנהיגות,  הובלת פרויקטים ,  
 וניהול שינויים ארגוניים. ביצוע שוטף של צעדי התייעלותיזום ו ,  
  ת ויישומה חשיבה יצירתיממתמיד של ביצועי היחידה תוך שיפור.  
  בהתמודדות עם משברים ואתגרים .ניסיון והצלחה  
  ניהול בגישה אנושית וערכית.  
 .יחסי אנוש ותקשורת בינאישית מעולים  

  
  קורסים  מקצועיים

   קורס הכשרת דירקטוריות . - 2016
   קבלת רישיון יועץ מס . - 2004
   קורס בנושא הרפורמה במס . - 2004
 ביקורת מערכות ממוחשבות .קורס  בנושא  - 2004
    קורס  להכרת המחשב האישי . - 2000
   קורס ביסודות המשפט . - 1995
 קורס להכרת תכנת הנהח"ש "חשבשבת" . - 1994
    קורס מיסוי בתנאי אינפלציה . - 1983
 קורס מפקחי מס והסמכה כמפקחת . - 1979
     3קורס הנהלת חשבונות סוג  - 1979

  

  תעסוקתינסיון 
  אגף מס הכנסה   –משרד האוצר 

  תחום ניהול ספרים בהנהלת רשות המיסיםארצית של מנהלת בכירה    2013   -היום 
  מנהלת תחום ניהול ספרים בפ.ש. כפר סבא   2009 - 2013
  בפ.ש. כפר סבא  מסמפקחת    2009  -1979

  
  פעילויות נוספות 

  . 2013ועד    1998 - מפ.ש. כפר סבא  חברת ועד העובדים במשרד 
  . 2013ועד  2001 -ונציגה בועד הארצי מבמשרד פ.ש. כפר סבא יו"ר ועד העובדים 

  . יו"ר ועדת הביקורת של העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי המדינה
  

   שירות צבאי
  שירות צבאי מלא 5/76 - 5/78
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  םייח תורוק – ילליה ימס
 
 
 
 

  םיישיא םיטרפ
 
 
 .ילליה ימס :םש •

 
 .אבס -רפכ א/7 םוחנ :תבותכ •

 
 ,    ,ןופלט •

   
   3+ יושנ  :יתחפשמ בצמ •

 
 הלכשה

 ןוירוג ןב תטיסרבינוא– תונוכמ תסדנהב )Bsc.( ןושאר ראות      1972-1976
 

 USA   University of Michigan – תיביטומוטוא הסדנהב תוחמתה םע תונוכמ תסדנהב )Msc.( ינש ראות     1986-1988
 

 .ל"הצב הטמו דוקיפל הללכמה רגוב      1989-1990
                         

  . םילהנמל יסנניפ לוהינו םיטקייורפ לוהינ לש םימוחתב םיסרוקו תויומלתשה
 
 
 יחרזא ןויסינ
 
 

 : םיינוחטב םימוחתו הסדנה ,יקסע חותיפ ימוחתב  תורבח רפסמל  ריכב ץעויו םיקסע שיא 2009 מ •
o מ"עב תוקזחא הרובעת  
o מ"עב תועקשהו ץועיי 17רעס 
o הרובחתה דרשמ 

 תויאשמ תינאובי, "למרכה תינרג" תצובקמ, מ"עב בכר תוינכוס לבולג תרבח ל"כנמ 2009 – 2006 •
 .לארשיב תרוונק

  "דחוימ יתמישמ בכר" תרבח ל"כנמ 2006  - 2004 •
       
 ,אוביי לע תוירחא - :"מ"עב ריאמ" תרבחב, לארשיב ישיבוצימו וולוו תויאשמ ףגא להנמ 2004– 2001 •

 .ץראב ישיבוצימו וולוו גוסמ תויאשמ לש תורישו תוריכמ ,קווש
 ,הלהנהל ןתגצהו תויקסע תוינכות תנכה,דנלוהו הידבשב םאה תורבח םע ףטוש רשק ללוכ דיקפתה
 יכרעמל םידעי תעיבקו לוהינ,תוחוקלהו םיקפסה םע יעוצקמו ירחסמ מ"ומ לוהינ,ל"וחבו ץראב
 רבחכ םג יתפתתשה.ןוחטבה דרשמו הרובחתה דרשמ תויושר לומ הרבחה גוציי ןכו תורישהו תוריכמה
 תויאשמה םוחת גוצייב בכרה ינאובי םורופב

 . הנשמ ףולא תגרדב ל"הצ לש חותיפהו רקחמה יכרעמב תוריש 1976-2001 •
. 
  הדבכה הלבוהה ךרעמ תקידבב הקסעו הרובחתה רש י"ע התנומש סיגס תדעוב רבח יתייה ןכומכ
 שגוהש םוכיסה ח"וד תכירעב יתפתתשהו תונקסמה תקסהו םיאצממה חותינב בושח קלח יתחקל,ץראב
 .רשל
 
 
 
 
 



 44338 דוקימ ,אבס-רפכ ,7 םוחנ
Tel : 
 

  
 
 

  םייח תורוק – ילליה ימס
 יגולונכט ןויסינו יאבצ תוריש

 
 ל"הצב יקשמה לוהינהו חותיפה יכרעמ לוהינ  1998-2001 :)מ"לא( תוענוממ תוכרעמ תקלחמ שאר •

 למשחה תוכרעמו יתשביה ידועיה דויצה תוכרעמ ,םישמגנהו םיקנטה, םינושה ויגוס לע בכרה ימוחתב
  תכרעמב  חותיפו רקחמ יפוג םע ןכו ,ל"וחבו ץראב ,חותיפ ימרוג םע ףטוש רשק בייח הז דיקפת .היגרנאהו

 עגונה לכב הרובחתה דרשמ ימרוג םע רשקה םויק לע יארחא יתייה דיקפתה תרגסמב .הימדקאבו ןוחטבה
 תיגולונכטה הדיחיה ימיקמ ןיב יתייה וז היצנדק תפוקתב. ודוחייו ויגוס לע יאבצ בכר לש הניקתו רושיאל
 .ל"הצב הקיטסיגולהו היגולונכטה ףגא לש

 יעצמא תוכרעמב, םיינכט םייוסינ עוציבב הקסע הדיחיה 1998 -1995 :)מ"לא(םייוסינה תדיחי דקפמ •
 םיינורטקאו םייטפואורטקלא םיעצמא ,תשומחתו םיליט ,קשנ ,בכרהו םיקנטה ימוחתב םייתשבי המיחל
  םירייס,  םיחמלפב םייוסינ יסיסב ,הדיחיל. הימיכהו היגרולטמה םוחתב הטמ םרוג התווה ןכו
 הדובעה תוינכות תעיבק,הדיחיה יכרעמ לוהינב יתקסע ,דיקפתה תרגסמב. םימודא הלעמבו ג"המרב,םורדב
 הנוהכ ךלהמב.ל"וחבו ץראב ,תוינוחטבה תוישעתה לש םייוסינ תודיחי םע רשק םויקו עוציבה ידדמ תעיבק,
 תחטבהו םייוסינל הדיחיה (א"סנ תא יתמקהו תוכיא תחטבהל הדיחיה תא ,יתוירחא תחת ,יתטלק וז
 .)תוכיא

 
 הכימתו חותיפ תניחבמ ל"הצב בכרה יכרעמ לכ לע תוירחא   1995- 1992   : )ל"אס( בכר ףנע שאר •

 אבצב םימרוגו ל"וחב בכר תורבח,ץראב תוישעתה,ל"הצ תודיחי םע רשק םויקו חותיפ ירודמ לוהינ.תיסדנה
 .יאקירמאה

 
 טקייורפ ללוכ םיקנטה ימוחתב ,םייוסינ ירודמ לוהינ 1990-1992 : )ל"אס( םייביטומוטוא םייוסינ ףנע שאר •

 תדבעמ תא יתדסימ וז הפוקתב, בכרה תוכרעמ תא ןכו ,תויביטומוטואה תוכרעמה תניחבמ ,הבכרמה
 תרשואמ הדבעמ םויכ םיווהמש בכרה ייוסינ ולולסמו ינקתמ לש הכינחו הינב ללוכל"הצב בכרה תוקידב
 .הרובחתה דרשמ י"ע תכמסומו

 
 תוארוה תנכהב וקסעש םיאסדנהו םיסדנהמ תצובק לע תוירחא 1988-1990 :)ן"סר( יתלבות בכר רודמ שאר •

 הלבוהה םוחחב םג ,תונוש בכר תוכרעמ לש חותיפ לוהינל םיארחא ויה ןכו ל"הצב בכרה תוכרעמל הקזחא
 .םיעסונה בכר םוחתב םגו הדבכה

 
 תוכרעמ רופישו חותיפ םוחתב וקסעש םיסדנהמ תווצ תיחנהו לוהינ 1984-1986 : )ן"סר( ש"מגנ רודמ שאר •

 .ל"הצ תודיחי ללכל הקזחא תויחנה םוסרפו הנכה ללוכ ל"הצב  M 113 גוסמ םישמגנה
 
 ןונכת ללכ דיקפתה. רושיגו רעס תוכרעמו םיקנטב תוחמתה 1977-1988  :םייביטומוטוא םייוסינ סדנהמ •

 םירטמרפ חותינ,םייוסינ יתווצ לש הלעפהו היחנה,תוינכמ תוכרעמל םייסדנה םייוסינ עוציבו
 . םייוסינ תוח"וד תכירעו,םיאצממו

 
  .1977 דע הנוצקל הרשכה, 1976 : יאדותעכ  שומיחה ליחל סויג •

 
 
 תוישיא תולוכי

 . תוינוגרא תוכרעמ לוהינ •
  יקסע חותיפ •
 .םיטקייורפו חותיפ יכרעמ לוהינ •
 .םיבחרנ םימוחתב תויסדנה תולוכיו עדי •

 
 תופש

  תיברעו  תילגנא ,תירבע •
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 אישור המלצת ועדת הנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה 

 למוסד מתנדב לשירות הציבור

 

 .25.6.2020מצ"ב פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מיום 

 :25.6.2020ה מרכזת להחלטות ועדת ההנחות בארנונה מיום טבללהלן 

 25.6.2020הנחות בארנונה מיום טבלת ריכוז החלטות ועדת 

 גובה ההנחה שאושרה  נימוק   אושר / לא אושר  שם העמותה  

  7,186                    ₪    אושר  ליונס 

  32,913                  ₪    אושר  יד שרה  

  14,934                  ₪    אושר  מלא הטנא 

  10,453                  ₪    אושר  זהב"י 

המרכז הישראלי  
    -                          ₪  5לא עומדים בקריטריון  לא אושר  ך  לחדשות בחינו 

    -                          ₪  3+   2לא עומדים בקריטריונים  לא אושר  ניצן 

    -                          ₪  3לא עומדים בקריטריון  לא אושר  אור שלום  

  4,554                    ₪    אושר  ילדים בסיכוי  

    -                          ₪  3לא עומדים בקריטריון  לא אושר  תלפיות  

    -                          ₪  6+  4+   3לא עומדים בקריטריונים  לא אושר  קדישא חברה  

    -                          ₪  3ריון ט לא עומדים בקרי לא אושר  אילן  

    -                          ₪  3+  2לא עומדים בקריטריון  ושר לא א הבית של רונית 

    -                          ₪  3לא עומדים בקריטריון  לא אושר  ע.ז.ר.ה  

    -                          ₪  4לא עומדים בקריטריון  לא אושר  מגן דוד אדום  
 

 

 

 הצעת החלטה

ת מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב מאשרים את המלצות ועדת ההנחו

 צ"ב.מלשירות הציבור, בהתאם למפורט בפרוטוקול ה
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 2019שנתי  4דיון בדו"ח רבעוני 

 . 14.6.2020מובא לדיון במועצת העיר לאחר שנדון בוועדת כספים מיום  2019שנתי  4דו"ח רבעוני 

 

 .14.6.2020ועדת כספים מיום פרוטוקול ו 2019לשנת  4מצ"ב דו"ח רבעוני 
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 2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 החלטההצעת 

להמלצת ועדת תמיכות בהתאם  2020מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

 .29.6.2020מיום 

 

 וטבלת פירוט תמיכות מוצעת. 29.6.2020פרוטוקול הוועדה מיום  מצ"ב
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הודעה בדבר דחיית  -בתחום הגינון, גיזום והשקיה לביצוע עבודות פיקוח  19/2019כרז מס' מ

 )ב( לפקודת העיריות148המלצת ועדת המכרזים בהתאם לסעיף 

 

)ב(, ברצוני לעדכן, כי  148סעיף  מתוקף סמכותי המוקנית על פי פקודת העיריות )נוסח חדש(

כה את לבחור כהצעה זו 19/2019ם בנוגע למכרז החלטתי שלא לקבל את החלטת וועדת המכרזי

המציע היחיד למתן שירותי פיקוח בתחום הגינון, גיזום והשקיה. המציע היחיד הוא החברה 

 המספקת שירות זה כיום.

 

 החלטתי זו הינה על רקע הן חוסר שביעות רצון מרמת השירות הניתנת על ידי חברה זו.

 

 




