
1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

החדרה וניצול מי נגר 

145הצעה לסדרעילי

החדרה , בנושא השהיה" כפר סבא מתקדמת"מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר היום של סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.וניצול מי נגר עילי בעיר

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

עסקים קטנים 

146הצעה לסדרובינוניים

את ההצעה לסדר היום , מאשרים ברוב קולות להעביר לדיון בוועדה לעסקים קטנים במועד שייקבע על ידי ראש העיר

בוצעהז אישורים"לפי לול העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"בנושא עסקים קטנים ובינוניים של סיעת 

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

חוגגים בשפיות 

147הצעה לסדרובהגינות

מאשרים פה אחד כי עיריית כפר סבא מאמצת את המלצות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי האמור במכתבם 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר והחלתן על כל האירועים העירוניים בכפר סבא כולל יום העצמאות22.12.2019מיום 

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

קידום ופרסום 

פעילויות ספורט 

148הצעה לסדרלאזרחים ותיקים

בנושא קידום ופרסום פעילויות " כפר סבא בראש"מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה של סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.ספורט לאזרחים ותיקים

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

אישור הקצאה של 

 7נכס ברחוב הדקל 

149נושא על סדר היום".אמונה"לעמותת 

 6435 והוא 7של הנכס שברחוב הדקל , 580011146שמספרה " אמונה"מאשרים פה אחד את ההקצאה לעמותת 

בוצעהמיידימנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. שנים5לתקופה של , למטרת מעון יום לגילאי לידה עד שלוש, 175חלקה 

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

מתן היתר לעבודה 

נוספת לעובדות 

150נושא על סדר היוםעירייה

בתוספת של חתימה על טופס התחייבות , מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדות עירייה כמפורט

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.להיעדר ניגוד עניינים

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 
עדכון הרכב ועדות 

151נושא על סדר היוםעירייה

ר ועדת כספים במקום סגן "כממלאת מקום יו, ח תהילה מימון"רו, למנות את חברת המועצה-  מאשרים ברוב קולות

המינוי ייכנס לתוקפו מיד . ר ועדת כספים"כיו, ח תהילה מימון"רו, למנות את חברת המועצה.  ראש העיר דני הרוש

ר "הנדין כממלא מקום יו-עילאי הרסגור, למנות את סגן ראש העיר.  2020לאחר אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.2020המינוי ייכנס לתוקפו מיד לאחר אישור תקציב עיריית כפר סבא לשנת . ועדת כספים

01/01/2020
מן המניין לחודש 

עדכון הרכב ועדות 2020ינואר 

152נושא על סדר היוםעירייה

למנות את . מן'למנות את יובל קדוש כחבר נציג ועד הורים עירוני בוועדת חינוך במקום סיגל קוצ- מאשרים פה אחד

למנות את יובל קדוש כחבר .  מאי דקל כחברה נציגת מועצת התלמידים העירונית בוועדת חינוך במקום ליאון עיואן

למנות את מאי דקל כחברה נציגת מועצת . מן'נציג ועד הורים עירוני בוועדה לקידום מעמד הילד במקום סיגל קוצ

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.התלמידים העירונית בוועדה לקידום מעמד הילד במקום ליאון עיואן

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

אישור העברות 

 5ר מספר "תקציב תב

153נושא על סדר היום2019לשנת 

 כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום 2019 לשנת 5ר מספר "מאשרים פה אחד את אישור העברות תקציב תב

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.29.12.2019

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 
אישור תבחינים 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות. כמפורט בקובץ התבחינים המצורף2020מאשרים ברוב קולות את התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת הכספים 154נושא על סדר היום2020לתמיכות לשנת 

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

אישור מתן מקדמות 

לעמותות ספורט על 

חשבון תמיכות לשנת 

155נושא על סדר היום.2020

עבור , בהתאם להמלצת ועדת התמיכות,  לאגודות הספורט דלעיל2020ח תמיכות לשנת "מאשרים לשלם מקדמות ע

תשלום התמיכות . ב"הרצ, 1.1.2020כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום , תקציב פעילות ללא דמי שימוש

ייעשה בכפוף למגבלה החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.אם וככל שהתמיכה לא תאושר,  על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה2020

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 

אישור מתן מקדמות 

לעמותות ספורט על 

חשבון תמיכות לשנת 

156נושא על סדר היום.2020

בהתאם להמלצת ועדת ,  לאגודת הספורט הפועל כפר סבא כדורגל2020ח תמיכות לשנת "מאשרים לשלם מקדמות ע

תשלום התמיכות . ב"הרצ, 1.1.2020כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום , עבור דמי שימוש, התמיכות

ייעשה בכפוף למגבלה החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.אם וככל שהתמיכה לא תאושר,  על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה2020

01/01/2020
מן המניין לחודש 

2020ינואר 
אישור מינוי מנהל 

ארנונה וממונה על 

157נושא על סדר היוםהגבייה

מאשרים למנות את . מינוי מנהל ארנונה. 1: מאשרים פה אחד את אישור מינוי מנהל הארנונה וממונה על הגבייה

, בסוגריים.  לחוק הרשויות המקומיות2למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף , צחי בן אדרת, מנהל אגף הכנסות

צחי , מאשרים למנות את מנהל אגף הכנסות. מינוי ממונה על הגבייה. 2. 1976ו "ערר על קביעת ארנונה כללית תשל

תיקוני חקיקה ). לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה, בן אדרת

ולצורך גבייה של קנסות לפי , וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, 1992ג "להגשת יעדי התקציב תשנ

של קנסות מנהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה , 1985ו " לחוק העבירות המנהליות תשמ18סעיף 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים"(.שנקבע לגביה שהיא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

הודעה בכתב בדבר 

בקשה לכריתת עץ 

158הצעה לסדרבתחומי העיר

אושר ברוב קולות להסיר מסדר היום את הצעה לסדר בנושא הודעה בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ בתחומי העיר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת 

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

פרסום תוכנית עבודה 

שנתית בנושא פיתוח 

159הצעה לסדרתשתיות עירוניות

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא פרסום תוכנית עבודה שנתית בנושא פיתוח תשתיות 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"עירוניות מטעם סיעת 

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 
נוהל טיפול בהארכת 

160הצעה לסדרהקצאות קרקע ומבנים

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא נוהל טיפול בהארכת הקצאות קרקע ומבנים מטעם 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא בראש"סיעת 

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

מדיניות ניצול שטחים 

161הצעה לסדרציבוריים

מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא מדיניות ניצול שטחים ציבוריים מטעם חברת המועצה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.תהילה מימון

05/02/2020
מן המניין לחודש 

עדכון הרכב ועדות 2020פברואר 

162נושא על סדר היוםעירייה

למנות . 2.  ח במקומה של צאלה וקסמן גונן"למנות את חלי סממה פדידה כחברה בוועדת מל. 1: מאשרים פה אחד

למנות את צחי בן אדרת כחבר בוועדת הנחות . 3.  ח במקומו של צפריר רוזן"את אורית אוזן כרמי כחברה בוועדת מל

. 5. למנות את אסף גולן כחבר בוועדת תחבורה במקומה של נועה קשת. 4. בארנונה במקומה של גלית שניידר מימרן

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.למנות את אסף גולן כחבר בוועדה לבטיחות בדרכים במקומה של נועה קשת

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

אישור הסדר חנייה 

כלל עירוני עבור 

163נושא על סדר היוםרכבים חשמליים

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

בטיפולז אישורים"לפי לול העירייה"מנכאשרור.חניה



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

בקשה להעברת זכות 

דיירות מוגנת בחנות 

,  בשוק עלייה15

כמפורט בחוות הדעת 

164נושא על סדר היוםהמשפטית והשמאית

מהגברת ', המושכר'להלן ,  בשוק עלייה15מאשרים ברוב קולות את העברת זכות הדיירות המוגנת בחנות מספר 

 40%-בתמורה ל, לצורך הרחבת בית עסקם הסמוך למושכר, ציונה טוויל קמר למר אוסמן שבתאי וגברת אסרף ענבר

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםנכסים.ח" ש166,600מסכום דמי המפתח שהם 

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

בקשה להעברת זכות 

דיירות מוגנת בחניות 

,  בשוק עלייה10- ו8

כמפורט בחוות הדעת 

165נושא על סדר היוםהמשפטית והשמאית

, ("המושכר: "להלן) בשוק עלייה 10-  ו8. מאשרים ברוב קולות את העברת זכות הדיירות המוגנת בחנויות מס

בוצעהז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםנכסים.ח" ש120,000שהם ,  מסכום דמי המפתח40%- בתמורה ל, מהגברת יפה אבוסקול למר אברהם דחרוג

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

אישור מינוי דירקטור 

בחברה הכלכלית 

לפיתוח כפר סבא 

בוצעהמיידיל החברה הכלכלית"מנכמינויים.מ"מאשרים למנות את חבר המועצה צביקה צרפתי כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע166נושא על סדר היום.מ"בע

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

אישור מתן מקדמה 

לאגודת ספורט על 

חשבון תמיכות לשנת 

 בהיעדר 2020

167נושא על סדר היוםתקציב מאושר כדין

 למועדון הקליעה הפועל כפר סבא בהתאם להמלצת 2020מאשרים פה אחד לשלם מקדמה על חשבון תמיכה לשנת 

תשלום התמיכה יעשה בכפוף למגבלה החלה לעניין מתן התמיכה . ב בזאת"ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול הרצו

 על ידי אגודות הספורט וחתימתן על כתב 2020בהיעדר תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.התחייבות להשבת סכומי המקדמה עם וככל שהתמיכה לא תאושר

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

אישור החלטות 

דירקטוריון החברה 

הכלכלית לפיתוח 

: מ"כפר סבא בע

 We Rideהקמת 

כחברת בת לחברה 

הכלכלית לפיתוח 

.  מ"כפר סבא בע

הקמת שותפות 

לאקסלרטור העירוני 

GreenUpCity.168נושא על סדר היום

 כחברת בת לחברה הכלכלית We Ride להקמת 9/12/2019מאשרים את החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום 

בטיפולז אישורים"לפי לול החברה הכלכלית"מנכאשרור.בהתאם להוראות משרד הפנים ונהליו

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

אישור החלטות 

דירקטוריון החברה 

הכלכלית לפיתוח 

: מ"כפר סבא בע

 We Rideהקמת 

כחברת בת לחברה 

הכלכלית לפיתוח 

.  מ"כפר סבא בע

הקמת שותפות 

לאקסלרטור העירוני 

GreenUpCity.169נושא על סדר היום

 לייסוד שותפות לטובת הקמת 9/12/2019מאשרים פה אחד את החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום 

בטיפולז אישורים"לפי לול החברה הכלכלית"מנכאשרור.אקסלרטור בהתאם להוראות משרד הפנים ונהליו

05/02/2020
מן המניין לחודש 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.לסדר היום" אישור פרוטוקול ועדת כספים"מאשרים פה אחד הוספת נושא 170נושא על סדר היום2020פברואר 

05/02/2020
מן המניין לחודש 

2020פברואר 

אישור פרוטוקול ועדת 

171נושא על סדר היוםכספים

. רים"עדכון והעברות כספים תב, 1.  כמפורט מטה2/2/2020-מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים מיום ה

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.2020 לשנת 1רים מספר "עדכון והעברות תקציב תב, 2019 לשנת 6מספר 

12/02/2020

דיון - לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

מחברי המועצה 

בנושא הפעלת 

תחבורה ציבורית 

בשבת

דיון לבקשת שבעה 

מחברי המועצה 

בנושא הפעלת 

תחבורה ציבורית 

172נושא על סדר היוםבשבת

עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות של שירותי תחבורה ציבורית לאורך כל ימות . הצעת ההחלטה נדחית ברוב קולות

משפר את איכות הסביבה ומקטין את כמות תאונות , מקדם צדק חברתי, השבוע כשירות אשר מוריד את יוקר המחיה

תוך התחשבות ברגשות כל , עיריית כפר סבא תפעל לקדם הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בסופי שבוע. הדרכים

 העירייה תממן הפעלת פיילוט של עד שני קווי תחבורה ציבורית ליעדים מרכזיים 2020בשנת . האוכלוסיות בעיר

אשר , פירוט הקווים ותדירותם יגובש על ידי נציגי המגזרים השונים.  אלף שקלים חדשים500ותקצה לשם כך עד 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר. שבועות למועצת העיר6ינוהל תחת ועדת תחבורה ויוצג בתוך 

19/03/2020
שלא בישיבת 

מועצה

אישור דחיית מועד 

תשלום הארנונה 

הכללית  לעסקים

החלטה מחוץ לישיבת 

173מועצה

מחליטה מועצת העיר כפר , לאור הנסיבות החריגות שנוצרו כתוצאה מצמצום הפעילות העסקית בשל משבר הקורונה

לדחות את מועד תשלום הארנונה הכללית  לעסקים שאמור היה להשתלם ביחס לחודשים מרץ אפריל לשנת , סבא

בוצעהמיידימנהל אגף הכנסותארנונהדחיית התשלום תגרום לתוספת הפרשי הצמדה ללא ריבית, בהתאם להחלטה זו. 2020 במאי 1עד ליום , 2020

19/03/2020
שלא בישיבת 

מועצה

אישור תשלום 

ח תמיכה "מקדמה ע

2020לשנת 

החלטה מחוץ לישיבת 

174מועצה

בהתאם להמלצת ועדת ,  לעמותת הפועל אתלטי אורן השרון2020ח תמיכה לשנת "מאשרים לשלם מקדמה ע

תשלום התמיכה ייעשה בכפוף למגבלה החלה לעניין מתן תמיכה בהעדר . ב"כמפורט בפרוטוקול הרצ, התמיכות

 על ידי אגודת הספורט וחתימתה על כתב 2020תקציב מאושר ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת 

בוצעהז אישורים"לפי לוגזבר העירייהתמיכות.אם וככל שהתמיכה לא תאושר, התחייבות להשבת סכומי המקדמה

03/06/2020

לא מן המניין 

לאישור תקציב 

העירייה לשנת 

2020

אישור תקציב 

175נושא על סדר היום.2020העירייה לשנת 

,  שקלים100,000תמיכות סך , העברה מסעיף דמי השתתפות באצטדיון: 1' דוחים ברוב קולות את הסתייגות מס

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב. שקלים100,000, לטובת סעיף הפעלת שירותי אוטובוסים במימון הרשות



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

03/06/2020

לא מן המניין 

לאישור תקציב 

העירייה לשנת 

2020

אישור תקציב 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב".בית"אירועי הקהילה הלהט", לשנות את שם הסעיף לשם המקורי שלו: 2' דוחים ברוב קולות את הסתייגות מס176נושא על סדר היום.2020העירייה לשנת 

03/06/2020

לא מן המניין 

לאישור תקציב 

העירייה לשנת 

2020

אישור תקציב 

177נושא על סדר היום.2020העירייה לשנת 

 100,000-ו, בית" שקלים לאירועי הקהילה הלהט5,000-אותו סעיף לפצל ל: 3' דוחים ברוב קולות את הסתייגות מס

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.שקלים לפעילות פלורליסטית

03/06/2020

לא מן המניין 

לאישור תקציב 

העירייה לשנת 

2020

אישור תקציב 

178נושא על סדר היום.2020העירייה לשנת 

: תקציב מעודכן.  מיליון883.6: תקציב מקורי:  בסך2020מאשרים ברוב קולות את הצעת התקציב הרגיל לשנת 

רגיל , 2020סך התקציב הכולל לשנת . ח" מיליון ש127.2 בסך 2020הצעת תקציב הפיתוח לשנת .  מיליון847.6

-מסגרת תוכנית הפיתוח תלת. ח" מיליון ש974.8: התקציב המעודכן, ח" מיליון ש1010.8: עומד על מקורי, ופיתוח

 המבוסס על נתוני מצבת העובדים 2020תקן כוח אדם לשנת . ח" מיליון ש303.5: 2022 עד 2020שנתית לשנים 

. ח" מיליון ש40 מהתקציב ובסך של 5%היתר למשיכת יתר בבנקים בהיקף של .  משרות2,440בסך , וכוח האדם

נטילת הלוואות לפיתוח מותנות חלף , ח" מיליון ש32בסך '  שנה כמפורט בנספח א15נטילת הלוואות לפיתוח למשך 

פירעון מוקדם של מלוות ביוב המפורט . בספר תקציב' ג-ו' תקציב משרד החינוך ולפיתוח כלכלי כמפורט בנספחים ב

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.'ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ה', בנספח ד

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

עיכוב בהעברת 

התקציב העירוני 

 לבקשת 2020לשנת 

179נושא על סדר היוםשבעה חברי מועצה

את לוח הזמנים לדיונים בתקציב , בישיבת המועצה הבאה, עיריית כפר סבא תציג: דוחים ברוב קולות את ההצעה

בוצעה01/07/2020ל העירייה"מנכתקציב.2021

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

קריטריונים לתמיכות .

עיריית כפר סבא 

לבקשת שבעה חברי 

180נושא על סדר היוםמועצה

להקים ועדה עם כל חברי מועצת העיר ואנשי מקצוע נבחרים שיודעים איך : דוחים ברוב קולות את הצעת ההחלטה

וייכתבו קריטריונים חדשים שיוצגו למועצת העיר תוך שלושה חודשים במגוון נושאי , לכתוב את אותם קריטריונים

בוצעהמיידיל העירייה"מנכתמיכות.הליבה

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

שקיפות בוועדה .

לתכנון ובנייה לבקשת 

181נושא על סדר היוםשבעה חברי מועצה

יפורסם התמלול המלא של דיוני ועדת התכנון והבנייה למען שקיפות מלאה : דוחים ברוב קולות את הצעת ההחלטה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.לציבור

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

ועדה לילדים ונוער 

182הצעה לסדרבסיכוי

ר אסנת "מאשרים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא ועדה לילדים ונוער בסיכוי מטעם חברת המועצה ד

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.ספורטה

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

אישור מינוי נציג 

ציבור בדירקטוריון 

החברה לתרבות 

בוצעהז אישורים"לפי לויועץ המשפטי לעירייהמינויים.מ"נציגת ציבור בחברה לתרבות ופנאי בע, ח איריס שחם כדירקטורית"אושר פה אחד למנות את רו183נושא על סדר היוםמ"ופנאי בע

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

אישור מינוי 

דירקטוריון תאגיד 

184נושא על סדר היום"פלגי השרון"הביוב 

פלגי "כחברי דירקטוריון תאגיד הביוב , מאשרים פה אחד למנות את המועמדים הבאים כנציגי עיריית כפר סבא

כנציגת , רונית קורן. 3. כנציג עובד עירייה, צחי בן אדרת. 2. כנציג מועצת העיר, ראש העיר, רפי סער. 1". השרון

בטיפולז אישורים"לפי לוש תאגיד הביוב"יועממינויים.כנציגת ציבור, איריס שיינפלד. 4.    ציבור

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 
עדכון הרכב ועדות 

185נושא על סדר היוםעירייה

כיושב ראש הוועדה לעסקים קטנים , אורן כהן, למנות את המשנה לראש העיר וחבר המועצה. 1: מאשרים פה אחד

" הליכוד"למנות את אמיר יהודה כחבר מומלץ סיעת . 2. ובינוניים במקומו של חבר המועצה עורך דין אהוד יובל לוי

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.בוועדת עסקים קטנים ובינוניים במקומו של אסף פרזמה

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

אישור חלוקת 

תמיכות לעמותות 

ולגופים נתמכים 

186נושא על סדר היום2020לשנת 

 בהתאם להמלצת ועדת 2020מאשרים ברוב קולות חלוקת תמיכות חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

בוצעה31/12/2020תמיכות. ועל פי הרשימה המצורפת8.6.2020תמיכות מיום 

10/06/2020
מן המניין לחודש 

2020יוני 

אישור מתן ערבות .

להתחייבות החברה 

הכלכלית לפיתוח 

מ על פי "כפר סבא בע

- הסכם הלוואה

187נושא על סדר היוםפעימה שניה

מ על פי "מאשרים פה אחד מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

וזאת , ח עבור פרויקט ייצור חשמל מגגות סולאריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים" מיליון ש37הסכם הלוואה בסך 

בטיפולז אישורים"לפי לואשרור.בכפוף לאישור משרד הפנים

10/06/2020

לא מן המניין 

לאישור לאישור 

ח מבקר ''דו

העירייה על 

התנהלות

הפארק העירוני

ח מבקר "אישור דו

העירייה והמלצות 

הוועדה לענייני 

שהוצגו , ביקורת

בישיבת המועצה 

שלא מן המניין 

שהתקיימה ביום 

188נושא על סדר היום.2020.2.5

ח המבקר בעניין התנהלות הפארק העירוני בצירוף הערות ראש העיר והמלצות הוועדה "מאשרים פה אחד את דו

מנהל אגף חזות העירביקורת.2020לענייני ביקורת שצורפו לסדר היום של ישיבת המועצה מיום חמישי לפברואר 

ז תיקון "לפי לו

בטיפולליקויים

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

קבלת החלטה לא 

שוויונית ובניגוד 

להחלטת ועדת 

החינוך בנוגע לשיבוץ 

לחטיבות הביניים 

לבקשת שבעה חברי 

189נושא על סדר היוםמועצה

לאור התוכנית , מאשרים ברוב קולות את המשך פעילות שיבוץ התלמידים על פי המודל שנקבע בוועדת החינוך

יתבצע הדיון , כפי שנקבע בוועדת החינוך, לאחר פתיחת שנת הלימודים. לרבות שמירה על האינטגרציה, האסטרטגית

.ויומלצו שינויים והתאמות ככל ונדרש, בוועדת החינוך בנושא לקחים ומסקנות מהתהליך שבוצע השנה

נושא על סדר 

בטיפול31/12/2020מנהל אגף חינוךהיום



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

מדיניות בנוגע לבתי 

ספר קיימים וחדשים 

190הצעה לסדרבעיר כפר סבא

עיריית כפר סבא תפעל באופן מיידי לבחינת . 1: ח תהילה מימון"מאשרים פה אחד את הצעת חברת המועצה רו

וכן תפעל להכנת תוכנית שמציגה את הפערים הקיימים , הצרכים של הורי העיר בנוגע לרצונם באופן חינוך ילדיהם

תוגש למועצת העיר תוכנית פעולה מומלצת על ידי גורמי המקצוע . 2.  השנים הקרובות5-ומציגה חלופות פעולה ל

יוצגו האפשרויות , בנוסף.  אחוז מתלמידי המוסד הינם תושבי כפר סבא50-העירוניים עבור כל מוסד חינוכי בו פחות מ

. 3. במסגרת התוכנית יוצגו החלופות האפשריות לדיון מועצת העיר.  אחוז תושבי חוץ40עבור בתי הספר בהם מעל 

עיריית כפר סבא תפעל ברמה האזורית על מנת למפות את הצרכים בנוגע למוסדות על אזוריים ועל מנת להוביל פיזור 

 חודשים לאחר ביצוע ההכנות הנדרשות ולאחר מכן 4הנושא יוצג לוועדת החינוך בעוד . 4. מיטבי של מוסדות החינוך

בטיפול31/12/2020מנהל אגף חינוךהצעות לסדר.יובא לאישור מועצת העיר

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

דיון בנושא מדיניות 

הקצאה והארכת 

הקצאת מבנים ושטח 

191הצעה לסדרעירוני

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא מדיניות הקצאה והארכת מבנים ושטח עירוני 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת 

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

העברת מידע לציבור 

192הצעה לסדרבנושא הדפו

העירייה תשתף את התושבים ואת מועצת העיר בתכתובות "מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".2019שהיו בנושא הדפו לפני אפריל 

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

אישור הקצאת נכס .

 10ברחוב יערה 

מעיין "לעמותת 

193נושא על סדר היום"החינוך התורני

את הנכסים שברחוב יערה , 580121952שמספרה ', מעיין החינוך התורני'מאשרים ברוב קולות הקצאה לעמותת 

שנה אחת בלבד אשר תוקדש למציאת פתרונות , 30.7.2021עד ליום , למטרת בית ספר, 189חלקה , 6430גוש , 10

בטיפולז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםהקצאות.לכלל התלמידים תושבי העיר וכן לבחינת האפשרות לאיחוד מוסדות חינוך

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

אישור הקצאת נכס 

 9ברחוב כנפי נשרים 

אורים "לעמותת 

194נושא על סדר היום"ותומים

, 9 הארכת הקצאת מבנה ברחוב כנפי נשרים 580459709שמספרה " אורים ותומים"מאשרים ברוב קולות לעמותת 

בטיפולז אישורים"לפי לומנהלת מחלקת נכסיםהקצאות. שנים3לתקופה של ,  למטרת גן ילדים172 חלקה 7620גוש 

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 
עדכון הרכב ועדות 

195נושא על סדר היוםעירייה

. 2. מאשרים למנות את חברת המועצה תהילה מימון כחברה בוועדת עסקים קטנים ובינוניים. 1: מאשרים פה אחד

מאשרים למנות את טובי ארבל . 3. מאשרים למנות את חברת המועצה תהילה מימון כחברה בוועדה לקידום צעירים

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.כחבר בוועדת תרבות מומלץ סיעת מרצ

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

אישור מינוי נציגי 

ציבור בדירקטוריון 

החברה הכלכלית 

לפיתוח כפר סבא 

196נושא על סדר היוםמ"בע

אביבה . 1: מ"מאשרים פה אחד למנות את המועמדים הבאים כנציגי ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע

בוצעהז אישורים"לפי לול העירייה"מנכמינויים.סמי היללי. 2אזון 

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

אישור המלצת ועדת 

הנחות מארנונה 

בנוגע לבקשות לפטור 

מארנונה למוסד 

מתנדב לשירות 

197נושא על סדר היוםהציבור

מאשרים פה אחד את המלצות ועדת ההנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות 

בוצעה31/12/2020גזבר העירייהתקציב.בהתאם למפורט בפרוטוקול המצורף בזאת, הציבור

01/07/2020
מן המניין לחודש 

2020יולי 

אישור חלוקת 

תמיכות לעמותות 

ולגופים נתמכים 

198נושא על סדר היום2020לשנת 

 בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום 2020מאשרים פה אחד חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

בוצעה31/12/2020גזבר העירייהתמיכות.29.6.2020

01/07/2020

שלא מן המניין  

לאישור צו המיסים 

לשנת  (ארנונה)

2021

אישור צו המיסים 

לשנת  (ארנונה)

199נושא על סדר היום.2021

, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) לחוק ההסדרים במשק המדינה 9-10מאשרים ברוב קולות כי בהתאם לסעיפים 

לעומת , 1.1% בשיעור של 31/12/2021 ועד 01/01/2021יעודכנו שעורי הארנונה שיוטלו מיום , (1992, ג"התשנ

בוצעה31/12/2020מנהל אגף הכנסותארנונהמאשרים את צו מיסים על כלל חלקיו ונספחיו, בנוסף.  1/1/2020- התעריף שהיה קבוע ל

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

פיתוח התיירות בכפר 

200הצעה לסדרהמשך– סבא 

המשך מטעם סיעת – מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בנושא פיתוח התיירות בכפר סבא 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

פתיחת החיבורים 

 תוך 531לכביש 

פגיעה בתושבים 

201הצעה לסדרהגרים בסמוך

 תוך פגיעה בתושבים 531מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר יום את ההצעה לסדר בנושא פתיחת החיבורים לכביש 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"הגרים בסמוך מטעם סיעת 

05/08/2020
מן המניין לחודש 

202הצעה לסדרכיסא לכל גננת וסייעת2020אוגוסט 

כפר סבא "מאשרים פה אחד להסיר את מסדר היום ההצעה לסדר בנושא  כיסא לכל גננת וסייעת מטעם סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".בראש

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור הארכת שירות 

מעבר , של עובדים

203נושא על סדר היום70לגיל 

, חסן קלאוד, לילי חדיר, אליזה רגב:  של עובדי העירייה הבאים70מאשרים פה אחד הארכת שירותם מעבר לגיל 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.פניאן פנחס וארגון אילנה, מרי בן מוחה, אונגר זליג, שושנה הרשקו, פנייק פנייה, נייברג מירה מרלן, בקרמן איטה

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 
מתן היתר לעבודה 

204נושא על סדר היוםנוספת לעובדת עירייה

עובדת סוציאלית לחוק נוער באגף לשירותים חברתיים , מאשרים פה אחד מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

תוקף האישור הוא למשך . קהילתיים המעוניינת לעבוד כעובדת סוציאלית לחוק נוער במועצה המקומית אבן יהודה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוששנה

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור מינוי ועדת 

ביקורת בחברה 

העירונית לתרבות 

הפנאי בכפר סבא 

205נושא על סדר היוםמ"בע

מאשרים פה אחד למנות את ענת קלומל פרוכצוויג ואביטל רייך כחברות בוועדת הביקורת של החברה העירונית 

בוצעהמיידילית החברה לתרבות ופנאי"מנכמינויים.לתרבות הפנאי בכפר סבא

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 
מ "אישור מינוי מ

206נושא על סדר היוםגזבר העירייה

 למשך 1/9/2020מאשרים פה אחד את מינוייו של מר צבי אפרת כממלא מקום גזבר עיריית כפר סבא החל מיום 

בתקופה זו למר אפרת יהיו את .  חודשים או עד למינוי גזבר עירייה קבוע לפי המוקדם מבין שני המועדים3תקופה של 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמינויים.כל הסמכויות הנתונות על פי דין לגזבר רשות מקומית



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור מינוי חברי 

מועצה לוועדת 

מכרזים לבחירת 

207נושא על סדר היוםעובדים בכירים

מאשרים פה אחד למנות את חברי המועצה אברהם ממה שיינפיין והדר לביא כחברים בוועדת המכרזים לבחירת 

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמינויים.[נוסח חדש]לפקודת העיריות  (2)(ב)ב169בהתאם לסעיף , עובדים בכירים למינוי גזבר

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור המלצות ועדת 

כספים מיום 

208נושא על סדר היום27.7.2020

. ב. 2020 לשנת 1העברות תקציב רגיל מספר . א. מאשרים פה אחד את החלטות ועדת כספים כמפורט מטה

אישור מחיקת חובות על פי נוהל . ד. 2020 1דוח כספי רבעון , דיווח. ג. 2020 לשנת 2רים מספר "העברות תב

פתיחת . ו. 2020הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה לחודשים יוני עד אוגוסט . ה. מחיקת חובות

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתקציב.שני חשבונות בנק לפרויקטים בתקצוב מפעל הפיס בבנק מרכנתיל

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור חלוקת 

תמיכות לעמותות 

ולגופים נתמכים 

209נושא על סדר היום2020לשנת 

 בהתאם להמלצת ועדת תמיכות מיום 2020מאשרים פה אחד חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתמיכות.28/7/2020

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור המלצות ועדת 

תמיכות מיום 

בוצעהמיידימ גזבר העירייה"מתמיכות.ב" כמפורט בפרוטוקול המצ29/7/2020מאשרים פה אחד את פרוטוקול והמלצות ועדת תמיכות מיום 210נושא על סדר היום29.7.2020

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור תיקון חוק עזר 

, שמירה)לכפר סבא 

 (אבטחה וסדר ציבורי

– פ "התש, (תיקון)

211נושא על סדר היום2020

 כמפורט 2020- פ "התש (תיקון) (אבטחה וסדר ציבורי, שמירה)מאשרים פה אחד את תיקון חוק העזר לכפר סבא 

אבטחה וסדר , שמירה)כמו כן מאשרים הארכת תוקף הגביה מכוח חוק העזר לכפר סבא . בנוסח המצורף בזאת

בטיפול01/10/2020יועץ המשפטי לעירייהחוק עזר.31/12/2021, ב"ז בטבת תשפ" עד ליום כ2015- ה "תשע, (ציבורי

05/08/2020
מן המניין לחודש 

2020אוגוסט 

אישור מתן ערבות 

להתחייבות מועדון 

הכדורגל הפועל כפר 

סבא לתשלום דמי 

שימוש באצטדיון 

212נושא על סדר היום"המושבה"

מאשרים ברוב קולות מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי 

בוצעה01/09/2020מ גזבר העירייה"מתקציב.2020-2021 שח בגין עונת המשחקים 800,000שימוש בגין השימוש באצטדיון המושבה בסך כולל של 

05/08/2020

דיון - לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

מחברי המועצה
פרסום יומני ראש 

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא פרסום יומני ראש העיר213נושא על סדר היוםהעיר

נושא על סדר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהיום

05/08/2020

דיון - לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

מחברי המועצה
על מהימנות המידע 

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא על מהימנות המידע הנמסר למועצת העיר214נושא על סדר היוםהנמסר למועצת העיר

נושא על סדר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהיום

05/08/2020

דיון - לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

מחברי המועצה

היעדר מכרזים 

והתקשרויות ארוכות 

טווח של עיריית כפר 

.דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא העדר מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח של עיריית כפר סבא215נושא על סדר היוםסבא

נושא על סדר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהיום

05/08/2020

דיון - לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

מחברי המועצה
שקיפות בדיוני 

דוחים ברוב קולות את ההצעה בנושא שקיפות בדיוני הוועדה לתכנון ובניה216נושא על סדר היוםהוועדה לתכנון ובניה

נושא על סדר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהיום

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

הצגת התחייבות 

העיריה על פי 

, תשובות לשאילתות

בזירת השקיפות 

מעקב , העירונית

אחרי ביצוע החלטות 

כפר "מטעם סיעת 

217הצעה לסדר".סבא מתקדמת

, הצגת התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות"מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת " מעקב אחרי ביצוע החלטות, בזירת השקיפות העירונית

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

קוד התנהלות מועצת 

העיר בישיבות מועצה 

מטעם חברות 

ד עדי לוי "המועצה עו

ח תהילה "סקופ ורו

218הצעה לסדרמימון

מועצת , מועצת העיר מקבלת על עצמה לפעול בהתאם לקוד ההתנהלות בישיבות המועצה: מאשרים ברוב קולות

העיר תהיה רשאית לאחר פרק זמן של חצי שנה לבחון הצורך בגיבוש קוד אתי מקיף לחברי וחברות המועצה ולקבל 

בטיפול31/03/2021לשכת ראש העירהצעות לסדר.החלטה בהתאם

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

התקנת אמצעי עזר 

בכיתות לימוד 

להעברת שיעורים 

מקוונים מטעם סיעת 

219הצעה לסדר"כפר סבא בראש"

התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים : "מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום  את ההצעה

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר"".כפר סבא בראש"מטעם סיעת 



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

הארכת תוקף היתר 

לעבודה נוספת 

220נושא על סדר היום.לעובדת עירייה 

מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים באגף , מאשרים פה אחד את הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה

יובהר בזאת כי תוקף . החינוך אשר מעוניינת להמשיך לעסוק באופן פרטי בהוראה מתקנת לילדים בעלי קשיי למידה

וכי העובדת איננה רשאית לתת שירותים באופן פרטי כאמור לעיל לתלמידים , הארכת ההיתר הינו למשך שנה בלבד

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש.המצויים תחת אחריותה במסגרת העבודה בעירייה

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

עדכון הרכב ועדות 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.ד דניאל אוטמזגין כחבר נציג ציבור בוועדה לקליטת עלייה במקומה של ריטה קורלנד"מאשרים פה אחד את מינוי עו221נושא על סדר היום.עירייה 

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

אישור המלצות ועדת 

כספים מיום 

222נושא על סדר היום30.8.2020

. א: בנושאים כדלקמן, 30/8/2020מאשרים ברוב קולות את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 2דיווח דוח כספי רבעון . ג. 2020 לשנת 3רים מספר "העברות תב. ב, 2020 לשנת 2העברות תקציב רגיל מספר 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.2020

02/09/2020
מן המניין לחודש 

עדכון זכויות החתימה 2020ספטמבר 

223נושא על סדר היום.ברשות

חתימתו של ראש העיר מר , מאשרים פה אחד את זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא על מסמכים כספיים כדלקמן

על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת , רפי סער בצירוף לחתימתו של ממלא מקום גזבר העירייה מר צבי אפרת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי רואת חשבון אורית גנדל דנאי . המחייבת את העירייה בכל דבר ועניין, העירייה

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.מוסמכת לחתום במקום רואה חשבון צבי אפרת בהיעדרו

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

אישור המלצות ועדת 

תמיכות מיום 

דיון . א. 24.8.2020

בבקשות לתמיכה 

דיון . ב. 2020לשנת 

בעמותות בהן 

התגלתה סטייה 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.24/8/2020מאשרים פה אחד את המלצות ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקולי הישיבה מיום 224נושא על סדר היום.מהקבוע בתבחינים

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

אישור המלצות ועדת 

עסקים קטנים 

ובינוניים מיום 

225נושא על סדר היום25.8.2020

מאשרים את המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים מיום , מאשרים פה אחד את המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים

אשרור.לאחר תיקון הפרוטוקול,  כמפורט בפרוטוקול המצורף בזאת25/8/2020

מנהל מינהלת עסקים קטנים 

בטיפולמיידיובינוניים

02/09/2020
מן המניין לחודש 

2020ספטמבר 

אישור המלצות ועדת 

שמות מיום 

226נושא על סדר היום22.7.2020

כמופרט , 10/8/2020ותיקון הפרוטוקול מיום , 22/7/2020מאשרים פה אחד את המלצות ועדת שמות מיום 

בטיפולז אישורים"לפי לומזכיר ועדת שמותאשרור.בפרוטוקול ובתיקון המצורף בזאת

02/09/2020

לא מן המניין לדיון 

בדוח מבקר 

העריייה לשנת 

2019

ח מבקר "אישור דו

227נושא על סדר היוםהעירייה

התייחסות ראש העיר וסיכומי הוועדה , המלצות המבקר, 2019 לשנת 43ח ביקורת מספר "מאשרים פה אחד את דו

ל העירייה"מנכביקורת.לענייני ביקורת

ז תיקון "לפי לו

בטיפולליקויים

מתווה הלימודים בצל 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדרדוחים פה אחד את הצעת ההחלטה בנושא מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה228נושא על סדר היוםמשבר הקורונה

אישור התוכנית 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים פה אחד את הצעת ההחלטה בנושא אישור התוכנית האסטרטגית לחינוך229נושא על סדר היוםהאסטרטגית לחינוך
נושא הטיפול בילדים 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דוחים פה אחד את הצעת ההחלטה בנושא הטיפול בילדים ונוער בסיכון230נושא על סדר היוםונוער בסיכון

16/09/2020

לא מן המניין 

לאישור מינוי גזבר 

עירייה

מינוי צביקה דוידי 

כגזבר העירייה 

231נושא על סדר היום.ואישור שכרו

על פי חוזה אישי לנושא , 11.10.2020-מאשרים פה אחד את מינויו של צביקה דוידי כגזבר העירייה החל מיום ה

מנהלת אגף משאבי אנושמינויים.בכפוף לאישור משרד הפנים, ל" משכר מנכ85%משרה בשכר של 

ז "בכפוף ללו

בוצעהאישורים

14/10/2020
מן המניין לחודש 

2020אוקטובר 

דיווח פעילות אשכול 

השרון מטעם סיעת 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר.דיווח פעילות אשכול השרון"- כפר סבא מתקדמת"מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה מטעם סיעת 232הצעה לסדר".כפר סבא מתקדמת"

14/10/2020
מן המניין לחודש 

2020אוקטובר 

אישור המלצות ועדת 

כספים מיום 

. א. 11.10.2020

העברות תקציב רגיל 

 לשנת 3מספר 

העברות . ב .2020

 4תברים מספר 

. ג. 2020לשנת 

. אישור מחיקת חובות

מדיניות הנחות . ד

לברי רשות במתקני 

-9העירייה בחודשים 

233נושא על סדר היום.10/2020

. א:  בנושאים כדלקמן11.10.2020מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

. ד. אישור מחיקת חובות. ג. 2020 לשנת 4העברות תברים מספר . ב. 2020 לשנת 3העברות תקציב רגיל מספר 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.9-10/2020מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים 

02/09/2020

לא מן המניין 

לבקשת שבעה 

חברי מועצה



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

14/10/2020
מן המניין לחודש 

2020אוקטובר 

אישור הארכת שירות 

מעבר , של עובדים

234נושא על סדר היום.70לגיל 

עד , סגן מנהל מחלקת נוער, אידינגר יוסף. 1: של עובדי העירייה הבאים ,70מעבר לגיל , מאשרים הארכת שירותם

עד לתאריך , מזכירת מחלקת החינוך היסודי באגף החינוך, (מימי)בוקרה ימימה . 2.  30/4/2021לתאריך 

שליח דואר באגף לשירותים , זהר עופר. 4. 31/12/2020עד לתאריך , פקח עירוני, געיסלר יפים. 3. 30/06/2021

ממליה . 6. 31/8/2021עד לתאריך , ספרנית באגף התרבות, כהן שרה. 5.  31/8/2021עד לתאריך , חברתיים

אב בית באולם ספורט , סבירסקי שניאור. 7. 31/8/2021עד לתאריך , מנהל המחלקה למורשת ישראל, שמשון

עד , רכז נוער ואחראי פעילות חדר כושר במרכז עציון, ספוזניקוב דוד. 8. 31/12/2020עד לתאריך , אופירה נבון

, הרצל יעקובי. 10. 28/2/2021עד לתאריך , מורה במרכז להשכלת מבוגרים, פלטי ברכה. 9. 31/8/2021לתאריך 

עד לתאריך , עובד מחסן באגף הבטחון, יוסף מדמון. 11. 30/6/2021עד לתאריך , עובד משק באגף התרבות

גננת , רחל קורנמן. 13. 31/8/2021עד לתאריך , מאמן אתלטיקה ברשות הספורט, מיכאל זגלסקי. 12. 30/6/2021

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמשאבי אנוש31/12/2021עד לתאריך , שומר בקריית ספיר, בוריס סטקלרוב. 14. 31/8/2021עד לתאריך , א באגף החינוך"יול

14/10/2020
מן המניין לחודש 

2020אוקטובר 

אישור מינוי דירקטור 

פלגי "בתאגיד הביוב 

235נושא על סדר היום".השרון

פלגי "חבר דירקטוריון תאגיד הביוב , כנציג מועצת העיר כפר סבא, רפי סער, מאשרים פה אחד למנות את ראש העיר

בטיפולז אישורים"לפי לוש תאגיד הביוב"יועממינויים".השרון

14/10/2020
מן המניין לחודש 

2020אוקטובר 

אישור מינוי חברי 

מועצה לוועדת 

מכרזים לבחירת 

236נושא על סדר היום.עובדים בכירים

כחברים בוועדת המכרזים לבחירת , ר אוסנת ספורטה"ד איתן צנעני וד"עו, מאשרים פה אחד למנות את חברי המועצה

בוצעהמיידימנהלת אגף משאבי אנושמינויים.נוסח חדש, לפקודת העיריות (2)(ב)ב169בהתאם לסעיף , עובדים בכירים למינוי מנהלת או מנהל אגף חינוך

14/10/2020
מן המניין לחודש 

עדכון זכויות החתימה 2020אוקטובר 

237נושא על סדר היום.בעירייה

, חתימתו של ראש העיר, מאשרים פה אחד את זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא על מסמכים כספיים כדלקמן

המחייב , על מסמכים כספיים ובצירוף חותמת העירייה, מר צביקה דוידי, בצירוף חתימתו של גזבר העיר, מר רפי סער

, כל אחד בנפרד, דנאי מוסמכים-ח אורית גנדל"ח צבי אפרת או רו"יובהר כי רו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל. את העירייה

בוצעהמיידיגזבר העירייהאשרור.לחתום במקום גזבר העירייה בהיעדרו

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

, נטיעות עצים בעיר

ובעיקר ברחובות 

העיר מטעם סיעת 

238הצעה לסדר".כפר סבא מתקדמת"

ובעיקר ברחובות העיר מטעם סיעת , מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא נטיעות עצים בעיר

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".כפר סבא מתקדמת"

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

מחויבות אישית 

והעצמת הנוער בעידן 

הקורונה מטעם סיעת 

סיעת כפר סבא "

239הצעה לסדר".בראש

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא מחויבות אישית והעצמת הנוער בעידן הקורונה מטעם 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".סיעת כפר סבא בראש"סיעת 

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

דחיית הפקעת שטח 

צמוד לתקומה לטובת 

מהיר לעיר מטעם 

סיעת כפר "סיעת 

240הצעה לסדר".סבא מתקדמת

מאשרים ברוב קולות להסיר מסדר היום את ההצעה בנושא דחיית הפקעת שטח צמוד לתקומה לטובת מהיר לעיר 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכהצעות לסדר".סיעת כפר סבא מתקדמת"מטעם סיעת 

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

אישור המלצות ועדת 

כספים מיום 

. א. 27.10.2020

העברות מסעיף 

.  תקציב רגיל4לסעיף 

העברות מסעיף . ב

 תקציב בלתי 5לסעיף 

פתיחת . ג. רגיל

חשבונות בנק לכספי 

241נושא על סדר היום.פיתוח

. א:   בנושאים כדלקמן27.10.20מאשרים פה אחד את המלצות ועדת כספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

פתיחת חשבונות בנק לכספי . ג.  תקציב בלתי רגיל5העברות מסעיף לסעיף . ב.  תקציב רגיל4העברות מסעיף לסעיף 

בוצעהמיידיגזבר העירייהתקציב.פיתוח

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

אישור המלצות ועדת 

תמיכות מיום 

. א. 1.11.2020

המשך דיון בבקשות 

לתמיכה לשנת 

דיון . ב. 2020

בעמותות בהן 

התגלתה סטייה 

242נושא על סדר היום.מהקבוע בתבחינים

, 1.11.2020 כמפורט בפרוטוקולי הוועדה מיום 1.11.2020מאשרים פה אחד את המלצות ועדת תמיכות מיום 

דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע . ב. 2020המשך דיון בבקשות לתמיכה לשנת . א: בנושאים שלהלן

בוצעהמיידיגזבר העירייהתמיכות.בתבחינים

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

ד "הארכת מינוי של עו

יואב סברוב כחבר 

בוועדת ערר לענייני 

243נושא על סדר היום.ארנונה

את הארכת מינויו של עורך דין יואב סברוב כחבר  (קרן גרשון חגואל לא משתתפת בהצבעה)מאשרים פה אחד 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.5.10.2024בוועדת ערר לענייני ארנונה עד ליום 

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

עדכון הרכב ועדות 

244נושא על סדר היוםעירייה

עורך דין איתן צנעני . ר ועדת שמות במקום עורך דין איתן צנעני"למנות את אמיר קולמן כחבר ויו. 1: מאשרים פה אחד

ח במקומה של חלי "למנות את ליעד בראל גיל כחברה בוועדת מל. 2. ימונה כממלא מקומו של אמיר קולמן בוועדה

. 4. למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לבטיחות בדרכים במקומו של רב פקד אפי חרפי. 3. סממה פדידה

מאשרים למנות . 5. מאשרים למנות את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה למיגור אלימות במקומו של רב פקד אפי חרפי

בוצעהמיידיל העירייה"מנכמינויים.את פקד אלעד נחום כחבר הוועדה לקידום מעמד הילד במקומו של רב פקד אפי חרפי



1/12/2020: עדכני לתאריך 2020מעקב החלטות מועצה לשנת 

נושאסוג ישיבהתאריך ישיבה

/ הצעה לסדר/ שאילתה

לא בוצעה/בוצעהתוקף לביצועביצוע באחריותסיווגתוכן ההחלטהמספר החלטהנושא על סדר היום

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

אישור מינוי דירקטור 

מקרב עובדי העירייה 

בחברה הכלכלית 

לפיתוח כפר סבא 

245נושא על סדר היום.מ"בע

מאשרים פה אחד את מינויו של גזבר העירייה מר צביקה דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית 

בוצעהז אישורים"לפי לול העירייה"מנכמינויים.מ במקומו של מר שגיא רוכל ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים"לפיתוח כפר סבא בע

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

אישור מינוי דירקטור 

מקרב עובדי העירייה 

בחברה לתרבות 

הפנאי בכפר סבא 

246נושא על סדר היום.מ"בע

מאשרים פה אחד את מינויו של גזבר העירייה מר צביקה דוידי כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה העירונית 

בוצעהז אישורים"לפי לול העירייה"מנכמינויים.במקומו של מר שגיא רוכל ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים, מ"לתרבות הפנאי בכפר סבא בע

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

אישור מינוי מועצה 

247נושא על סדר היום.דתית

דרך "נציג מועצת העיר מטעם סיעת , הרב ששון טרבלסי. 1:  מאשרים ברוב קולות את הרכב המועצה הדתית כדלקמן

צ מטעם "נציג סיעת מר, הרב בנימין מיניץ. 3. צ"נציגת מועצת העיר מטעם סיעת מר, גברת גילה ווגל. 2". חדשה

מר שמעון ". . תנופה"נציג מועצת העיר מטעם סיעת , מר ליאור מנחם. 4. מומלץ מועצת העיר, השר לשירותי דת

נציג מועצת , מר דב שלומוביץ. 6. מומלץ מועצת העיר, מטעם השר לשירותי דת" כפר סבא בראש"אשוואל נציג סיעת 

וסיעת היחיד של חברת " כפר סבא אחת"נציגת סיעת , אורית מסמי' גב. 7". כפר סבא מתקדמת"העיר מטעם סיעת 

נציגת סיעות , מיכל סויד' גב. 8. מומלצת מועצת העיר, מטעם השר לשירותי דת, ר אוסנת ספורטה"המועצה ד

בוצעהז אישורים"לפי לול העירייה"מנכמינויים.מומלצת מועצת העיר, מטעם השר לשירותי דת, "הרשימה שלנו"ו" הליכוד"

04/11/2020
מן המניין לחודש 

2020נובמבר 

בקשת שבעה חברי 

מועצה לביטול 

החלטות מועצת העיר 

'  א46לפי סעיף 

בוצעהמיידיל העירייה"מנכאשרור.לפקודת העיריות' א46דוחים ברוב קולות את ההצעה לבטל את החלטות מועצת העיר לפי סעיף 248נושא על סדר היום.לפקודת העיריות


