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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"א  י"ז  אדר, 

 2021,  מרץ  1
 560115   מכתא:סא
 
 

 לכבוד
   חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 2021הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מרץ הנדון:  

רביעי, , שתתקיים ביום מרץהנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש 

"אריק איינשטיין",  ע"ש, באולם הספורט 19:00ה'תשפ"א, בשעה  אדרב י"ט, 3.3.2021

 , כפר סבא.31רח' יאיר רוזנבלום  אשר ב

 

תשודר אך משתתפים   50-בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוגבל להישיבה תתקיים 

 . בפייסבוק העירוני

 

 שק:בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המ

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.  •

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

 חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה  •

 

 י פתיחה ראש העיר דבר

 

 על סדר היום

 שאילתות. .1

  במסגרת המסילה המזרחיתדחיה בביצוע תחנת הרכבת של כפר סבא  .א

 מטעם שבעה חברי מועצה. 

 מטעם שבעה חברי מועצה.  התייעלות אנרגטית בכפר סבא מדד השוואתי .ב

 מטעם שבעה חברי מועצה. שינויים ארגונים במבנה העיריה .ג
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 מטעם שבעה חברי מועצה. בגני הילדיםפיילוט ביטול מאבטחים  .ד

 .מטעם שבעה חברי מועצה אכיפת נסיעת אופנועים בעיר .ה

מטעם שבעה חברי   צומת רעננה / כפר סבא צפון -חזות הכניסה לעיר  .ו

 מועצה.

מטעם   פתיחתם מחדש וסגירתם בשנית -סגירת מתקני הקירוי הסולארי  .ז

 שבעה חברי מועצה. 

 מטעם שבעה חברי מועצה.  לעיר כפר סבאמתקני קירוי סולאריים מחוץ  .ח

 מטעם שבעה חברי מועצה.  חוזה התקנה סולארית .ט

מטעם שבעה   ם ברחבי העירימגרשי הקירוי הסולארינדסיות בבדיקות ה .י

 חברי מועצה.

מטעם   בדיקות לפני ביצוע ועלות התיקון של סככות הקירוי הסולארי .יא

 שבעה חברי מועצה. 

 מטעם שבעה חברי מועצה.  הכדורגל "לויטה"סטטוס שיפוץ אצטדיון  .יב

 הצעות לסדר .2

 .מועצה ה חבריישמטעם ש מינוי ועדת ביקורת בחברה הכלכלית .א

 חברי מועצה חמישה מטעם  הפרדת נתיב האופנים והולכי הרגל בפארק .ב

  שיתוף ציבור ודיון בשינוי המסמך –מסמך מדיניות התחדשות עירונית  .ג

 מטעם חמישה חברי מועצה.

 שישה אבטחת מטעם שישה חברי מועצה.  תכנית אבטחה במוסדות חינוך .ד

 א. הבינלאומי בכפר סבלרגל חודש האישה   מיזם תרבות שוויוניתדיווח על  .3

 עדכון הרכב ועדות עירייה.  .4

 . 24.2.2021מיום  ועדת כספיםאישור המלצות  .5

 . 2021, תב"רים 2העברות מסעיף לסעיף מס'  .א

 . 2021, תקציב רגיל 2העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב

 . 2020, תקציב רגיל 7העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי שצ"פ:  .ד

 פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ בבנק מרכנתיל.  ריםמאש

 .2019הצגת הדוח הכספי המבוקר לשנת  .ה

 .2021ם נתמכים לשנת אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופי .6
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מינויו של דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, במשרת אמון,   .7

 . ואישור שכרו

 ע"מ.ון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא באישור מינוי נציגי ציבור בדירקטורי .8

 . מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה .9

 .2021 ביטול ישיבת מועצה לחודש אפריל .10

    
בברכה,                                                                                      
      

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

 

 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות. 36זאת לפי סעיף   2021מרץ לישיבת המועצה   1שאילתה  

 

 דחיה בביצוע תחנת הרכבת של כפר סבא במסגרת המסילה המזרחית 

 

ית למסילת הרכבת המזרחית קיימת  מסילת הרכבת המזרחית נמצאת בביצוע. במסגרת התכנ 
לתחנה חשיבות רבה לתושבי העיר  . 50נת במזרח העיר סמוך לאזור תעשיה  תחנת רכבת מתוכנ 

והאזור, וביחוד היא מאד משמעותית לאזור התעסוקה המתפתח של העיר באזור שרק לאחרונה  
קשור תחנה זו  אישרנו היקף עצום של בינוי לתעסוקה. העיר הציעה גם מיקום דיפו באזור שי

 לרכבת התחתית. 

מגבלה   –לאחרונה נמסר בעיתונות הארצית שתחנה זו איננה מיועדת לביצוע בשלב זה. הסיבות 
 תקציבית ותעדוף נמוך ביחס לפרויקטים אחרים. לוקח מספר שנים לביצוע תחנת רכבת כזו.  

עילות תחנת רכבת נוספת שהוכרז שלא תבוצע כעת היא תחנת אחיטוב. אנחנו עדים לפ
 זורית עמק חפר ורשויות מקומיות באזור תחנה לביטול רוע הגזירה. משמעותית של המועצה הא

 
מבקשים להבין אילו פעולות נוקטת העיריה כדי שהתחנה תבוצע, כך שעם פתיחת הקו תהיה לעיר  

 תחנה במקום המתוכנן? 
 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 ר חברת מועצת העי – הדר לביא 

 ירחבר מועצת הע  –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 
 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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 מענה לשאילתה

המסילה המזרחית, תוכננה תחנת רכבת   - 22במסגרת תכנית לתשתיות לאומיות, תת"ל 

אזורית דרום השרון. מצפון ובסמוך  בתחום מועצה  50כס/ מצפון לאזור התעשייה המזרחי

 לתחנה זו נמצאות תחנות טירה וטייבה ומדרום לה תחנת ראש העין. 

 

 בנושא תכנית זובות"ל התקיים דיון בנושא עם מנהל תכנון  2019בחודש ספטמבר 

בדיון זה קיבל מנהל התכנון את הערת ראש העיר כפר סבא  .בהשתתפות ראש העיר

ול תחנת כפר סבא צפון וביטול תחנות נוספות ואישר את מסמכי יות נוספות לגבי ביטורשו

 התכנון המפורט לרבות זו של תחנת כפר סבא צפון. 

 מצ"ב מסמך סיכום הדיון. 

 

, לעירייהלביצוע המסילה ואז נודע לפני שבועיים הועברו לרשותנו מסמכי התכנית 

 הכנות ובנוסףיבוצעו המסילות במלואן בשלב ראשון כי  יזום,  , לא באופן לראשונה

מצפון לאזור שטח המועצה האזורית דרום השרון נמצאת בה,תחנה זו אך להקמת התחנה 

 . נפרדשלב בתבוצע , התעסוקה המזרחי של כפ"ס

 

סט תכניות ביצוע מלא הועבר לעירייה לבדיקה והערות ונמצא כעת בבחינת אגף כאמור, 

 .ההנדסיהתשתיות ואף הועלה לאתר 

 

 מצ"ב קישור.

https://ksaba.complot.co.il/Infrastructure/Pages/TATAL22.aspx 

 

 שלא להקים את מבנה התחנה עצמו בשלב זה החליט התחבורה איננו יודעים מדוע משרד  

ולאור הימצאות תחנות מסיבות תקציביות ו מושפעת בוודאי אך אנו מעריכים כי החלטה ז

דבר אשר משפיע על קביעת סדרי העדיפויות לביצוע ולוחות  -נוספות בקירבת מקום

 .כל זאת מבחינת ממשלת ישראל, משרד התחבורה. -הזמנים

 

לא  2000  אושרה בשנת, אשר 50, באזור התעסוקה המזרחי כס/בשאילתה בניגוד לנטען

להפך, היקפי התעסוקה המאושרים ע"פ התכנית התקפה  .ה נרחבהיקף תעסוק אושר כלל

הם מצומצמים ולראייה המבנים הנמוכים שהוקמו במקום. על מנת לאפשר תוספת 

משמעותית יש צורך בשינוי תכנית המתאר הכוללנית, ולאחר מכן לעדכן את תכנית 

החלטת המחוזית בתכנית תוסיף שטחים, וגם זאת תחת מגבלות , כך ש50המתאר של כס/

נית להגבלת השטחים והקומות במקום בניגוד לעמדת הועדה המקומית המתאר הכולל

https://ksaba.complot.co.il/Infrastructure/Pages/TATAL22.aspx
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, כך שככל שמדובר על הגדלת נפחי הבנייה באזור זה, הרי שמדובר על הליך ארוך ר סבאכפ

 שיארך עוד שנים רבות. 

 

מאזור עמק נה  בשור נזכר על ידי מגישי השאילתה, אשבאשר לנושא ביטול תחנת אחיטוב, 

תחנות רכבת: תחנת  3עיר כפר סבא בסמיכות ל, חפר המזרחי בו תוכננה תחנת אחיטוב

 דרום.  תחנת נורדאו ותחנת רעננה ,סוקולוב

 

זוכים לשירות תחבורתי אחיטוב אינם  יישובי תושבי הישובים בסביבת כפר סבא,לעומת 

ריות של תחבורה ציבורית. ונמצאים בליבו של אזור בעל חוסר בקישו רכבת כבדה כללשל 

התחבורה להקים את התחנה במקום אחר,  על רקע זה ועל רקע הבחינה החוזרת של משרד

 בצמוד ליישוב.  פועלים ישובים אלו להשבת התחנה למקומה

 

לאחיטוב, הראשונה  לתחנת צפון ר סבאות כפלסיכום יש הבדל משמעותי בין התחנ

תוקצב ואילו שונות לבניית התחנה לכשתמבוצעים בה כעת ההכנות ה מתוכננת ואף

 השנייה בוטלה כליל משיקולי תכנון.

 

העירייה תמשיך לפעול בצורה עקבית ונחרצת בדרישה לשפר את תשתיות התחבורה 

אל מול ממשלת ישראל וגורמי הציבורית לרבות הקמת תחנת הרכבת המזרחית וזאת 

 המקצוע במשרד התחבורה.

 

  



 

 

 (992019-12- )תש 9.9.2019 מיום 9/2019 סמכי תכנון מפורט לפני ביצוע מס'ועדת משנה למת החלטו

 

 

 התשע"ט אלולב ט'
 9900 ספטמברב 90

 9900-0909 תש
 

מסמך החלטות של ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה הארצית 

 /201 בספטמבר /ביום  //201/מס' לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות 

 :ההבהר

 בישיבה. ואושרו שנתקבלו הוועדה את החלטות רק המסמך מכיל 

 י חברי הוועדה.ל ידיפורסם עם אישורו עהמלא הישיבה  קולפרוטו
 

 פרטי הישיבה:

 עבודות עפר מוקדמות - Bקטע   המסילה המזרחית – 22תת"ל  1נושא מס' 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 עבודות עפר מוקדמות - Bקטע   המסילה המזרחית – 22תת"ל  1נושא מס' 
 
 
 
 

  :החלטה
הערביות ונציגי הישובים שער ה, ראש ועד הרשויות הועדה שמעה את ראשי עיריות טירה, טייב

נות הרכבת בטייבה, ם, כוכב יאיר וכפר סבא אשר הביעו את התנגדותם הנחרצת לביטול תחאפריי
 טירה וכפר סבא, לאור הפרסומים בתקשורת הכתובה.

מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לביצוע עבודות עפר לחישוף קרקע טבעית  ת המשנהעדו

עסק  ןוזאת בכפוף להצגת האישורים הסטטוטוריים לרבות רישיו של המסילה המזרחית B בקטע
 של מטמנת כח.

 

 

 

 

 

 

 יובל ענתבי  אפרת ויסלר
 מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות  הוועדה לתשתיות לאומיות תמזכיר

 

 /201./11.0 :האריך חתימת
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                                                                  לכבוד                  

 ראש העיר  -רפי סער  

 

 

 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות,36זאת לפי סעיף  2021מרץ לישיבת  2שאילתה  

 

 התייעלות אנרגטית בכפר סבא מדד השוואתי 

 

נוספת של מדד השוואתי לצריכת חשמל ב רשויות המקומיות, לשנת  משרד האנרגיה פרסם שנה 
לשטח שיפוט , הצריכה של כפר סבא נמצאת בקטיגורית    . בפרמטר צריכת חשמל לתאורת חוץ2019

אלף    500רשויות שצריכתם גבוהה יותר. בכפר סבא הצריכה היא    11בוהה מאד. יש רק  צריכה ג
  5כה היא  , הנמו260קוט"ש לקמ"ר שטח שיפוט. הצריכה הממוצעת של הרשויות המדווחות היא  

והגבוהה  רמון  מוצקין  820  -במצפה  אנחנו     .בקרית  לנפש  ציבורית  צריכה  של  השני  בפרמטר 
 רשויות עם צריכה נמוכה יותר.  40 –בקטגורית צריכה ממוצעת. יש למעלה מ 

 

, הצגנו שאילתה  בנושא התייעלות אנרגטית  והתייחסות  4-12-2019בישיבת מועצת העיר מיום 
בעיר ביחס לערים  . במענה לשאלה מדוע צריכת החשמל לתאורת חוץ גבוה 2018לסקר הנ"ל לשנת 

אחרות, זאת על פי הסקר, קבלנו תשובה שנתוני צריכת החשמל הגבוהה על ידי העיריה משקפים  
מצב התשתית בעיר, שהיא תשתית ותיקה, ישנה, ושהעירייה נדרשת להחלפתה בצורה סדורה  

 רכת ועתידה לטפל בנושא הזה. לאורך השנים הקרובות, ושהעירייה נע

 

 השאלה: 

כדי לשפר תשתית החשמל כך שלא נמשיך להיות רשות שבפרמטר צריכת החשמל   מה עשינו השנה
 לתאורת חוץ לשטח שיפוט לא נהיה בקטיגורית צריכה גבוהה מאד?  

 אין צורך לפרט על האנרגיה הסולארית. 

 

 

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 מועצת העיר חברת  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -סער יעל 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 
 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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 תהמענה לשאיל

עיר השואפת לאזן בין צריכת  - עיריית כפר סבא הכריזה על חזון של עיר מאופסת אנרגיה

אמצעות שני תהליכים ית לייצור האנרגיה הרשותי. מהלך זה מתבצע בהאנרגיה הרשות

 מקבילים: התייעלות אנרגטית ופריסת מערכות סולאריות לייצור אנרגיה.  

איפוס, מהלך שזוכה להוקרה והערכה במשרד  50% -כבר כעת הרשות עומדת על כ

 קומיות נוספות, השואפות לשכפל מודל זה.  האנרגיה ובקרב רשויות מ 

 

ן, נושא מאור הרחובות בעיר דרוש לטיפול עומק, טיפול אשר משמעותו התקציבית כא

עשרות מיליוני שקלים, ואשר לכשיבוצע ישדרג את מאור הרחובות וכן את צריכת החשמל 

 באופן משמעותי. 

ל עמודים רבים אשר לאור הזנחה רבת שנים, מעבר לגופי התאורה נדרשת החלפה ש

 התיישנו.

 

רה ללד במספר צירים מרכזיים כגון רחוב בן יהודה, במזרח צעה החלפת תאונכון להיום בו

 50רחוב ויצמן במסגרת פרויקט "מהיר לעיר". בשכונות הירוקות ובאזור התעשייה כ"ס 

 הותקנה תאורת לד עם הקמתן.

 

 ם: להלן התוכניות העירוניות הצפויות לחודשים הקרובי 

חלפת תאורת החוץ בכל רחבי העיר העיר נערכת לפרויקט תשתיתי רחב היקף לה -

 לד. אנו בשלבים הסופיים של איתור יועץ מלווה לתהליך.לתאורת 

אנו צפויים לצאת למכרז חדש של תחזוקת תאורת רחוב, מתוך מטרה שהמכרז  -

 .יכלול החלפת תאורת חוץ לתאורת לד )מחלקת חשמל(

מרכזי וצ'ילרים(  בחינה של החלפת יחידות מיזוג הישנות )מזגנים מפוצלים, מיזוג -

 . בבתי ספר, אולמות ספורט ומשרדי הרשות VRFליחידות חדשות 

 המשך תהליך החלפת תאורת ללד בבתי ספר )תהליך שהחל במספר בתי ספר בעיר -

 .(ברנר, אוסישקין, עציון, מפתן, בר אילן, אלון, שרת, עטרת חיים –

 

 נה האחרונה:  להלן סקירה של פעולות התייעלות אנרגטית שבוצעו ברשות בש

 יחידות מיזוג של מזגנים מפוצלים ישנים למיזוג יעיל אנרגטית 100 -שדרוג של כ -

לניטור וניהול מזגנים מרחוק. "פנק"  פרויקט פיילוט שמתבצע באמצעות חברת  -

 .אגף חינוך  הפיילוט נבחן בביה"ס גורדון ובמבנה המשרדים של

 רש בית"ר, מגרש ירמיהו(החלפת תאורת לד במספר מגרשי ספורט )אצטדיון, מג -
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התקנת מזגניות בכל יחידות המיזוג המפוצלים, שהוכחו כהחזר השקעה מירבי  -

 .ומונעים בלאי של מערכת המיזוג

 ת.בקרי תאורה ברחובו 5התקנת  -

 

מגרשי  6 -החוץ כוללת צריכת חשמל ב צריכת תאורת , כמו כן, במדד הבין רשותי שפורסם

פורט משולבים( המהווים חלק מהשירות שמספקת מגרשי ס  46 -ספורט בעיר )מעבר ל

, ריבוי מגרשים אלו מגדיל את צריכת החשמל אך הנו לרווחת תושבי הרשות לתושבים

 .העיר
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 לכבוד 
 

 ראש העיר   – רפי סער 
 
 
 

 לפקודת העיריות  ההשנייא' לתוספת 36לפי סעיף  2021מרץ לישיבת המועצה   3  שאילתה
 
 
 

 יה שינויים ארגונים במבנה העיר
 

 
 ?  הבעיריי  2020 תאלו שינויים ארגונים בוצעו בשנ

 
 מדוע מועצת העיר לא עודכנה בעניין השינויים המבניים ברשות ? 

 
 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 ירחבר מועצת הע  - פנחס כהנא 
 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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 מענה לשאילתה

מועצה, אלא אם או עדכון שינוי במבנה ארגוני, כשלעצמו, אינו מצריך אישור על פי חוק, 

 כן כרוכות בו פעולות שמחייבות אישור מועצה או וועדה מוועדותיה.  

מובאים לאישור ועדת כספים ולארח מכן שינויים ארגוניים בעלי משמעות תקציבית 

 ישור מועצת העיר. לא

 

חובה לשפר את השירות לציבור תוך התייעלות כחלק מתפיסתנו המקצועית אנו רואים 

 כספית וניהול מיטבי של כספי הציבור.  

משרות במצבת עובדי  63חל קיטון של   2020על מנת לסבר את האוזן, במהלך שנת העבודה 

ל שינויים במשרות מערכת החינוך אשר תלויות במספרי התלמידים העירייה )בניטרו

 ושעות ההוראה(. 

 

בהתאם לצרכים מעת לעת ון, ישנם שינויים ארגוניים המתבצעים מטבעו של כל ארג

 ותפיסה אסטרטגית ארגונית ארוכת טווח.העירוניים 

 

 : בעירייה בשנים האחרונותלהלן מספר שינויים ארגוניים אשר בוצעו 

 תאריך שינוי  שינוי מבנה ארגוני  אגף

 אי איוש שתי משרות סמנכ"לי עירייה.  הנהלה 
 פקיד/ה בלשכת מנכ"ל העירייה ביטול משרה 

2018-2019 

שירות וקהילה  
 )לשעבר( 

איחוד משרת מנהלת המוקד העירוני עם משרת  
מנהל השירות )במקום מנהל אגף/סמנכ"ל(  

 בתקן סגנית מנהלת אגף 

01/06/2020 

בתוך מחלקת הנכסים   נכסים הקמת יחידת  נכסים
 העירונית 

01/01/2021 

 :הקמת שני אגפים הנדסה
במקום מנהלת מחלקת   -אגף התכנון  .1

 תכנון ואדריכלית עיר 
במקום מנהלת מחלקת   -אגף תשתיות .2

תנועה, מנהלת מחלקת תשתיות ומנהל  
 מחלקת בינוי ופיתוח 

 סגנית מהנדסת העיר לתיאום ובקרה    .3

1. 01/07/2019 
2. 01/08/2020 
3. 01/07/2019  

השונות שינוי מבני פנימי ביחידות התפעול  אגף תחזוקה ותפעול 
 והקמת אגף תחזוקה ותפעול 

01/06/2019 – 01/09/2019 

  חברהקהילה ואגף 
 +תרבות

שינוי מבני הניהול הקהילה, תוך התייעלות, 
 שיפור השירות וחיסכון בתקנים רבים.

במקום אגף נוער,   -הקמת אגף חברה וקהילה  
 עירים וקהילה : צ

כולל הקמת מנהלת גמלאים, מחלקת נוער והגיל  
 קהילה ופנאי )מרכזים קהילתיים(הרך, מחלקת  

01/01/2020 – 01/01/2021 
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 01/01/2020 הכפפת הפיקוח העירוני והאכיפה לאגף הבטחון בטחון

הכפפה  לאגף   -הקמת מחלקת רווחה קהילתית  משאבי אנוש והדרכה 
 מש"א

01/01/2021 

נון אסטרטגי כת
 ושיתופיות

 01/09/2020 הגדרה כאגף במקום מחלקה והוספת תקנים
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 לכבוד  
 

 ראש העיר  -רפי סער  
 
 

 לפקודת העיריות  ההשנייא' לתוספת 36לפי סעיף  2021מרץ לישיבת המועצה   4שאילתה  
 
 
 

 פיילוט ביטול מאבטחים בגני הילדים 
 

ם  ת האבטחה באמצעות שומרים בגני הילדים, גלאחרונה הודיעה העיריה על כוונתה לבטל א
 ילדים )מתחמי גנים(.   100במתחמים בהם מעל  

 בכמה גני ילדים הוצבו שומרים עד לתחילת שנת הלימודים הקרובה ?  .1

האם נוספים תקנים של סיירים כמו שפורסם   - במהלך תקופת הפיילוט של המהלך  .2
 מים ?כניסת התוכנית לתוקף ? אם כן, באלו מתח שיהיה עם

או במועצת העיר עם המשמעויות  חינוך   תבוועדמדוע נושא זה, לא הובא לדיון  .3
 ? התקציביות 

 
 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - כהנא פנחס 
 עצת העיר חבר מו -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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 מענה לשאילתה

הנושא ירד מסדר היום ואין כל  -ראשית יצויין, כי כפי שנאמר בהודעת עיריית כפר סבא

 כוונה לבצע פיילוט או שינוי במערך האבטחה בגני הילדים בשלב זה. 

 

תה, המהלך כולו בשונה מהניסיון לתיאור הדברים בצורה בה נכתבו בשאיללעצם העניין, 

, ועדת הביטחון של ועד ההורים, משטרת ישראל,  בוצע תוך שיתוף מתמיד של ועד ההורים

הוצג בוועדת הכספים טרם אישור התקציב כולל בפני חלק מחותמי השאילתה, שוקף 

 כן בסיורים בשטח. להורי ילדי הגנים בצורה מלאה לרבות בפגישות ו

כי הייתה ת העיר ללא הצעדים הללו, יש לשער אילו היינו מביאים את הנושא למועצ

 מוגשת שאילתה אשר הייתה מלינה על כך שההורים לא שותפו מראש. 

 

עיריית כפר סבא החלה בשנה האחרונה בהליך שיתוף רחב היקף כחלק  -ואלו הפרטים

תמונת המצב הנוכחית היא דים העירוניים. מההערכות להרחבת שירות אבטחת גני היל

אשכולות  21 -שער. רק בבמספר, לא מוצב מאבטח ב 98ים בעיר, שבמרבית הגנ

 גנים(, מוצבים מאבטחים. 88)המרכזים 

 

מודל האבטחה החדש שנבחן והומלץ ע"י גורמי המקצוע, והוסכם ע"י ועד הורי הגנים, 

ם בקרבת גני הילדים והתקנת מערכות הוא מודל אבטחה מדלגת, הכולל עיבוי הסיורי

וך ויפעילו גני הילדים. מערכות אשר תופעלנה ע"י אנשי צוות החינמצוקה חדשות בכל 

 התראה ייחודית במוקד הביטחון העירוני.  

 

הנושא הובל ע"י אגף הביטחון יחד עם המחלקה לחינוך קדם יסודי )גני ילדים( , בשיתוף 

בהתאם להנחיות ותפיסת , תשתיות של ועד הורי הגניםפעולה הדוק עם ועדת הביטחון וה

 .  בטחה של משטרת ישראל והשלטון המקומיהא

 : ם בנושאדיונישני לידי ביטוי בשנה האחרונה ב הבא אל עמדת משטרת ישר

ומוצגת ע"י רמ"ד אבטחה  2020דצמבר  28בסיכום ועדת מוס"ח עליונה מתאריך   .1

רשויות , המדור  40בגני ילדים יושם ב  "מודל אבטחה מדלגת -רפ"ק ליליאן סגס 

למדלגים על מנת לתת מעטפת אבטחה לגני  קנים נייחיםהמרת תליישם ממליץ 

 ילדים נוספים.

נהל ביטחון, חירום ותפקידים  ישהתקיים במ בסיכום דיון אבטחה מדלגת .2

 :  תנ"צ מוריס חן – 2020יולי  20מיוחדים בשלטון המקומי מתאריך 

דר כ"א מיומן המשימות באבטחת מוס"ח בהיע מודל האבטחה משדרג את ביצוע"

+ המתקשים לעמוד במשימות. 60ובנוסף למספר גבוה של מאבטחי מוס"ח בגיל 
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ונמצא יעיל וחסכוני. ציין כי הוא   בחלק מהרשויות , הוחל נוהל אבטחה מדלגת

שמח על משב הרוח המרענן מצד הרשויות המקומיות בקידום המודל וכי חוק  

מור להסדיר את כל מערך האבטחה ברמה הארצית....אבטחה שירותי אבטחה , א

 מדלגת צריכה להיות גמישה ויצירתית ומתנערת מפרדיגמות הישנות."  

 

מקודם כאמור הן ע"י המשטרה והן ע"י השלטון  מודל האבטחה החדש "אבטחה מדלגת"

המקומי, מתוך הבנה שהמודל משדרג כאמור את ביצוע המשימות באבטחת מוסדות 

ך ונותן מענה טוב יותר לכל התרחישים: פעילות חבלנית עוינת, אירוע רפואי, שריפה, חינו

 . ועוד תקלה תפעולית, פגעי מזג אוויר

התקנת כל מרכיבי המיגון הנדרשים ומערכות החירום במהלך השנים האחרונות, התבצעה 

 בכל גני הילדים בעיר, הקמת מוקד ביטחון חדש מאויש ע"י מנהל מוקד ומצויד

בטכנולוגיה חדישה הכוללת מצלמות, חיישנים, אמצעי קשר, מערכות פיקוד ושליטה 

וראשונה את הכפלת מספר סיורי ואמצעי איכון . מודל האבטחה החדש כלל בראש 

מוסדות חינוך מחמישה לעשרה בחלוקה של שני סיורים לכל אחד מחמשת אזורי העיר, 

 הטמעת מערכת המצוקה החדשה.שינוי תפיסת הפעולה והכשרת הסיירים בהתאם, 

 

כחלק מהליך השיתוף שביצענו, הוסכם על בחינה מדורגת של המודל לצד הורדת האבטחה 

יטה זו מאפשרת תגבור הדדי בין סיורים לצד אשכולות גנים. ש 3- ב -הנייחת , בשלב ראשון

נוכחות קבועה באזור גני הילדים. כפי שצוין כל הפעילות תואמה עם ועדת הביטחון 

והתשתיות של ועד ההורים ובהתאמה הוכנו חומרי הסברה כולל מכתבים להורים , דף 

ילדים לפיילוט בשלושה אשכולות גני  סרטוני הסברה. עם היציאה 2-שאלות ותשובות ו

התקיימה שיחת זום פתוחה לקהל ההורים בה לקחו חלק מצד העירייה צוות אגף 

וברת העירייה לצד חברי וועדת הביטחון הביטחון , מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי וד

והבטיחות של וועד ההורים. בנוסף, התקיימו פגישות של צוות אגף הביטחון עם הורי 

 שת האשכולות. שלו

 

אגף הביטחון בשיתוף משטרת ישראל ה עיריית כפר סבא באמצעות  המהלך, פעללאורך כל 

ת לשנחת מוסדות חינוך ועל פי סדר הפעולות הנדרש כפי שמוגדר באוגדן הנחיה לאבט

לתחנה הסטת תקני אבטחה "הרשות מגישה את הבקשה להמרת / : אהלימדוים ה'תשפ"

   הטריטוריאלית" , הווה אומר תחנת כפר סבא.

 עם קצין האבטחה בתחנה. רציף שיח  , לרבותוכך נעשה
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ציבור בנושא שהיוותה רכיב יחת זום פתוחה להתקיימה כאמור ש 18.2.2021בתאריך 

ע ציבור נוסף שהועבר לתחנה לצורך העברה למטה הארצי. ראוי לציין כי החלטת וייד

ת אך ורק למאבטחים המוצבים בגנים עפ"י החלטת משטרת ישראל המשטרה רלוונטי

 6גני ילדים מתוכם  8סה"כ בכפר סבא  –ולהמרת תקנים הממומנים ע"י המשטרה 

 לות, ולא תקנים הממומנים ע"י העירייה להם לא נדרשת התייחסות של המשטרה.אשכו

 

כאמור, כחלק מתהליך הפיילוט הוגדרו שלושת האשכולות שייקחו חלק בפיילוט, הוגדרו 

 –חר החזרה מחופשת הפסח, זמן ביצוע זמני ביצוע כאשר תהליך השינוי יתבצע בפועל לא

ביצוע שישה תרגילים בתרחישים שונים בשיתוף קצין  –חמישה שבועות ומדדי הצלחה 

 בלקח וההישג הנדרשים לכל תרגיל. 100%סבא בעמידה של נת כפר האבטחה של תח

 

מהלך המעבר לשמירה מרחבית בגנים מפחית מחד את עלות השמירה מבחינה תקציבית, 

 ומאידך מייקר את עלות השמירה המרחבית המתוגברת והרחבה.  הפרטנית

המהלך אמור היה להביא להפחתה של עלות השמירה בגנים על בסיס התקציב המאושר 

ביחס לביצוע שנת  45%ובשיעור של  2020ביחס לביצוע שנת   31%בשיעור של  2021שנת ל

2019. 

היקף  2021וס על פני שנת בפועל ובהתאם למתכונת של ביצוע הפיילוט המדורג הפר

ועל שיעור  2020בהשוואה לביצוע שנת  13%לעמוד על שיעור של היה ההפחתה צפוי 

 .2019ביחס לביצוע שנת  31%הפחתה של 

וזאת לנוכח   2020לשנת  2019בטווחים שבין שנת  עיש לציין כי בסיס ההשוואה הרלוונטי נ

כולה  2021ות הצפויה של שנת אי הבהירות בשלב זה של השנה באשר למתכונת הפעיל

 בהיבט השפעות נגיף הקורונה.

 

 אין כוונה ליישם את המהלך בשלב זה. -בתחילה שצויןעל אף האמור לעיל, וכפי  
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 לכבוד  

 

 ראש העיר   –רפי סער 

 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות36לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף   5שאילתה  
 
 

 אכיפת נסיעת אופנועים בעיר
 

ברחוב בן יהודה שמפריעה את  וקטנועים  במזרח העיר קיימת בעיית נסיעה מהירה של אופנועים  
 מוגן לגיל השלישי והרביעי. שלוותם של התושבים, חלקם דיירי דיור  

 
)בעיקר שליחים(   זמן רב מתופעה של רכיבה של אופנועים  תושבי השכונה הירוקה סובלים מזה 

להולכ המיועדים  השכונה  בהגעה  במדרכות  התמצאות  וקשיי  השכונה  מאופי  נובע  הדבר  רגל.  י 
 לבתים בשכונה. 

 ועל אי האכיפה של נושא זה. לא אחת תושבי השכונה מתריעים על הסכנה הטמונה להולכי הרגל 
 

 האם עיריית כפר סבא מבצעת אכיפה בנושא זה ?  .1

 כיצד בכוונת העיריה לטפל בעניין ?  .2

 
 בברכה,

 
 העיר  חברת מועצת –אוסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 
 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר -יעל סער 
 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 
 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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אל היא אוכף עבירות תנועה של כלי רכב ממונעים במדינת ישרבעל הסמכות ואשר   הגוף

 משטרת ישראל.

דו"חות תנועה  259במהלך השנה החולפת ניתנו בכפר סבא, על ידי משטרת ישראל,  

 גלגליים. לרוכבי רכבים דו 

 

עיריית כפר סבא בהובלת הראשות העירונית לבטיחות בדרכים הובילה בשנה האחרונה 

שטרת כפר בשיתוף מחלקת התנועה במ קמפיין הסברה נרחב לרוכבי קטנועים ואופנועים 

רחוב ויצמן, רחוב טשרניחובסקי בהם  במספר צירים מרכזיים התרכז סבא. הקמפיין 

, 2020בחודשים פברואר, יולי ונובמבר ה ין זה אשר בוצעבמסגרת קמפי ואזורי התעשייה.

 ברחבי העיר.  רוכבי קטנועים 122-הגענו ל

 

 40-בקרב כיחים בוצעה הסברה ממוקדת לבעלי עסקים המפעילים של 2020בחודש יוני 

 .  בתי עסק בשיתוף עם יחידת השיטור העירוני ותנועת נוער שחקים

משיתופם בהתמודדות עם מצ"ב מסמך אמנה עליו התבקשו בעלי העסקים לחתום כחלק 

ושליחים לנהוג בשיקול דעת, נוסח האמנה נועד לעודד בעלי עסקים  הסוגייה חשובה זו.

 על הרוכבים עצמם. כמובן גם בהתאם לחוק ובשמירה על הולכי הרגל ו

 

כל המידע אשר הועבר להם  "תן ביס " רתוחב "וולט" רתקשר עם חבנוצר  ,בנוסף

 .ההסברתי והבהרה כי שליחיהם אשר עובדים בעיר נדרשים לעמוד בהוראות החוק

 קמפיינים אלה קדמו למבצעי הגברת אכיפה שבוצעו על ידי משטרת כפר סבא. 

 

 259שהועברו אלינו על ידי משטרת כפר סבא ניתנו  ונימנתכאמור בתחילת הדברים,  

ניתנו בגין נסיעה על  60כאשר מתוכם  2020גלגליים במהלך שנת דוחות לרכבים דו 

 מדרכות, דהיינו שבילים להולכי רגל.

 

יו"ר ועדת הביטחון וחברת המועצה עו"ד עדי לוי  תלאור חשיבות הנושא, וכחלק מתוכני

 טחון. רוב גם בוועדת בינושא זה יידון בק -סקופ

 

 

  



גם השליחים שלנו 
  לא מסכנים חיים

ושומרים על הולכי הרגל

לב אליך. ולא תמיד שם  רואה אותך במראות  לך, לא תמיד  אל תפתיע: נהג הרכב לא מצפה 
מקם עצמך בנתיב בצורה נכונה ואל תעבור נתיב במהירות.

אל תופתע: היזהר מעבירות תנועה של נהגים אחרים, חפש את הסכנות הצפויות והתרחק מהן.
דאג שיראו אותך: דאג להיות נראה בהתקרבות לצומת, עבור לנתיב שבו תהיה גלוי לנהג הרכב, 

אותת באור גבוה, צור קשר עין עם הנהג, ודא שהאורות הקדמיים של האופנוע דולקים.
רכב בערנות: רכב בצורה מודעת למכלול האילוצים והסכנות האפשריות המקיפות אותך בכל 

רגע ורגע: לכביש, לנהגים שמסביבך ולסיכוני התשתית.
מגן את עצמך: בכל נסיעה חבוש קסדה תקינה ולבש מעיל וכפפות מגן.

האט בהתקרבות לצומת: שים לב לרכב העומד בצד ימין או מגיע ממול.
ודא שהצומת פנוי: חצה את הצומת בזהירות ורק לאחר שוידאת שהדרך פנויה.

רכיבה מותרת רק בכביש - רכיבה על מדרכה מסכנת את הולכי הרגל.
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 ראש העיר  – רפי סער 

 לפקודת העיריות  ההשנייא' לתוספת 36לפי סעיף  2021מרץ לישיבת המועצה   6שאילתה  
 

 צומת רעננה / כפר סבא צפון -חזות הכניסה לעיר 
 

  קשה שלא להתפעל מהמראה המוזנח של הכניסה הצפונית לעיר, לאורך כל הגדה הדרומית של רחוב
 מנחם בגין מצומת רעננה ועד צומת משה סנה. 

 
נשאלה שאילתה בדבר חזות הכניסה לעיר, העיכוב בהטמנת    2020העיר של ינואר  בישיבת מועצת  

קו החשמל לאורך רחוב מנחם בגין, ביצוע מדרכה לאורך חומת ההפרדה, ותיקון הנזקים שבוצעו  
ום לטובת הקמת עשרות שלטי פרסום  , עם הסרת שלטי הפרס60לאורך החומה התוחמת את שכונת  

 העיר. ללא היתרי בניה בכל רחבי 
 

 במענה שניתן ביחס לחומה האקוסטית השיב מנכ״ל העיריה בזו הלשון: 
״לגבי חיפוי הקיר האקוסטי, התחלף זכיין פרסום שהוא לא המקומי, ובשבועות הקרובים צפוי  
להיות מושב המצב שם לצורה אסתטית. זה בעבודה כבר ובטיפול, ויוצבו שם שלטים עירוניים  

 ״ שאילתה אחרים שאינם שלטי פרסום. ה
 

נעשתה כל פעולה לתיקון הפגם  למרות אמירה זו, הקיר נותר מכוער ועזוב בשנה האחרונה, מבלי ש 
 האסתטי שנוצר עם הסרת השילוט הקודם. 

 
 השאלות 

 מדוע לא בוצעו העבודות כפי שנמסרו למועצה לתיקונים הנדרשים בחומה האקוסטית? .1

 מתי התיקונים יבוצעו?  .2

בעניין פיתוח הכניסה לרבות הטמנת קו החשמל ופיתוח מדרכה האם קיימת התקדמות  .3
 ומה הצפי למועד ביצוען ? לאורך רחוב משנה סנה 

 בברכה,
 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 
 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר -יעל סער 
 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 
 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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 ונה, חברות הפרסום הארציות מצויות בקשיים עצומים. לאור משבר הקור

הדבר בא לידי ביטוי בהפסקת פעילות מוחלטת למשך תקופה ארוכה והשבתת הפעילות 

 ובהמשך בחזרה מצומצמת ביותר.

הקיר האקוסטי המדובר ואנו פועלים להשיבם אכן, חל עיכוב בהשלמת השלטים על 

 במהירות האפשרית. 

 בכך ונפעל כאמור להשלים זאת במהרה.  אנו מתנצלים על האיחור
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 לכבוד  
 

 ראש העיר   -רפי סער  
 
 
 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות36לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף   7שאילתה  
 
 

 סגירתם בשנית ופתיחתם מחדש  -סגירת מתקני הקירוי הסולארי 
 

נבדקו מתקני הקירוי בכפר    זמן קצר לאחר אסון קריסת סככת הקירוי הסולארי בבית ספר כדורי
מתקנים אשר היו בשלבי עבודה נמסר כי כל המתקנים הותרו לשימוש ונפתחו מחדש.    3סבא. למעט  

על ידי המהנדס רמי שמש, רק מתקן הקירוי בבית ספר  כמו כן, בהתאם לדוח הראשון שפורסם  
 הוא נפתח מחדש.  סאלד דרש תיקונים כדי לעמוד בתקן. במגרש זה בוצעו עבודות במשך כחודש ו

 
מאוחר יותר הועלו דוחות פרטניים. נכון למועד הגשת השאילתה נמצאים באתר השקיפות דוחות  
של המהנדס רמי שמש ביחס לחמש סככות, מתוכן רק המתקן בסורקיס נמצא שנבנה באופן שלא  

 וקים.  דרש חיזוקים ואילו ביחס למפתן , יצחק שדה, סאלד ועטרת חיים קבע המהנדס שנדרשו חיז 
 

 ותר את הקביעה הראשונית לפיה כלל המתקנים למעט אחד נמצאו תקינים.ממצא זה ס
 

 סככות הקירוי?  8מדוע לא פורסמו עדיין דוחות הסקירה ההנדסית של יתר  .1

 מדוע מתקני הקירוי נפתחו ללא שהסתיימה בדיקת כלל המתקנים בעיר ?  .2

)וזה   יקה של המהנדסים ?מדוע מבוצעים עבודות חיזוק, בטרם פורסמו דוחות הבד .3
 מתייחס לסבב הראשון והשני שם התיקונים ( 

 
 בברכה,

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 
 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 ועצת העיר ברת מח –קרן גרשון 
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ראשית נציין כי הנושא כולו נבחן באמצעות ועדת בדיקה מקצועית בראשות חברת 

המועצה תהילה מימון וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה הכלכלית וזאת בנוסף 

למהנדסת העיר אשר אמונה על בדיקה וטיפול בנושא מיד לאחר קריסת הסככה בבית 

 הספר כדורי.  

 

ות הבדיקה ההנדסית מטעם חברת רשגד, שנשכרה הנדס רמי שמש, שעמד בראש צוהמ

לצורך בדיקת בטיחות הסככות, הנפיק דוח ראשוני אשר פורסם בזירת השקיפות 

 .6.1.2021העירונית בתאריך 

 

מעבר לדו"ח זה, פורסמו גם דו"חות מפורטים בדבר אישור יציבות לאחר סיום עבודות 

אתרים בהם טרם הסתיימו עטרת חיים, מפתן וסורקיס. ב החיזוק באתרים סולד,

למעט ביצחק שדה שניתן דו"ח ביניים ועלה לאתר, כאשר )העבודות, לא ניתן  עדיין דו"ח 

. עם סיום יתר העבודות ומתן הדוחות הם יפורסמו מיידית בזירת (העבודות עדיין נמשכות

 השקיפות כנהוג. 

 

מש. תחילה, הותר פורש ופרטני של המהנדס רמי שמתקני הקירוי נפתחו אך ורק בהיתר מ

ויזואלית של המהנדס -המשך השימוש ברוב המתקנים הפתוחים לאחר בדיקה פיזית

. לאחר מכן, כלל המתקנים (23.12.2020)וצוותו, שהחלה באותו היום של האירוע בכדורי 

ור יציבות מגרשים ומתן איש 4-נסגרו לטובת עבודות חיזוק. עם תום עבודות החיזוק ב

 פרטני של המהנדס רמי שמש, אותם מתקנים נפתחו לשימוש הציבור.  

הוחלט על  עם זאת ומתוך נקיטת צעדים נוספים למען ביטחון ובטיחות תושבי העיר,

ת, שלישית במספר מעבר לבדיקה של רמי שמש והבדיקה של ביצוע בדיקה הנדסית נוספ

זו נועדה, כאמור, החלטה . (הנושאשנשכר מטעם הזכיין לטובת )המהנדס ניר אנגל 

 להבטיח מעל לכל ספק את בטיחותם של המבנים. 

עד להשלמתה של הבדיקה, אשר מבוצעת כאמור על ידי מהנדסים חיצוניים, הנחתה 

מגרשי הספורט בהם יש קירויים סולאריים בבתי הספר בעיר,  13מהנדסת העיר על סגירת 

 שנפתחו.  4כולל אותם 

 

וצעים בהתאם לניתוחים שביצע המהנדס רמי שמש ולאחר מכן עבודות החיזוק מב

 בהתאם למפרטים המיטביים המוסכמים שרמי שמש וניר אנגל הגיעו אליהם.  

אישור של ניר אנגל, לאחר מכן  התהליך נכון להיום הוא שבתום עבודות החיזוק מתקבל

בדיקה ואישור יציבות סופי בכתב של רמי שמש ורק לאחר מכן בדיקה של  
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הקונסטרוקטור הנוסף באמצעות בדיקת מעבדה שבסופה חוות דעתו בדבר בטיחות 

 הקירוי לטובת פתיחתו לפעילות שגרתית.
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 רפי סער ראש העיר  
 
 
 
 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות36לפי סעיף  2021מרץ לישיבת המועצה   8שאילתה  
 
 

 מתקני קירוי סולאריים מחוץ לעיר כפר סבא 
 

למטרת קירוי סולארי ובאילו ישובים. מתוכם  מחוץ לעיר כפר סבאקמו כמה סככות הו .1
 כמה נמסרו וכמה נמצאים עדיין בשלבי עבודה ? 

הקירוי בעיר מיושמים גם במתקנים אשר הוקמו מחוץ  האם החיזוקים שנעשו במתקני  .2
 לעיר ? 

האם ניתנו צווי הפסקת עבודה בפרויקטים של הקירוי הסולארי שמבצעת החברה   .3
 ית, לאחר אסון בית ספר כדורי על ידי רשויות אחרות ? הכלכל

 
 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 
 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

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

 מענה לשאילתה

" כדוריסככת הקירוי היחידה שהוקמה על ידי החברה הכלכלית הייתה רק בבי"ס "

 בתהליך התקנה של הפאנלים הסולאריים.ה ית, אשר היבמועצה האזורית גליל תחתון

 

 ותקירוי נוספ סככות כאמור, אין עוד באשר לחיזוקים במתקני קירוי מחוץ לעיר, 

 בבי"ס "כדורי".  מלבד זו מחוץ לעירשהותקנו 

 

במועצה אזורית גליל תחתון צווים כאמור  הוצאו כןבאשר לצווי הפסקת העבודות, א

 5ר הסתיימה עבודת ההתקנה של הפאנלים על גבי ובמועצה אזורית דרום השרון, ששם כב

 מבנים קיימים. 

 צו הפסקת עבודהשפעל במועצה האזורית דרום השרון החברה הכלכלית הוציאה לקבלן 

וזאת למען  ות שלא מדובר בקירוי של סככה סולארית אלא קירוי של מבנה קייםלמר

 הזהירות המתבקשת. 
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 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות36לפי סעיף  לישיבת המועצה הקרובה   9שאילתה  
 
 

 חוזה התקנה סולארית 
 
 

ת בהסכם בין עיריית כפר סבא והמועצה האזורית גליל תחתון נמחקו שני סעיפים, בקש  .1
 אישור המועצה ו... מדוע נמחקו שני הסעיפים האלו מההסכם?

 מתוקף איזו סמכות חתם ראש העיר על הסכם ההתקשרות הזה?   .2

האם זו הפעם הראשונה שעיריית כפר סבא )לא החכ"ל, העירייה( מספקת שירותי בנייה   .3
  לרשות אחרת?  אם לא, באילו פרויקטים נוספים בנתה עיריית כפר סבא מבנים עבור

 רשות אחרת? 

 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 
 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 
 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 
 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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על ידי יועמ"ש  ,10.2.2021חת, גם בישיבת המועצה האחרונה מיום כפי שכבר הוסבר לא א

לאשר במועצת העיר את ההתקשרות בפטור ממכרז  הלא נדרשעיריית כפר סבא  העירייה, 

 אלא רק המועצה האזורית גליל תחתון.

 מצ"ב קישור לפרוטוקול הישיבה

ול ישיבת מועצת זירת השקיפות < מועצת העיר < פרוטוקולים ישיבות מועצה < פרוטוק

 10.2.2021העיר שלא מן המניין מיום 

saba.muni.il/uploads/n/1614233589.1241.pdf-https://kfar 

 

וככל הידוע לנו גם לא  עיריית כפר סבא עצמה לא מספקת שירותי בנייה לרשויות אחרות

 .יפקה שירותים מעין אלו בעברס

  

https://kfar-saba.muni.il/uploads/n/1614233589.1241.pdf
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 לפקודת העיריות  ההשנייא' לתוספת 36לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף  10שאילתה  
 

 
 בדיקות הנדסיות במגרשי הקירוי הסולארים ברחבי העיר

 
מתקני הספורט בעיר בהם נעשו עבודות   13הודיעה עיריית כפר סבא על סגירת כל   15.2.21ביום 

 בדיקה של מהנדס שלישי.   ידי החברה הכלכלית ובקשת מהנדסת העיר לבצעקירוי סולארי על 
מהנדסים אולם בזירת השקיפות ניתן למצוא   2בדוח פורסם כי מרבית המתקנים נבדקו על ידי 

 .רק לחמישה מתקנים ורק של מהנדס רמי שמשנכון למועד הגשת השאילתה דוחות המתייחסים 
 

המהנדס ניר אנגל שמונה על ידי החברה המבצעת ?    האם בידי העיריה דוחות הבדיקה של .1
 ו והאם הם תואמים לממצאי הבדיקה של רשגד ? מהם ממצאי הבדיקה של

 מדוע לא פורסמו יתר דוחות הבדיקה וכן דוחות הבדיקה של אינג' ניר אנגל ?  .2

מיהו המהנדס השלישי שמונה לבדוק את הקירוי על ידי מהנדסת העיר ? האם החל   .3
 זמן היא צפויה להימשך ?  בעבודתו וכמה

 
 בברכה,

 
 העיר חברת מועצת  –אוסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 
 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר -יעל סער 
 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 
 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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אולם ניתנה התייחסות  ת קירוי,ת דוחות הבדיקה של ניר אנגל לכל סככ נו איאין ביד

תן אישור בהתאם ינאשר נבדקו על ידו בסככות . מטעם ניר אנגל לבקשת מהנדסת העיר

 .  שמש רמיהקונסטרוקטור לאישור היציבות של 

ניר הקונסטרוקטור הקבלן התבקש על ידי החכ"ל כי  ,חסותי יצוין כי מאז מכתב ההתי

ואת יצחק  (מז, גלילי ותורה ומדעסורקיס, ר)הסככות הוותיקות יותר  4יבחן את  אנגל

 שמש.  הסככות כמו של רמי 13כל את גם היא תכיל כך שבחינתו  –שדה 

 

מעבר לדו"ח הכללי של רמי שמש, הועלו לאתר גם דו"חות בדבר אישור כפי שכבר הוסבר, 

רם הסתיימו העבודות לא ניתן דו"ח  יציבות לאחר סיום עבודות החיזוק. באתרים בהם ט

 . תר הדוחות הם יעלו לאתר העירונייכאמור. עם סיום יתר העבודות ומתן 

 

יהושע ורון מונה על ידי מהנדסת העיר לבצע בדיקה הנדסית נוספת וזאת אינג' המהנדס 

 כאמור מתוך נקיטת צעדים נוספים למען ביטחון ובטיחות תושבי העיר.  

לבחינת רכיבי הקרויים ותכונותיהם ללא ( NDT) הרס-בעיקרה הינה בדיקת אל הבדיקה

 בדת בדיקה ובקרה לענף הבנייה.מתבצעת באמצעות מעבדת  סיסטם, מעאשר  ,הריסתם

יוגש דו"ח  להימשך מספר שבועות ובסיומן  והמעבדה, צפויים אינג' יהושע ורון עבודתו של

 מפורט אשר יועלה גם הוא לזירת השקיפות כנהוג. 
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 לפקודת העיריות  ההשניי א' לתוספת 36 לפי סעיף  -  2021מרץ לישיבת המועצה  11שאילתה  
 

 
 בדיקות לפני ביצוע ועלות התיקון של סככות הקירוי הסולארי

 
חות החלקיים שפורסמו לאחר בדיקת סככות הקירוי בחמש מוסדות חינוך בעיר עולה  בהתאם לדו

סככות שנבדקו. ידוע כי עבודות   5מתוך ה   4למנטים ב כי נדרש היה לבצע עבודות חיזוק והוספת א
חיזוק נעשות גם בסככות אחרות אך נכון למועד הגשת השאילתה לא ידוע האם עבודות אלו נדרשו  

 מסים הנדרשים או מעבר לכך.כדי לעמוד בעו
 

 מי החברה ההנדסית שתכננה את מפרט ביצוע בסככות ?  .1

 מהנדס נוסף בטרם בוצעו הסככות ? האם מפרט התכנון הועבר לבדיקה של  .2

מה אומדן העלות לביצוע מפרט התיקונים שנעשה לאחר אסון בית ספר כדורי , לכל   .3
 מתקן ובסה"כ לכלל המתקנים שיחוזקו ? 

 
 

 בברכה,
 חברת מועצת העיר  –נת ספורטה אוס

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 
 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 מועצת העירחברת  -יעל סער 
 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 
 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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ג'ורג' גרוס   נדס הקונסטרוקציהביצוע כאשר מה-הסככות בוצעו במסגרת מכרז של תכנון

 "כדוריבי"ס "כנן עבור הקבלן הזכיין ואישר הנדסית את הסככות בכפר סבא, הסככה בית

 סמכא בתחום. -ולמיטב הידיעה עוד עשרות סככות ברחבי הארץ כבר

 

 באשר למפרט שתוכנן, הנ"ל לא הועבר לבחינת מהנדס נוסף.

סגרתו קונסטרוקטור מטעמו מתכנן ומאשר במ, הזכיין זכה במכרז תכנון ביצוע כאמור,

 הנדסית את הסככה ומגישה לקבלת היתר בניה.  

החברה גיבשה מסמך בטיחות בבניה במוסדות  "כדוריבי"ס "יחד עם זאת, לאור האירוע ב

חינוך במסגרתו תשכור החברה יועצים חיצוניים בלתי תלויים, בפרט קונסטרוקטור 

השלבים המהותיים של התכנון והביצוע של פרויקטי  כלחיצוני, לבדיקה בלתי תלויה של 

 בינוי במוסדות חינוך. 

 

במאות אלפי שקלים כאשר הזכיין נושא בלעדית במלוא העלות  כתמוערעלות התיקונים 

  .והאחריות לביצוע התיקונים
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 לכבוד 

 

 ראש העיר  –רפי סער  

 

 ייה לפקודת העיריות. לתוספת השנ א'  36לפי סעיף    2021מרץ לישיבת המועצה  12שאילתה  

 

 

 סטטוס שיפוץ אצטדיון הכדורגל "לויטה"

כידוע, בשתי העונות האחרונות אנחנו משחקים באצטדיון חיצוני על מנת להתאים את אצטדיון  
ידי מועצת  -"לויטה" לצרכי ליגת העל. שיפוצים אלו עולים מיליוני שקלים ותוקצבו פעמיים על 

 העיר.  

 באצטדיון? ביצוע השיפוצים מה סטטוס  .1

 מתי הצפי לסיומם?  .2

 

 בברכה,
 חברת מועצת העיר  –אוסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 
 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר -יעל סער 
 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 
 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 
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 אילתהמענה לש

החלפת ביצוע  כאשר  דרוג אצטדיון "לויטה" נמצא בשלבי תכנון מתקדמיםפרויקט שי

 . וצפוי להיות מושלם במהלך חודש זה החלכבר באצטדיון התאורה 

 בנוגע ליתר העבודות.  אין בשלב זה מועד
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          לכבוד

 28.02.2021 

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 לית ועדת ביקורת בחברה הכלכמינוי -הצעה לסדר 

התכנס לראשונה דירקטוריון החברה הכלכלית מאז מונה ראש העיריה רפי סער    2019בחודש מאי  

בישיבה זו השתתפו מועמדים לדירקטוריון החברה שמינויים לא הושלם במשרד   לעמוד בראשו.

ברה בוועדת  הפנים. לימים מועדמת אחת הסירה את מועמדותה, אך לא לפני שנבחרה לשמש כח 

 חברה הכלכלית.ביקורת של ה

 מועמד נוסף נפסל מלכהן מטעמי של זיקה פוליטית על ידי ועדת הבחינה במשרד הפנים.

 

ק פנחס  'בישיבה זו נבחרה ועדת ביקורת אשר מנתה את חברת המועצה תהילה מימון, גב׳ ענת זייצ

הח לדירקטוריון  מינויה  הושלם  לא  מעולם  שכאמור  זאבי  שרי  אוגוסט    כ״ל.והגב׳    2020בחודש 

ועדת הביקורת  ק פנחס כדירקטורית בחברה הכלכלית ומכאן שמאז  'נסתיימה כהונתה של ענת זייצ

 .מורכבת אך ורק מחברה מועצת העיר מימון

 

התייחס מבקר המדינה לאי מינוי ועדת ביקורת בתאגידים    2017בדוח ביקורת על השלטון המקומי  

 המדינה קבע כי: העירוניים. מבקר 

ה מאפייניהן  הללו  ״לנוכח  החברות  של  שהדירקטוריונים  ראוי  העירוניות  החברות  של  ציבוריים 

יפעילו מנגנוני ביקורת ובקרה, אף שאין חובה חוקית לעשות כן. על משרד הפנים לתת את הדעת  

ביקורת בחברות  לעניין זה, ובכלל זה לבחון כיצד יש להנחות את החברות העירוניות לפעול לחיזוק ה

 העירונית״. 

 

י חלק מהחברות העירוניות אמנם מחילות על עצמן תהליכים של ביקורת פנים על ידי מינוי  ״נמצא כ

מבקר פנימי וועדת ביקורת, אולם ועדות הביקורת אינן ממלאות את ייעודן, אינן מתכנסות ואינן  

 דנות בדוחות הביקורת.״ 

 

בסמכות דירקטוריון  י ועדת ביקורת בחברה הכלכלית הינו  על פי חוות דעת משפטית שקיבלנו מינו

הכללית   האסיפה  או  את    -החברה  מחייבות  החלטותיה  אשר  סבא,  כפר  העיר  מועצת  היא 

 דירקטוריון החברה.

 

הדיווח   בדבר  לאחרונה  שנתגלו  הקשיים  ונוכח  הכלכלית,  החברה  של  פעילותה  היקף  נוכח 

עלינו לשפר    טים אותם מבצעת החברה הכלכלית חובהלדירקטוריון ולמועצת העיר ביחס לפרוייק

 את מנגנוני הבקרה בתאגיד. 

 

 הצעת החלטה: 
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 מועצת העיר קובעת כי יש להקים ועדת ביקורת בחברה הכלכלית.  .1

 מועצת העיר כפר סבא תאשר בישיבת המועצה הבאה מינוי ועדת ביקורת לחברה הכלכלית.   .2

על   .3 יעמוד  הועדה  הבאה:    3הרכב  החלוקה  לפי  סיעות  2נציגים  נציגי  יהיו    מועמדים 

 הקואליציה ומועמד אחד מטעם סיעות האופוזיציה.  

 ,בברכה

 חברת מועצת עיר – הדר לביא 

 חבר מועצת עיר  -יוסי סדבון 

  חברת מועצת עיר -על סער י

 חבר מועצת עיר - פנחס כהנא 

 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 

  :העתקים

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר 

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא   -ן צ'רטוףב
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-28-2                                                                                                       לכבוד

2021 

 ראש העיר  – רפי סער 

 

הפרדת נתיב האופנים והולכי הרגל    –א' לפקודת העיריות 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 בפארק

 

 רוכב אופנים להולכת רגל.  י ביןלפני שבוע הייתה תאונה בפארק העירונ 

לפני למעלה מעשור פנינו לעירייה לבצע הפרדה בין הולכי רגל ורוכבי אופנים בפארק. כמענה נעשו  

 סימונים על השבילים המסמנים, לא בצורה רציפה, מקום ההולכים ומקום הרוכבים. 

כאלו למשל  ולים לדעתנו אין זה מספק ויש להפריד בין ההולכים לרוכבים. אפשר לראות מסל

 בפארק ראש ציפור בתל אביב.

 

 מוצע:

 תעשה הפרדה בין הרוכבים להולכי הרגל בפארק. צוות מקצועי יקבע השיטה הנכונה.

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 יר צת העחברת מוע –קרן גרשון 

 

 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף  
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 לכבוד 

 28-02-2021                  רפי סער ראש העיר                                   

 

 –התחדשות עירונית מדיניות א' לפקודת העיריות, מסמך 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 שיתוף ציבור ודיון בשינוי המסמך

 

אשרה ועדת המשנה לתכנון ובניה את מסמך המדיניות להתחדשות עירונית וקבעה   2019-ב

שהמסמך יובא לאישור מליאת הועדה המקומית, וזאת לאחר תאום עם נציגי המתכננים הפועלים  

. בהליך זה  3-2-2020 -אשרה המסמך ב  המקומית  בעיר, וארגון הקבלנים והבונים. מליאת הועדה

לא היה תהליך של שיתוף ציבור, כשברור שמסמך זה מתייחס כמעט לכל חלקי העיר ובעל  

משמעות על דמותה של העיר ואיכות החיים בה. כל זאת כאשר קיימת לדעתנו הסכמה על הצורך  

 בפיתוח והתחדשות העיר הוותיקה. 

ל פי הצורך וזאת על ידי דיון ואישור בוועדה המקומית  עת לעת ע גם במסמך נכתב שהוא יעודכן מ

 לתכנון ובניה.  

 לדעתנו הצורך בעדכון קיים וזאת כמסקנה לאחר מספר דיונים במתחמי התחדשות. 

 

 ר נושאים אפשריים לדיון : פמס

קומות גם אם בתכנית   24במסגרת התכנית הכוללנית נעשה שינוי לפיו ניתן לבנות עד  •

קומות. ראו מסמך כיסופים. כמובן שזה שינוי מהותי   7-8נכתב המופקדת הכוללנית  

בכוללנית ובין השאר מסיבה זו התכנית תובא לעיון מחדש והערות הציבור. לדעתנו עד 

  22אישור הכוללנית אי אפשר לחרוג מהמופקדת בנושא כה מהותי. במסמך נכתב עד 

 ו מאד יקרה. תחזוקה בקומות. זה מספר שרירותי. יש מחקרים שזה גובה שה

התחום החברתי כתוב כללי מדי. אין התמודדות עם הדחקת אוכלוסייה ותיקה. כלים  •

מעשיים לדיור בר השגה, חסרה התייחסות לאוכלוסייה פגיעה כמו קשישים, בעלי הכנסה  

 נמוכה. חיוב קשר עם אגף הרווחה.

 מטר לפחות ולא של מטר.   2רצועת גינון בחזית תהיה של  •

. יש לקיים דיון בנושא ולכלול במסמך 1:3ות הוצגו מכפילים הגבוהים מ ת האחרונ בתכניו 

 המדיניות הצגת השמאות והבחינה הכלכלית. 

 להוסיף לתהליך דיון מדיניות לגבי מתחם לפני בחירת יזם. •

מה קורה כשהציבור מציג בתהליך שיתוף הציבור לגבי מתחם עמדה אחת והתכנון   •

 .מתקדם בניגוד לדעת הציבור 

 תהליך בחירת יזם. האם מתבצע מה שמופיע עד היום? אישור  •

 הנושא העיקרי הוא שמסמך זה לא הובע לעיון הציבור ולהערותיו. 

 

 הצעת החלטה: 
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ייערך דיון בוועדה המקומית לגבי עדכון מסמך מדיניות התחדשות עירונית וזאת לאחר שמיעת  

 הערות הציבור.  

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –ון יוסי סדב

 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 

 

 מנכ"ל העיריה  –צחר העתק: איתי 

 בן צרטוף  
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21/2/28  

 לכבוד  

 ראש העיריה  – רפי סער 

 אבטחה במוסדות חינוךתכנית  –הצעה לסדר 

והושאר לה תקציב המספיק    75%-קוצצה האבטחה בגני הילדים בכ 2021-בתקציב העיריה ל

 לשלושה חודשי עבודה במודל הנוכחי.  

הודעה שהיא מתחילה פיילוט לשינוי מודל האבטחה בשלושה   באמצע פברואר הוציאה העיריה

 שטרת ישראל. מתחמים, זאת בתיאום עם הנהגת הגנים ובהתאם לחוקי מ

זעקה שקמה מההורים הבהירה שהמהלך לא מקובל עליהם. בהתערבות הנהגת ההורים 

עית  העירונית, שהמדיניות החדשה לא תואמה איתה, הקידום שלה הופסק עד לבחינתה המקצו

 המחודשת.  

 

ההתנהלות סביב הנושא הזה חשפה את אי הסדר בו מתקבלות ההחלטות בנוגע למדיניות חדשה.  

ידי עבודת מטה מסודרת שבוחנת את הפערים  - כונה לבצע תהליך שינוי מדיניות היא עלדרך נ

 במצב הקיים ומנתחת חלופות לפתרון הבעיות הקיימות.  

 

 הצעתנו היא: 

תוח האבטחה במוסדות החינוך בעיר. העבודה ומסקנותיה יוצגו במועצת  תתבצע עבודת מטה לני

 העיר.  

 

 בברכה,

 מועצת העיר חברת  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר -יעל סער 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 
 

  



 

 2021פברואר,  28
 ראשון ט"ז אדר תשפ"א  יום

 
        

 מיזם תרבות שוויונית  -3.3.21נושא על סדר היום לישיבת מועצת העיר ביום הנדון: 
 

 "התרבות היא מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו",
 1909האישה הראשונה שקיבלה פרס נובל לספרות, סלמה לאגרלאף, 

 

כפר סבא, העיר הראשונה והמובילה בשרון, גאה להוות מרכז תרבות ואומנות לכל ערי האזור   .1

שינוי תפיסות ועמדות חברתיות   להנהיג ולקדםלשוויוניות ברמה הארצית,  וכן  להוות מודל 

זכותן של כל בנות ונשות  ולפועלת לקידום שוויון מגדרי  כפר סבא    .נושנות וסטראוטיפיות

 . בכל הגילאים לכבוד, שוויון, בטחון, תקווה והזדמנות שווה  והארץ  העיר

על רקע זה החלטנו השנה בכפר סבא, ביוזמתה והובלתה של חברת המועצה עו"ד עדי לוי   .2

אירו את  לציין  התרבות,  תיק  ומחזיקת  נשים  מועצת  יו"ר  הבינ"ל  סקופ  האישה  חודש  עי 

ולעודד   לקדם  מטרתה  אשר  וראשונה  ייחודית  יוזמה  ולהשיק  ייחודי  מגוון  באופן  ייצוג 

ובתוכן בייצוג  מגדרי  בשוויון  המתבטא  בתרבות,  מתוקנת  בכך    ושוויוני  חברה  לקדם 

בכל  ושלה  שלו  האישי  הפוטנציאל  את  למצות  בה,  ואחד  אחת  לכל  המאפשרת  ושוויונית 

ייצר נורמות תרבויות שוויוניות למען הדורות  ול   כלל, ובתחום התרבות בפרטתחומי החיים ב

 הבאים. 

יונית" כאירוע הפותח  אמנת "תרבות שוובחתימה על    8.3.21מיזם ייחודי זה, שיאו יהיה ביום   .3

"פסטיבל תרבות שוויונית" שייערך לראשונה בארץ בעירנו בין  - של תערוכת "מגדר בגינס" ו

 . 4.3.21-18.3.21התאריכים  

" נכתבה לאחר בדיקה מעמיקה שנעשתה בעיר כפר סבא ובמדינת  יוניתאמנת "תרבות שוו  .4

ישראל, ממנה עולים נתונים המשקפים פערים מגדריים מובהקים, בתחומי היצירה והביצוע  

בעולמות התרבות השונים. הפער נמצא במופעי יום העצמאות, בחירת האומניות המופיעות  

רות המוצגות בתערוכות, תוכני היצירות, השירים והסיפורים, שימור  )או אי בחירתן(, היצי

סטראוטיפיים פוגעניים כלפי נשים בתוכני תרבות שונים, הדרת נשים מרשימות ההשמעה  

ועוד ועוד  אנו  .  ברדיו  אותו  מגדרי,  איזון  בחוסר  לוקה  כולה,  הישראלית  שהתרבות  נראה 

 מבקשות ומבקשים לתקן. 

, נשמת אפה של החברה, מבטאת את רוחה של החברה בה היא פועלת  אמונתנו היא כי תרבות .5

ודרכה אף ניתן לתקן עוולות    –וממנה היא צומחת. התרבות היא סוכן חיברות ושינוי מהותי  

חברתיות. עלינו לוודא כי התרבות שלנו פועלת בהלימה לערכים שלנו, בד בבד ותוך חרדת  

 ה.  קודש לשמירת חירות היצירה, הביקורת והמחא 

בזמנים של חוסר יציבות, הנחיות משתנות ווריאנטים חדשים המתגלים    על אחת כמה וכמה .6

חדשות לבקרים, היצירה הופכת לקרקע יציבה, איתנה ועל זמנית. ציורים, שירים, מילים,  

ומרפא    –מנגינות   מזור  ולהביא  סביבנו,  המתרחשות  הסערות  את  להשקיט  הכוח  בכולן 

 לחברה האנושית כולה. 

ו שלנו הוא כי אמנת "תרבות שויונית" תצא מכפר סבא ותאומץ על ידי כלל הרשויות  החז .7

הן כוח שגורם ליצירת מופעים ותרבות,  ,  ליצירת תרבות בישראלבישראל אשר הן "המנוע"  



 

יצירת פסטיבלים, , הצגות, תערוכות ופעולות תרבותיות רבות. לאור זה בכוחנו להניע את  

 . ל כולהבאופן דרמטי בישרא השינוי 

היא לייצר שינוי במפת הביקושים. התהליך לא יהיה מיידי, חסרות היום    עוד מטרת האמנה  .8

נשים יוצרות, סטנדאפיסטיות, זמרות, מנצחות תזמורות. רק אם אנחנו ברשויות נקפיד על  

ביקושים   יווצרו  שוויוני  עולמות  וייצוג  בתוך  ולפרוח  להתבלט  נשים  לעוד  הזדמנויות 

 צרים גברים. הנשלטים ע"י יו

המקומיות   .9 הרשויות  את  הותיר  הקשה  הקורונה  משבר  עת  שאת,  ביתר  אמורים  הדברים 

התרבות   בעולם  האנושה  הפגיעה  ביניהן  מאד  מורכבות  בעיות  עם  להתמודדות  בחזית 

ועובדות ללא פרנסה   עובדי  והותיר עשרות אלפי  יד מכל פעילות  והאומנות שחדל באבחת 

וליצירה וכן הפגיעה הקשה ביותר בנשים, אשר באחוזים ניכרים יותר  ואופק חזרה לעבודה  

איבדו מקום עבודתן, חוו אפליה ופגיעה בזכויותיהן, נאלצות במרבית המקרים לשאת בנטל  

וכן למרבה הצער חשופות   הכבד של הימצאות הילדים והילדות בבית על כלל הכרוך בכך 

 יותר לאלימות ופגיעות בתקופה זו. 

 א מדבריה של ד"ר רות מרקוס שכתבה:  נבקש להבי .10

מרוב   הישראלית  האמנות  תולדות  ספרי  של  ההתעלמות  לפשר  שואלת  שאני  פעם  "בכל 

האומניות, עונים לי שתי תשובות: היו מעט נשים אומניות, וכנראה הן לא היו חשובות או  

לוגית,    סימן שהגיע להן. זו בעצם לולאה  – טובות דיין. משמע, אם ההיסטוריה שכחה אותן  

כי אולי הן לא נחשבו לחשובות דיין דווקא משום שלא הציגו אותן מספיק ומפני שהדירו  

הבעיה היא שהמיתוס הזה, על שני חלקיו, חוזר ומונצח בכל פעם   אותן מספרי ההיסטוריה?

 1מחדש, כשחוקר אחד מסתמך על משנהו." 

וס ולהעביר ביחד את  אנחנו מבקשות ומבקשים לעצור את הלולאה הזו ולשנות את המית .11

שו  תרבות  כי  לשאוהמסר,  עלינו  אליה  תרבות  היא  שווה,  תרבות  היא  בחברה  ףויונית   ,

כבוד, סובלנות,    – מתוקנת. היא מביאה לידי ביטוי את הערכים שכולנו רוצות ורוצים לקדם  

 וחירות.  , הזדמנות שווה מגוון, שוויון

 

 

 

 

 
. קישור: 8.8.25רות מרקוס, שהתפרסם בכתב העת "מסה" ביום ד"ר מתוך מאמרה של  1
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 לקידום שוויון מגדרי בתרבותאמנת "תרבות שווה" 
 ביוזמת עיריית כפר סבא

 

 "התרבות היא מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו",

 1909האישה הראשונה שקיבלה פרס נובל לספרות, סלמה לאגרלאף, 

להשגת  בחתימתנו על אמנה זו, אנו מתחייבות ומתחייבים לפעול במסגרת סמכותנו

 .ברשותקידום שוויון מגדרי בתרבות לטובת  תרבות שווה

 

 מהי אמנת "תרבות שווה"?

לקדם ולעודד ייצוג מגוון ושוויוני בתרבות, המתבטא  היא"תרבות שווה"  המטרה של אמנת 

 בשוויון מגדרי בייצוג ובתוכן. 

לתקן את המצב הקיים, המשמר פערים   אנו מאמינות ומאמינים כי חלה עלינו האחריות והחובה

למצות את   ולקדם חברה מתוקנת ושוויונית המאפשרת לכל אחת ואחד בה ,בין גברים לנשים 

 ובתחום התרבות בפרט.  בכל תחומי החיים בכלל וושל השלאל האישי הפוטנצי

למען הדורות   אנו שואפות ושואפים לייצר נורמות תרבויות שוויוניות בתחומי היצירה והתוכן

 הבאים. 

 הרקע ליצירת האמנה

אמנת "תרבות שווה" נכתבה לאחר בדיקה מעמיקה שנעשתה בעיר כפר סבא ובמדינת ישראל, 

בתחומי היצירה והביצוע בעולמות  המשקפים פערים מגדריים מובהקים ,תוניםממנה עולים נ

או אי התרבות השונים. הפער נמצא במופעי יום העצמאות, בחירת האומניות המופיעות 

היצירות המוצגות בתערוכות, תוכני היצירות, השירים והסיפורים, שימור  ,בחירתן

ים כלפי נשים בתוכני תרבות שונים, הדרת נשים מרשימות ההשמעה סטראוטיפיים פוגעני

נראה שהתרבות הישראלית כולה, לוקה בחוסר איזון מגדרי, אותו אנו  -ברדיו ועוד ועוד 

 מבקשות ומבקשים לתקן.

אמונתנו היא כי תרבות, נשמת אפה של החברה, מבטאת את רוחה של החברה בה היא פועלת 

דרכה אף ניתן לתקן עוולות ,ושינוי מהותי  חיברותהתרבות היא סוכן וממנה היא צומחת. 

חברתיות. עלינו לוודא כי התרבות שלנו פועלת בהלימה לערכים שלנו, בד בבד ותוך חרדת 

 קודש לשמירת חירות היצירה, הביקורת והמחאה. 

 עקרונות אמנת "תרבות שווה"

 ,יסוד וערך חיוני לכל דמוקרטיה. על מנת להשיגה זכות נוהשוויון בין נשים וגברים  •

להיות מיושמת ביעילות בכל  גם אלאזכות זאת חייבת להיות מעוגנת לא רק בחקיקה, 

 תחומי החיים בכלל ובתחום התרבות והאמנות בפרט.

השתתפות מאוזנת של גברים ונשים בדרג מקבלות ומקבלי ההחלטות בעניין אירועי  •

 סוגיהם.תרבות על כל 

ייצוג מאוזן ושוויון הזדמנויות במכלול התפקידים לרבות תפקידי ניהול, ביצוע ותוכן  •

 דרישה בסיסית ויסודית בתרבות שוויונית. -ביצירה התרבותית 

מחויבות פומבית לשוויון מגדרי בתרבות: הרשות המקומית מתחייבת להצהיר באופן  •

מץ את האמנה. הרשות מתחייבת פומבי על המחויבות לשוויון מגדרי בתרבות ולא



 

 

כנית הפעולה לשוויון המגדרי תעל יישום ולדווח ת באופן פומבי ובשקיפולפרסם 

 בתרבות.

נגזרותיה לנשים, ילדות וילדים לתרבות, הרשות תבטיח נגישות שווה לגברים  •

 וא"גבריים" כאלו המוגדרים גם לתפקידים בעולם התרבות לבפעילויות הפנאי, ו

 ."נשיים"

 

 1""תרבות שווה הדברים של אמנת עיקרי 

ת רשות, מנהלת אגף תרבות, מנהלות מוסדות התרבות /הנהגה עירונית, ראש •

 העירוניים רתומות לנושא ומובילות אותו כהליך רשותי.

ייצוג שווה מגדרית בתחום אירועי תרבות: הקפדה על בחירת אומניות, מרצות,  •

תערוכות, קונצרטים, הרצאות, תערוכות, בתחומים השונים לרבות הצגות, מופעים, 

פסטיבלים וכל אירוע תרבותי המתקיים ברשות ובמרכזי התרבות הכפופים לאחריותה 

 )היכלי תרבות, גלריות, קונסרבטוריון, ספריות וכו'(.

ייצוג שווה מגדרית בבחירה ובהעסקת ראשות גופים המקבלים החלטות ומנהלות  •

מנהלות אגפים ומחלקות בתחום  ביישוב: גופים ברשות המנגישים את התרבות

התרבות ובחברות העירוניות הפועלות בתחומים אלו: מנהלות היכלות, גלריות, 

 תזמורות, ספריות, קתדרות ודומיהם.

מפיקות, בעלות מקצועות שונים  ייצוג שווה מגדרית בתחום העסקת גורמים חיצוניים : •

ספרות, מחול ואמנות פלסטית, תוך  תיאטרון, מוסיקה, קולנוע, בכל תחומי התרבות:

 שימת לב מיוחדת לתחומים ולתפקידים בהם קיים שיוך מגדרי בולט ולא שוויוני.

שכר שווה לעבודה שווה: על מנת לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע  •

 לשכר או לגמול אחר בקשר לעבודה.

והעדר  ניעת אלימות נגד נשים, מתוך מודעות לשוויון מגדריתכני תרבות  של הבחיר •

שפה מגדרית שווה, כמות  כגוןסטריאוטיפים מגדריים לרבות תשומת לב לתחומים 

דמויות/משתתפות, תכנים, מגוון תפקידים ומאפייני דמות סטריאוטיפיים, דימויי גוף 

 .2וקשת גוונים של האוכלוסייה

 קידום אומניות שתחום יצירתן נוגע לתוכן מודע מגדר.  •

 לשוויון מגדרי. המעודדת ומובילהקידום פרויקטים, פסטיבלים וכל פעילות ברשות  •

 הקפדה על תקשורת ושפה שוויונית בפרסומים, בטפסים וביצירה. •

 

 עיקרי עמידה באמנת "תרבות שווה"

רשויות, גופי תרבות וגופים ציבוריים הדוגלים ודוגלות בחברה  :הבאות והבאים על החתום אנו

 ,מגדריכי הקפדה על שוויון מגדרי בתרבות תצמצם פערים על רקע ומאמינות מאמינים  .שווה

 כולו באמצעות יצירת ביקושים לפעולות תרבותוהאומנות ובכך תשפיע על עולם התרבות 

 שוויון מגדרי.ומקדמים המייצגים  של תכניםיצירה  המתאימות להגדרה זו ותעודד ,אומנותו

 

                                                             
 אישה, אך פונים לכל המגדרים עיקרי האמנה מנוסחים בלשון 1
 המנהיגות - מוחא ןמתוך כללי "ספרות שווה" ביוזמת וניסוח טל ברייר ב 2
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 עדכון הרכב ועדות עירייה 

 הצעת החלטה

אסנת חכמון כחברה בוועדה לבטיחות מאשרים למנות את מנהלת אגף החינוך  .1

 בדרכים.

אסנת חכמון כחברה בוועדה למיגור  מאשרים למנות את מנהלת אגף החינוך  .2

 אלימות.

אסנת חכמון כחברה בוועדה למאבק  מאשרים למנות את מנהלת אגף החינוך  .3

 בסמים ואלכוהול. 

 אסנת חכמון כחברה בוועדת מל"ח. אגף החינוך  מאשרים למנות את מנהלת .4

אסנת חכמון כחברה בוועדה לקידום  מאשרים למנות את מנהלת אגף החינוך  .5

 מעמד הילד.

מאשרים למנות את שולה שפייזמן כחברה בוועדה למיגור אלימות במקומו של  .6

 ראובן אביסף. 

במקומו דה לעניין שורדי שואה מאשרים למנות את שולה שפייזמן כחברה בווע .7

 של ראובן אביסף. 

יו"ר מועצת תלמידים עירונית הנכנסת, ענבר סייבל  מאשרים למנות את  .8

 של יו"ר מועצת התלמידים היוצאת, מאי דקל.  כחברה בוועדת חינוך במקומה

יו"ר מועצת תלמידים עירונית הנכנסת, ענבר סייבל  מאשרים למנות את  .9

ר מועצת התלמידים  הילד במקומה של יו"  מדכחברה בוועדה לקידום מע

 היוצאת, מאי דקל. 

עסקים קטנים ובינוניים מטעם  ל הועדומאשרים למנות את ערן יוז כחבר ב .10

 סיעת "תנופה".
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 24.2.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 בצירוף חומרים נלווים.  24.2.2021מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 הצעת החלטה

 24.2.2021ם כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום מאשרים את המלצות וועדת הכספי

 - בנושאים כדלקמן

 . 2021, תב"רים 2העברות מסעיף לסעיף מס'  .א

 . 2021, תקציב רגיל 2העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב

 . 2020, תקציב רגיל 7העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 תיקון ההחלטה לפתיחת חשבון בנק להיטלי שצ"פ:  .ד

 מרכנתיל. מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת היטל שצ"פ בבנק 

 .2019הצגת הדוח הכספי המבוקר לשנת  .ה
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            -        100-          -         100שדרוג מחסן חרום- שדרוג מערכות בטחון ובטיחות75071004

2,545     -         -100       -50             100         -          -100        -            

              50          50         -         -השתתפות משרד הפנים- א "שדרוג מחסן הג- מוכנות לחרום52471010

            -          50         -         -מקרנות הרשות- א "שדרוג מחסן הג- מוכנות לחרום54071010

           100         100          -          -קבלניות- א "שדרוג מחסן הג- מוכנות לחרום75071010

-         -         100        50              -          -          100         100           

            588        588         -מימון משרד הרווחה- תכנון מעון יום חדש 53392010

           588         588          -          -         -יועצים ומתכננים- תכנון מעון יום חדש 95092010

-         -         588        588            -          -          588         588           

             -       650-         -        650השתתפות יזמים- פינוי בינוי כיסופים 52144009

            -            932        547         -        385מקרנות הרשות- פינוי בינוי כיסופים 54044009

           932        103-          -      1,035תכנון ויועצים- פינוי בינוי כיסופים 95044009

1,035     -         -103       932            1,035      -          -103        932           

            948        888         -          60מקרנות הרשות- חניון השוק 54064009

            -             -    1,257-         -     1,257תקבול צפוי מהיזם- חניון השוק 59064009

           948        369-          -      1,317תכנון ויועצים- חניון השוק 95064009

1,317     -         -369       948            1,317      -          -369        948           

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-         -         -        -             -          -          -          -            

2,35202162,5182,35202162,568

רישום מענק משרד הפנים בטחון

ר נפרד"והשתתפות הרשות בתב

(₪באלפי )הוצאות (₪באלפי )הכנסות 

, 2020 משנת 7תיקון העברה בטחון

ר נפרד "משרד הפנים דורש תב

חדש לפרויקט

ק"שח

זכינו בקול קורא של משרד  

העבודה הרווחה ושרותים 

חברתיים לתכנון הקמת מעון יום 

חדש

הנדסה
הכוונה הייתה - שינוי מקורות

לתכנן את הפרויקט ולחייב את 

. היזם בחלק מעלות התכנון

הדבר לא יתאפשר

חברה 

כלכלית

שינוי מקורות עקב עצירת 

הכוונה הייתה לקבל . הפרויקט

 B.O.Tמהזכיין הזוכה במכרז 

הואיל והמכרז . את עלות התכנון

נגנז

רים בחוברת התקציב"תיקון מספרי תב

מספר מתוקן      מספר בחוברת                                  פרויקט\ר"שם התב

71013               71011שדרוג מערכות בטחון ובטיחות                       

53021               53019ס רמז                 "בי- ח "שדרוג והרחבת מוס

47021              47014שדרוג מדרכות במתחמי גנים צבוריים             

1 מתוך 1עמוד 



העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2021 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות
מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 175               50                 125              הוצ' ספורט מותנה ממשלה1829321750

1329321920
הכנסות ספורט מותנה 

ממשלה
              125                 50               175 

1340000740
תמיכת מפעל הפיס 

להצטיידות
                 -                   17                 17 

 17                 17                   -                 רכישות מיחודות1841300930

 1,065            240               825              עמלה מדוחות מצולמים1943001753

 8,240            240               8,000           הכנסות דוחות חניה1443001221

 3,852            2,207            1,645           הכנסות ניצנים משרד החינוך1313600920

1813600753
תוכנית ניצנים השלמת 

משרד החינוך
           1,645            2,207            3,852 

     891,604        2,514    889,090הוצאות

     891,604        2,514    889,090הכנסות

-              -              -               

2
שרותים 
חברתיים 
וקהילה

מנהל רווחה
זכיה בקול קורא ממפעל הפיס לרכישת 

מחשבים לעובדי מטה

1
רשות 

הספורט
רשות הספורט

פעילות ספורט  לאזרחים ותיקים ללא 
תשלום, אושר באמצעות  קול קורא המשרד 

לשוויון חברתי

3

ביטחון, 
בטיחות 
ושירותי 
חירום

פיקוח משולב
תוספת עלות שנתית ל4 מצלמות לחניית 

אקספרס

בתי תלמידתרבות6
מינואר עד יוני ישנו שיפוי עבור קבוצות 

קטנות בנוסף לשיפוי הרגיל של 150 ₪ לילד 
בגלל הקורונה

עמוד 1 מתוך 1



העברות מסעיף לסעיף מס'7 לשנת 2020 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

לפני שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב 
לפני שינוי

סכום 
שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 5,675-         6-              5,669-       נגדי אחזקה1098003998

 826             6               820           אחזקה תקציב עזר1812200798

 587             30             557           אחזקה תקציב עזר1814000798

 120             30-            150           תקציב עזר אחזקת רכב1723000796

    865,596        - 865,596הוצאות
    865,596        - 865,596הכנסות

-           -          -             

תיקון טעות טכניתקריית ספירתרבות

עמוד 1 מתוך 1
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__________________  

  
 דוח כספי שנתי מבוקר 

  
 2019בדצמבר  31ליום 
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  תוכן העניינים 

  2019 בדצמבר 31דוח כספי ליום 
  

  נים יתוכן העני
 עמוד                 

 2         א. דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

                 
 

             ב. דוחות כספיים 
 

 4             1טופס מספר  - . מאזן 1

 6   2טופס מספר  - ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב  . ריכוז תקבולים  2

 7     3טופס מספר  - . ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל 3

 8 4טופס מספר   - . ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח 4

                
 

 10           לדוחות הכספייםג. ביאורים 

                
 

               ד. נספחים
 

 24     (כולל פירוטים א,ב,ג,ד) 1לטופס  2. מצב חשבון החייבים נספח 1

 29       1לטופס  3נספח   - . מצב חשבון המלוות לפרעון לסוף השנה 2

 30 2לטופס  1נספח  - ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה תקבולים  - . ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל  3

 32 -  הוצאות לפי שירותים ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות  - . ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 4
 

        
  2לטופס  2נספח 

 33   2לטופס  3נספח  - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים  - . ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 5

 34     חלק א  2לטופס  4נספח  - . ניתוח נתוני כוח אדם והוצאות שכר 6

 35       חלק ב  2לטופס  4נספח   - . דוח שכר לפי פרקי התקציב 7

 36         2לטופס  5נספח    - . התפלגות מרכיבי השכר 8

 37       2לטופס  6נספח  - ניתוח תעריפים  - . ארנונה כללית 9

 38 3לטופס  1נספח   - . ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב 10

                
 

                
 

             ה. מידע נוסף 
 

 39       2019השתתפויות ותמיכות שניתנו על ידי העירייה בשנת 
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  דוח המבקרים 
  

 

  לכבוד 
  גב' תמי נאסה 

  מ.מ. מנהל אגף בכיר לביקורת והממונה על החשבונות 
 

  משרד הפנים
  ירושלים 

  

  נ,"ג
  

  עיריית כפר סבא    הנדון:    

  2019בדצמבר  31דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 

  
ליום   "הרשות")  (להלן:  סבא  כפר  עיריית  של  המצורף  המאזן  את  תקבולים    2019בדצמבר    31ביקרנו  ריכוז  ואת 

ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי הרגיל וריכוז תקבולים  
וקרן   הרגיל  הבלתי  הרגיל,  התקציב  של  "דוחות  ותשלומים  (להלן:  תאריך  באותו  שהסתיימה  לשנה  פיתוח  לעבודות 

כספיים"). דוחות כספיים אלה הינם באחריות ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית. אחריותנו היא לחוות  
 דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

  

    
ידי רואי חשבון אחרים. חוות דעתם על הדוחות הכספיים  הסכומים המוצגים כמספרי השוואה לשנה קודמת בוקרו על  

 היתה בלתי מסוייגת. 15.08.2019הנ"ל שניתנה בתאריך 
  

    
בביאור   להנחיות    1כאמור  בהתאם  שיטת המזומנים המתוקנת  בסיס  על  הדוחות הכספיים הוכנו  לדוחות הכספיים, 

דוחות   עריכת  בדבר  הפנים  במשרד  החשבונות  על  המקומיות  הממונה  הרשויות  ותקנות  מקומיות  ברשויות  כספיים 
תשמ"ח חשבונות),  לרשויות     1988- (הנהלת  כספי  דיווח  מסגרת  מהוות  האמורות  ההנחיות  "ההנחיות").  ביחד  (להלן 

 מקומיות השונה מכללי חשבונאות מקובלים. 

  

    
לרבות   בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  (דרך  ערכנו  חשבון  רואי  בתקנות  שנקבעו  תקנים 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  - . על1973- פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג
בדיקה   כוללת  ביקורת  להנחיות.  בהתאם  מהותית  מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה 

בס  התומכות  ראיות  של  הכללים  מדגמית  יישום  של  בחינה  גם  כללה  ביקורתנו  הכספיים.  שבדוחות  ובמידע  כומים 
וכן   המקומית   הרשות  וגזבר  המקומית  הרשות  ראש  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  בהנחיות  שנקבעו 

נאו בסיס  מספקת  שביקורתנו  סבורים  אנו  להנחיות.  בהתאם  בכללותה  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  ת  הערכת 
 לחוות דעתנו. 

  

    
נאות בהתאם להנחיות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי   לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ''ל משקפים באופן 

  ו באות  השהסתיימשנה  ואת התקבולים, התשלומים והעודף מפעולותיה ל  2019בדצמבר    31ם  ושל הרשות המקומית לי
 .ךתארי 

  

    
   דעתנו, אנו מפנים תשומת הלב ל: מבלי לסייג את חוות  

   בדוחות הכספיים בו מפורטות ההתחייבויות התלויות בגין תביעות שהוגשו כנגד העירייה. 13א. ביאור 
אלפי ש"ח ומהווה    141,066בו היקף החובות המסופקים והחובות למחיקה של העירייה מסתכם ב    1לטופס    2ב. נספח  

 , לפי נתוני אגף הגביה. 2019בדצמבר   31מסך החייבים בגין ארנונה, אגרות והיטלים ליום  59%כ  
  

    

    
  MBAסאמר סלמאן, רו"ח 

   
  

   חנא סלמאן, משרד רואי חשבון 
  
 2020 דצמבר ב 10וף הגליל, נ
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  1טופס מס' 
   

  

  2019 בדצמבר 31מאזן ליום 

  ש"ח) באלפי (

  
   31.12.2018   31.12.2019 ביאור     נכסים 

  
 רכוש שוטף 

              

   90,359   77,899 (א)3     קופה ובנקים - נכסים נזילים 

   12,162   20,619 (ב)3     הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 

   8,989   5,792 (ג) 3     תשלומים לא מתוקצבים  - חייבים 

   -    -  (י)3(ו), 2     ניירות ערך סחירים

        104,310   111,509   

                

                
  השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח  

 ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים          
   134,392   117,293 )א(י3

                

   9,395   8,506 (ד)3(יא), 2     השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות 

                

   48,264   48,264 (ה)3 מתוקצבותהשקעות במימון קרנות  

                

                

               גרעונות בתקציב הרגיל 

   4,973   3,466       גרעון לתחילת השנה 

   ) 1,506(   ) 1,245( 2טופס      עודף בשנת הדוח 

   3,467   2,221       גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה 

                

                

   -     9,266 3טופס      גרעונות זמניים בתב"רים, נטו

              

                
       289,860   307,027   

                

    
  

            

  הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם 

                

                

               נוספים נתונים 

   266,900   283,143 1לטופס  3נספח      עומס המלוות 

                

         1לטופס  2נספח      חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים

   230,282   231,754       חובות פתוחים 

   874   7,001       מכוסים בהמחאות לגביה 

        238,755   231,156   
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  1טופס מס' 
  2019 בדצמבר 31מאזן ליום 

  (באלפי ש"ח) 

  
  

     31.12.2018   31.12.2019 ביאור התחייבויות 

           

          התחייבויות שוטפות 

     111,490   110,676 )ו(3 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 

     2,473   4,108 ) ז(3 והכנסות מראשפקדונות  - תקבולים לא מתוקצבים 

     113,963   114,784   סה"כ התחייבויות שוטפות 

              

              

             קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו

     120,494   117,293 5 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 

     13,898   -   3טופס  עודפים זמניים בתב"רים נטו 

    117,293   134,392     

              

              

     10,408   9,519 )ח(3 קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 

              

              

     48,264   48,264 )ט(3 קרנות מתוקצבות 

              

              

              
   289,860   307,027     

              
  
  

  הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

_______________  
 רפי סער 

 _______________  
 צבי דוידי 

 גזבר העיריה   ראש העיר 
  

 10.12.2020תאריך אישור הדוחות:    
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  2טופס מס' 
  ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב 

  2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח) ב(

  
           תשלומים                  תקבולים       

   ביצוע   ביצוע   תקציב ביאור  מספר ושם הפרק      ביצוע   ביצוע   תקציב ביאור  מספר ושם הפרק   
      2019   2019   2018        2019   2019   2018  

                                    
               הנהלה וכלליות    6               מיסים ומענקים  .1

   21,426   22,521   23,663   מנהל כללי 61     410,484   420,675   415,700   מיסים  11  

   17,482   16,480   16,999   מנהל כספי 62     6,998   6,691   6,980   אגרות  12  

   2,201   2,268   2,105   הוצאות מימון  63                    

   17,162   18,250   17,782   (למעט ביוב)   פרעון מלוות 64     732   211   165   מענקים כלליים ומיוחדים 19  

      422,845   427,577   418,214         60,549   59,519   58,271   

                                    

               שרותים מקומיים  7               שרותים מקומיים  .2

   64,481   71,933   68,955   תברואה  71     1,946   3,366   2,380   תברואה  21  

   10,774   11,907   11,722   שמירה וביטחון  72     6,012   7,343   6,470   שמירה וביטחון  22  

   10,715   10,661   12,240   תכנון ובנין העיר 73     6,336   6,161   6,250   תכנון ובנין העיר 23  

   38,103   39,926   39,241   נכסים ציבוריים  74     214   285   380   נכסים ציבוריים  24  

   3,631   4,113   4,149   חגיגות, מבצעים ואירועים  75     29   43   50   חגיגות, מבצעים וארועים  25  

   9,618   10,013   8,864   שרותים עירוניים שונים  76   * 343   453   622   שרותים עירוניים שונים  26  

   51   50   40   פיקוח עירוני  78     2,316   1,461   2,730   פיקוח עירוני  28  

   249   302   322   שירותים חקלאיים  79                    

      18,882   19,112   17,197         145,533   148,905   137,622   

                                    

               שרותים ממלכתיים  8               שרותים ממלכתיים  .3

   364,201   381,488   374,307 )7( חינוך 81     250,591   262,351   254,061 )7( חינוך 31  

   56,822   62,254   62,506   תרבות 82     21,068   22,932   22,874   תרבות 32  

   170   173   150   בריאות  83                    

   85,984   92,092   91,902 )6( רווחה 84     57,601   63,702   60,765 )6( רווחה 34  

   3,810   4,516   4,515   דת 85                    

   752   600   965   קליטת עלייה   86     366   120   389   קליטת עלייה  36  

   682   738   702   איכות הסביבה  87                    

      338,089   349,105   329,625         535,047   541,861   512,420   

                                    

               מפעלים 9               מפעלים .4

   1,895   1,880   1,880   בתי מטבחיים 92                    

   4,408   5,833   4,576   נכסים  93     7,655   8,033   7,270   נכסים  43  

   7,631   6,913   7,920   תחבורה 94     16,557   17,802   19,765   תחבורה 44  

   10   17   15   חשמל 96     1,584   1,225   1,624   חשמל 46  

  מפעל הביוב  97     2,465   2,375   2,585 )8( מפעל הביוב  47  
 (כולל פרעון מלוות)      

)8( 6,989   6,811   7,015   

      31,244   29,435   28,262         21,380   21,454   20,959   

                                    

   85,277   86,649   86,029 )4( תשלומים בלתי רגילים  99 * 22,758   34,404   37,478 )4( תקבולים בלתי רגילים  .5

                                    

   814,549   858,388   848,538   סה"כ כללי     816,055   859,633   848,538   סה"כ כללי  

                                    

  
  מוין מחדש * 

        2018ביצוע     2019ביצוע     2019תקציב       

       816,055   859,633   848,538   סה"כ תקבולים   

       814,549   858,388   848,538   סה"כ תשלומים  

       1,506   1,245   -    עודף בשנת הדוח   
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  3טופס מס' 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל 

  ) אלפי ש"ח(

  
  

      2019   2018   

           תקבולים ותשלומים בשנת הדוח   .1

           תקבולים א.  

   15,582   12,979   השתתפות הממשלה       

   6,838   9,225   השתתפות מוסדות       

   1,291   1,608   השתתפות בעלים       

   78,459   68,335   מקורות עצמיים ואחרים      

   305   821   התקציב הרגילהשתתפות       

   30,000   34,000   מלוות שנתקבלו       

   132,475   126,968   סה"כ תקבולים      

                  

           תשלומים  ב.  

   119,857   105,725   עבודות שבוצעו במשך השנה       

   12,007   23,517   תכנון       

   7,181   7,842   תשלומים אחרים       

   2,190   13,048   העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות       

   141,235   150,132   סה"כ תשלומים       

                  

   ) 8,760(   ) 23,164(   גרעון בשנת הדוח       

                    

           לתחילת השנה תקבולים ותשלומים שנצברו  .2

   1,229,106   1,305,882   תקבולים    

   1,206,448   1,291,984   תשלומים     

   22,658   13,898   יתרות זמניות נטו לתחילת השנה     

                  

           *  תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה .3

   1,305,882   1,134,281   תקבולים    

   1,291,984   1,143,547   תשלומים     

   13,898   ) 9,266(   יתרות זמניות נטו לסוף השנה     

                  

           היתרה הנ"ל מורכבת:     

   30,224   12,632   עודפי מימון זמניים     

   16,326   21,898   גרעונות מימון זמניים     

          )9,266 (   13,898   

                  

           לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים  *  

   55,699   298,569   שנסגרו בשנת הדוח:                          
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  4טופס מס' 
 הבלתי רגיל ובקרן לעבודות פיתוח ריכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל, 

  2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  ) באלפי ש"ח(

  
  

 2018    2019   התאמה   

           הכנסות 

 797,820    836,970   1 מתקציב רגיל   

 54,505    58,019   2 מתקציב בלתי רגיל  

 100,149    76,823   3 מקרן לעבודות פיתוח 

 952,474       971,812    ההכנסות סך כל 

            

           הוצאות 

            

 813,511    856,820   4 תקציב רגיל

 139,045    137,084   5 תקציב בלתי רגיל 

 5,006    3,028   6 מקרן לעבודות פיתוח 

 957,562    996,932    סך כל ההוצאות 

            

 ) 5,088(    ) 25,120(    הוצאות על הכנסות בשנת התקציב עודף 

  
  
  

     
  

   

           הרכב הגרעון הכללי 

 1,506    1,245    עודף בשנת הדוח בתקציב הרגיל 

 ) 8,760(    ) 23,164(    גרעון בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל

     )21,919 (    )7,254 ( 

            

 2,166    ) 3,201(    גידול בקרן לעבודות פיתוח(קיטון) 

            

 ) 5,088(    ) 25,120(    גרעון כללי 
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  4התאמות לטופס 
  התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל 

  (באלפי ש"ח) 
  
  

  
         

    2019    2018  

          

        :1  התאמה מס'

 816,055   859,633   סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל: 

 ) 18,235(   ) 22,663(   העברות מקרנות פיתוח 

 797,820   836,970   סה"כ נטו 

          

         :2  התאמה מס'

 132,475   126,968 סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל:

 ) 77,665(   ) 68,128(   העברות מקרנות פיתוח 

 ) 305(   ) 821(   העברות מהתקציב הרגיל 

 54,505   58,019   נטו סה"כ 

          

         :3  התאמה מס'

 103,072   91,840   תקבולים מקרן לעבודות פיתוח 

 ) 2,190(   ) 13,048(   העברות מתב"רים 

 ) 9(   ) 1,222(   העברות מקרנות אחרות 

 ) 733(   ) 747(   העברות מהתקציב הרגיל 

 9   -     תקבולים אחרים לא מקרנות 

 100,149   76,823   סה"כ נטו 

          

         :4  התאמה מס'

 814,549   858,388   סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל: 

 ) 305(   ) 821(   העברות לתבר"ים

 ) 733(   ) 747(   העברות לקרנות פיתוח 

 813,511   856,820   סה"כ נטו 

          

         :5  התאמה מס'

 141,235   150,132   סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל:

 ) 2,190(   ) 13,048(   העברות לקרנות פיתוח 

 139,045   137,084   סה"כ נטו 

          

          

              :6  התאמה מס'

  100,906     95,041     תשלומים מקרן לעבודות פיתוח 

  ) 18,235(     ) 22,663(     העברות לתקציב הרגיל 

  ) 77,665(     ) 68,128(     העברות לתב"רים

        ) 1,222(     העברות לקרנות אחרות 

  5,006     3,028     סה"כ נטו 

    

  
  
  
  

    

      2,166    גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת 
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  1,2ביאור 
  2019 בדצמבר 31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  כללי  – 1ביאור 
  

  
- הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) , התשמ"ח   א.

1988 . 
                  

 להלן.  2רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בביאור  ב.  

                  

  
להנהלת   ג.  בהנחיות  שנקבעו  כפי  הפנים,  במשרד  החשבונות  ביקורת  על  הממונה  הנחיות  פי  על  נערכו  הכספיים  הדוחות 

 חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית. 
                  

 בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.הדוחות הכספיים נערכו     

                  

 הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל. ד.  

      

  הרשות הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות.   ה.  

      

  אלפי ₪.  843,432. סכום התקציב המקורי: 17.04.2019תקציב הרשות המקורי אושר על ידי מועצת הרשות בתאריך   ו.  

  , 04.12.2019התקציב עבר ארבעה עדכונים במהלך השנה, כאשר האחרון שבהם אושר על ידי מועצת הרשות ביום      

  אלפי ₪. 848,538בסכום כולל של     
  

                  
  

       עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

    
הישראלי   המוסד   של  חשבונאות  בתקני  כנדרש  מדווחים  בסכומים  ולא  היסטורי  נומינלי  בסיס  על  ערוכים  הדוחות 
קודמת   לשנה  עקבי  באופן  בעריכת הדוחות הכספיים  יושמו  החשבונאית אשר  עיקרי המדיניות  לתקינה בחשבונאות. 

 להלן: מפורטים 
                  

           רכוש קבוע  א.  

                  

ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון, ואינן      
 מוצגות כנכס במאזן ופחת בגינן אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח. 

                  

         הלוואות שנתקבלו  ב.  

                  

     הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל.  ) 1(  

                  

  
שכן   ) 2( שנצברו),  הצמדה   והפרשי  ריבית  (קרן,  העירייה  שחבה  ארוך  לזמן  ההלוואות  יתרת  את  כולל  אינו  המאזן 

 ). 1לטופס  3ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמן קבלתן, עומס המלוות לתאריך הדוח הכספי מוצג כנספח למאזן (נספח 
                  

  
פרעון מלוות (כולל קרן, ריבית והפרשי הצמדה) שזמן פרעונם הגיע, לפי לוחות סילוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל,   ) 3(

 בפועל.גם אם לא שולמו  
                  

אינן   ) 4(   הכספי,  הדוח  תאריך  לאחר  הוא  סילוקין,  לוחות  לפי  פרעונן,  ושזמן  שהצטברו  הצמדה  והפרשי  ריבית  הוצאות 
 נרשמות כהוצאה.

                  

     מלוות לצורך שעה (לזמן קצר) ומשיכות יתר מבנקים מוצגות כסעיף מאזני.  ) 5(  

                  

   הלוואות לזמן קצר כוללות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לתאריך הדוח.  ) 6(  

                  

       פרעון מלוות בגין ביוב נכלל בסעיף הוצאות מפעל הביוב.  ) 7(  
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) – 2ביאור 
  

         זכויות מוניטריות ג.
                
זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העירייה, לרבות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השרותים או האינטרסים של   ) 1(

 הלוואות לעובדים וכדו'.העירייה (כולל השקעות בתאגידים עירוניים), זכויות מים, 
  

                
   תשלומים בגין רכישת זכויות מוניטריות נזקפים כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל עם התהוותן .  ) 2(
                
     זכויות מוניטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:  ) 3(
                
     השקעות במימון קרנות מתוקצבות.                - בנכסים   
       קרנות מתוקצבות.  - בהתחייבויות   
                
   חלקה של העירייה ברווחי (הפסדי) תאגידים עירוניים אינם נזקפים לזכות (לחובת) ההשקעה בתאגידים העירוניים.  ) 4(
                
               
               הלוואות לתאגיד המים והביובד.  
    

     הלוואות שניתנו על ידי העירייה לתאגיד המים והביוב שבבעלותה אינן מוצגות כהשקעה בדוחות הכספיים.

   .11המידע על ההלוואות מוצג בביאור   
                
     מוצגים בהשקעות במימון קרנות מתוקצבות ובקרן המתוקצבת,סכומים שלא נפרעו במועדים שנקבעו בהסכם שבין הצדדים   

    ובעת פירעונם בפועל מופחתת ההשקעה והקרן המתוקצבת בהתאמה.  
                  

         פקדונות בבנקים  ה.
                
   הכספי .פקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתאריך הדוח   
               

         ניירות ערך סחירים ו.
                
   ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי המימוש בבורסה לתאריך הדוח הכספי.  

        
           רישום הכנסות  ז.
                
   בסיס מזומן. הכנסות ממיסים, אגרות, הטלים והשתתפויות נרשמות על  ) 1(
   ).1לטופס  2מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שנצטברו) מוצג כנספח למאזן (נספח   
                
   מענקים והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נזקפים על בסיס מצטבר.  ) 2(
                
   הכנסות מיסים מראש.  - גביות מיסים והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תאריך המאזן מוצגות כהתחייבויות  ) 3(
                
   הנחות ופטורים מתשלומי חובה נרשמו כהוצאה בסעיף המתאים כנגד זיכוי סעיף הכנסה המתאים בתקציב הרגיל.  ) 4(
                
   מדיבידנד נרשמות על בסיס מזומן. הכנסות   ) 5(
                

  
  .ח

   

  רישום הוצאות 
   

        

       ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר. ) 1(
                

 הוצאות ששולמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נזקפות לדוח תקבולים ותשלומים במועד התשלום.  ) 2(
                

       ראה סעיף ב' לעיל. - פרעון מלוות  ) 3(
                

תשלומים עבור חופשה שנתית ועבור ימי מחלה נרשמים בחודש בו הם  מדווחים על ידי הרשות כמיועדים לתשלום עבור העדרות   ) 4(
 ). 9מחלה שנצברו וטרם שולמו (ראה ביאור בגין חופשה ובגין מחלה .  לא נערכה הפרשה עבור ימי חופשה או עבור ימי  

                
א. לא נרשמה הפרשה לפיצויים בגין עובדי העירייה אשר זכאים לפנסיה תקציבית. במקרים בהם פורש העובד, כאמור לעיל, לפני   ) 5(

 כמיועדת לתשלום. הגיעו לפנסיה, ההוצאה לפיצויים נרשמת בחודש בו היא מדווחת על ידי העירייה 
                

  
בקרן   הרשות  שמפקידה  השוטפים  התשלומים  בגובה  לפיצויים  הוצאה  נרשמת  צוברת,  לפנסיה  הזכאים  הרשות  עובדי  בגין  ב. 

 ).9ראה ביאור  - פנסיה. יתרת ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת שאינה מכוסה 
    

קודמות,   ) 6( תקופות  בגין  שכר  להיות  תוספות  צריכות  אלו  תוספות  בהם  בחודשים  נרשמות  קיבוציים,  שכר  מהסכמי  הנובעות 
 מדווחות לתשלום על פי הקבוע באותם הסכמים. 
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 ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) – 2ביאור 
  
  
  
 

   והיטלי השבחה רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח  .ט
                
 תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נזקפים לקרן לעבודות פיתוח.   
                
       מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין:   
   עבודות פיתוח. ) הוצאות לפרעון מלוות בשנת הדוח בגין מלוות שנתקבלו למימון  1(  
         ) הוצאות מחלקת הנדסה. 2(  
 התחייבות הרשות לביצוע עבודות פיתוח בגינן נגבו השתתפויות הבעלים אינן מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים.   
                
                

         זקיפת התשואה על השקעות  י.
                

   מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נזקפה לתקציב הרגיל.התשואה  ) 1(
     התשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תב"רים נזקפה לתקציב הרגיל. ) 2(
     התשואה מהשקעות בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית נזקפה לקרן זו. ) 3(
 שמקורם בקרן לעבודות פיתוח במסגרת הוצאותיה בתקציב הרגיל. הרשות לא זקפה ריבית רעיונית בגין שימוש בעודפי מזומנים  ) 4(

                
                
                
       דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית  .אי
               

ניהול שנוכו, החל משנת     בשנים    2%  - ו    2004משכרם בשנת    1%, מעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית, בשיעור של  2004דמי 
 שלאחר מכן, נזקפו לקרן מיועדת לא מתוקצבת.

                

  
"היעודה").    - כספי ההשקעה המיועדת למטרה זו הופקדו בחשבון נפרד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (להלן  

 היעודה כוללת רווחים שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.
   לא הופקד ביעודה. 2007אלפי ₪ שנוכה עד לסוף שנת  1,013סכום של   

    
  
            

       חובות מסופקים או המיועדים למחיקה  .בי
               

שנת     וכולל  עד  חובות  בנוסף,  הגבייה;  במערכת  וקודדו  ספציפי  באופן  העירייה  ע"י  סומנו  המסופקים  הוגדרו    2012החובות 
 כמסופקים. 

      
  

          

       גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן .יג
               

  

דעת   שיקול  להפעיל  מסוימים,  במקרים  הרשות,  הנהלת  נדרשת  לעיל,  המתוארת  הרשות  של  החשבונאית  המדיניות  ביישום 
והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים.  חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים  

האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות  
 שונות מאומדנים אלה. 
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  3ביאור 
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 
  
  

 פירוטים לסעיפי המאזן   - 3ביאור 
      

  

  
    31.12.2019   31.12.2019 

  

         קופה ובנקים -נכסים נזילים  א.

   158,235   141,703 בנקים מסחריים    

   21,317   11,870 מוניציפל בנק בע"מ   

            

   179,552   153,573 )1ובנקים (סך כל הנכסים הנזילים קופה   

   89,194   75,674 )2השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ( - בניכוי  

    77,899   90,359   

            

   147,776   111,746 כולל פקדונות לזמן קצר  ) 1(

  
רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון  , נקבע כי 2010), התש"ע 38ע"פ תיקון לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' ) 2(

כספי   יופקדו  הפיתוח  בחשבון  הפיתוח).  חשבון  (להלן  זו,  למטרה  ורק  אך  המיועד  בנקאי,  בתאגיד  שייפתח   נפרד  בנק 
ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות. המדינה לא תעביר לרשות  

לפיהן. הכספים בחשבון  מקומית הקצב  ות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות תיקון זה והמנוהל 
 הפיתוח האמור לא יהיו ניתנים לעיקול אא"כ מתקיימים במצטבר תנאים שנקבעו בתיקון האמור.

  
  

    31.12.2019    31.12.2018    

       הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו  ב.

   76   5,349 החינוך משרד   

   670   -  משרד הפנים  

   70   -  משרד הקליטה   

   -    2,105 משרד לבטחון פנים   

   80   1,204 משרדים וגופים ממשלתיים אחרים  

   1,896   1,493 ציפליות ואחרים  י רשויות מונ  

   9,370   10,468 חברות כרטיסי אשראי   

    20,619   12,162   

            

      תשלומים לא מתוקצבים -חייבים  ג.

   274   247 פקדון בבית משפט   

   1,015   1,031 אחרים   

   3,178   -  ) 11החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (ביאור   

   3,831   3,672 )11תאגיד מים וביוב בע"מ (ביאור   - פלגי שרון   

   690   842 ) 8אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (ביאור מפעל המים כפר סבא   

    5,792   8,989   

            

         השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות  ד.

      התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית   

   8,855   9,395 יתרה לתחילת השנה   

   629   599 הפקדות במהלך השנה   

   -    ) 1,999( משיכות במהלך השנה   

   ) 89(   511 רווח (הפסד) ביעודה השנה   

   9,395   8,506 סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות   
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 
  

 פירוטים למאזן (המשך) – 3ביאור 
              

    31.12.2019    31.12.2018    

         השקעות במימון קרנות מתוקצבות ה.

      תאגידים עירוניים   

   50   50 מניות בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ   

   500   500 תשלומים ע"ח מניות בחברה הכלכלית לפיתוח   

   46,708   46,708 השקעה בתאגיד פלגי שרון   

   889   889 והצמדה פלגי שרון ריבית   

   1   1 החברה העירונית לתרבות   

    48,148   48,148   

         השקעות אחרות   

   116   116   מניות החברה לאוטומציה   

   48,264   48,264 סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות   

  
            

         הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  .ו

   52,514   48,418 ספקים, קבלנים ונותני שרותים    

   31,476   33,171 עובדים וניכויים לשלם  

   18,439   16,929 מוסדות וזכאים שונים   

   7,797   7,364 ) 13הפרשה להתחייבויות תלויות (ביאור   

   -     3,062 ) 11החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (ביאור   

   1,264   1,732 )11החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ (ביאור   

    110,676   111,490   

            

      פקדונות והכנסות מראש   -תקבולים לא מתוקצבים  .ז

   2,473   2,728 זכאים בגין ארנונה   

   -    1,380 גביה מהורים - הכנסות מראש חינוך   

    4,108   2,473   

            

         קרנות בלתי מתוקצבות אחרות  .ח

      התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית   

   9,868   10,408 יתרה לתחילת השנה   

   629   599 ניכוי מהעובדים במהלך השנה   

       ) 1,999( החזר בגין השתתפות בהוצאות   

   ) 89(   511 ביעודה השנה רווח (הפסד)   

   10,408   9,519 סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות   

            

      קרנות מתוקצבות  .ט

   116   116 קרן לרכישת ני"ע וזכויות בלתי סחירות   

   550   550 קרן מניות ופרמיה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא   

   46,708   46,708 שרון קרן השקעה בתאגיד פלגי   

   1   1 החברה העירונית לתרבות   

   889   889 ריבית והצמדה פלגי שרון   

    48,264   48,264   
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 
  

  פירוטים למאזן (המשך) – 3ביאור 
 
  

    31.12.2019  31.12.2018 

     ניירות ערך סחירים  .י
    ההרכב:   
 45,199  41,619 השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני   

 (45,199)  (41,619) (יב))3סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (ביאור   - בניכוי   

 -   - סה"כ   

         
  
         

  .אי
  

  השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח 
      זמניים בתקציבים בלתי רגילים: ולעודפים

    ההרכב:   
 45,199  41,619 (יא)) 3השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני (ביאור   

 89,193  75,674 (א)) 3פקדונות בבנקאים (ביאור   

 134,392  117,293  סה"כ   
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  4ביאור 

  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים 

  (באלפי ש"ח) 
  

  
  תקבולים ותשלומים בלתי רגילים   -   4ביאור 

    
   ביצוע   ביצוע   תקציב 

2019   2019   2018   

             ולים  לא רגיליםתקב

   1,993   4,924   3,500 )19החזר משנים קודמות (ראה ביאור  

   18,235   22,663   28,848 העברה מקרנות פיתוח 

   1,629   1,214   1,080 החזר הוצאות סוציאליות ששולמו לעובדים 

   -    1,999   3,000 החזר מקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית לכיסוי תשלומי פרישה 

   *        900   3,604   1,050 הכנסות מריבית ושערוך השקעות 

  37,478   34,404   22,758   

   
   

            

        תשלומים לא רגילים

   51,001   52,753   51,000 הנחות במיסים

   31,403   32,855   32,760 תשלומי פנסיה 

   987   482   -   מיסים בשל הוצאות עודפות 

   1,069   559   -   )20הוצאות בגין שנים קודמות (ביאור 

   817   -    -   הפסד מניירות ערך 

   -    -    2,269 א לפקודת העיריות 208רזרבה להוצאות לפי סעיף 

  86,029   86,649   85,277   

  
             *מוין מחדש
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  5ביאור 
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 

  
  קרן לעבודות פיתוח 

        קרן לעבודות פיתוח ואחרות   - 5ביאור   

 א.
מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרים, המיועדים למימון  בקרן לעבודות פיתוח, נרשמים תקבולי העירייה מהטלי ביוב והשבחה,  

 כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה.  עבודות פיתוח,
 (א) לעיל).  3(ראה ביאור  ים ספציפייםכספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של העירייה ולא בחשבונות בנק ב.

         העירייה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הקרנות לתקציב הרגיל.  ג. 

       כספי הקרנות מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים. ד.

         רעיונית על השימוש בכספי הקרן לעבודות פיתוח לצרכי התקציב הרגיל. לא נזקפת ריבית  ה.

             להלן תנועת הקרנות בשנת הדוח (באלפי ש''ח):  ו.
  

  
יתרה  

לתחילת  
 שנה 

תקבולים  
 בשנת הדוח 

העברה  
 מתב"רים

העברות  
מקרנות  
 ואחרות 

העברה  
מתקציב  

 רגיל

הכנסות  
 מהשקעות 

סה"כ  
 תקבולים

העברות  
 לתב"רים 

העברה  
לתקציב  

 הרגיל

העברה  
לגרעון  
 מצטבר 

העברות  
לקרנות  
 אחרות 

תשלומים  
אחרים 

 והוצאות (*) 

סה"כ  
 תשלומים 

יתרה לסוף  
 השנה 

                             שם הקרן 

 120,494 100,906 5,006 -  -  18,235 77,665 103,072 -  733 9 2,190 100,140 118,328 סה"כ שנה קודמת 

                              

 32,030 37,826 2,638 -  -  11,727 23,461 43,274 -  207 1,222 -  41,845 26,582 קרן הטל השבחה 

 16,151 250 250 -  -  -  -  - -  -  -  -  -  16,401 קרן ממכירת מקרקעין 

 7,144 4,702 25 -  -  4,677 -  1,465 -  -  -  -  **    1,465 10,381    קרן ביוב 

 12,845 18,721 9 -  -  2,153 16,559 8,190 -  -  -  -  8,190 23,376 ניקוז קרן  

 14,144 27,753 -  -  -  -  27,753 13,048 -  -  -  13,048 -  28,849.  קרן עודפי תב"רים סופיים

 30,351 4,983 106 1,222 -  4,106 ) 451(  25,255 -  -  -  -  25,255 10,079 קרן כבישים ומדרכות 

 1,182 -  -  -  -  -  -  50 -  -  -  -  50 1,132 חניונים קרן  

 3,446 806 -  -  -  -  806 558 -  ***     540 -  -  18 3,694 קרנות אחרות 

                              

 117,293 95,041 3,028 1,222 - 22,663 68,128 91,840 - 747 1,222 13,048 76,823 120,494 סה"כ 

  
  האחרים כוללים הוצאות הקשורות לתקבולים בקרנות: שכר טרחה שמאים, עורכי דין ועררים.התשלומים       * 

  לגי שרון. פאלפי ₪ שהם פרעון מלוות מתאגיד הביוב  1,424סכום התקבולים בקרן ביוב כולל סך   ** 
 הכנסות מתקציב רגיל בגין עודף מגביית אגרות שמירה ביחס להוצאות שמירה.  *** 
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  ביאורים נוספים 
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  
  

             נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל – 6ביאור 

  

בספרי   נרשמו  הרווחה  משרד  באמצעות  שנעשו  הרווחה  תקציב  של  והתשלומים  התקבולים  של  הנתונים 
שנתקבלו מדוחות שהופקו ע"י המחשב של משרד הרווחה חלק מהנתונים שנזקפו  החשבונות על פי נתונים  

כך שהעלויות    25%- 0%לחובת העירייה גולמו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים של העירייה בשיעור  
 ) שהוצאו ע"י משרד הרווחה והעירייה. 100%בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכום ההוצאות (

  

                    

                    

           נתוני משרד החינוך בתקציב הרגיל - 7ביאור 

  
נתוני התשלומים של תקציבי החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בהם משרד החינוך חייב את העירייה עבור  

תשלומים שכר של גננות עובדות מדינה המועסקות על ידי משרד החינוך בגני הילדים שבבעלות העירייה.  
 אלו מוצגים בסעיף פעולות חינוך.

  

   השתתפות המשרד במימון שכר הגננות כלולה בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה.  

                    

                    

             מפעל המים והביוב   - 8ביאור 

   .חקלאית שיתופית בע"מ"על ידי "מפעל המים כפר סבא אגודה  1931מפעל המים מתנהל החל משנת   

  
את  גם  כיום  גובה  מפעל המים  סבא.  כפר  עיריית  של  שיפוט  שבשטח  האזור  לכל  מים  מספק  המים  מפעל 

   אגרת הביוב אותה הוא מעביר לתאגיד המים והביוב פלגי שרון בע"מ.   

       נכון לתאריך המאזן, אין הסכם תקף חתום בין מפעל המים לעיריית כפר סבא.   

 שילמה העירייה למפעל המים סך   2019העירייה משלמת למפעל המים באופן שוטף עבור צריכת המים. בשנת   

 אלפי ₪).  4,873אלפי ₪) ובגין צריכה לפארק עירוני וגינון ( 2,732אלפי ₪ בגין צריכת מים מוסדות ( 7,605 של  

                    

                    
  התחייבויות בגין פנסיה צוברת, הפרשה לחופשה ופדיון ימי מחלה   - 9ביאור 

   
      

אלפי ש"ח,   8,793א. התחייבות הרשות בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך    
 אלפי ש"ח).  7,925 -  2018בדצמבר  31(ליום 

  

                    

  
ב. התחייבות הרשות בגין פיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת אשר אינה מכוסה על ידי  

אלפי   18,916 -  2018בדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום   19,415הפקדות מיועדות מסתכמת לתאריך המאזן בסך 
 ).חושב מחדש – ש"ח

  

                    

  
 18,863מסתכמת לתאריך המאזן לסך    50בגין צבירת ימי מחלה של עובדיה שמעל גיל  ג. התחייבות הרשות  

   אלפי ש"ח). 16,983 -   2018בדצמבר  31אלפי ש''ח (ליום 

                    

                    

                    
  מכירת נכסים  - 10ביאור 

   
      

   פרוייקט "היוון קרקעות אזור תעשיה":מכר מקרקעין במסגרת  א.   

 לא היו לעירייה הכנסות מדמי היוון בפרוייקט.  2018 - ו 2019בשנים   

 .אלפי ₪) 357 - אלפי ₪ (שנה קודמת   397היו לעירייה הכנסות מדמי חכירה בסך  2019בשנת   

 אלפי ₪),  2,955 - אלפי ₪ (שנה קודמת  4,011כמו כן, היו לעירייה הכנסות מהשכרת מבנים באזור התעשיה בסך   

  .אלפי ₪)  22 - אלפי ₪ (שנה קודמת 46ומתאי חניה   
 

 מכירת מקרקעין:   ב.   

 (כפר סבא הירוקה), 60/80העירייה פרסמה מכרז באמצעות החברה הכלכלית למכירת קרקעות בכפר סבא   

 אלפי ₪). 1,393היו לא היו תקבולים ממכירת מקרקעין אלו (שנה קודמת  2019בשנת   
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 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

     

        

        

 הון עצמי                                תאגידים עירוניים   - 11ביאור 

 במאזן         יתרה בספרי  הלוואות /     

 התאגיד*      העירייה ח (ז) שטרי הון  פרמיה  מניות        שיעור אחזקה   מבנה משפטי                                   שם הגוף

 אלפי ₪                אלפי ₪   אלפי ₪  אלפי ₪  אלפי ₪                                                                                        

   3,062ז    31,824 -  500         50      100%  החברה הכלכלית פיתוח כפר סבא     חברה           

3,672ח                 89,235 6,674 39,947     87.43         87.43%  חברה             פלגי שרון בע"מ                              

   1,732ז                 7,036 -  - 1               100%        החברה העירונית לתרבות הפנאי      חל"צ     

        

       . 31.12.2019* לפי הדוחות הכספיים ליום 
  
  
 

       החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 

 פרויקטים לקידומה, , במטרה ליזום ולפתח 1991א. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן "החברה") נוסדה בדצמבר 

 ₪ מהן מחזיקה    1מניות רגילות בנות  50,000של עירית כפר סבא: הונפקו  100%רווחתה ופיתוחה של העיר. החברה בבעלות      

 ₪ בהן מחזיקה  10מניות הנהלה בנות   22מניות וראש העיריה, מתוקף תפקידו, במניה אחת. כמו כן הונפקו  49,999 - העירייה ב     

 אלפי ₪ כתשלום פרמיה ע"ח מניות.  500אלפי ₪ עבור המניות, וכן העבירה עוד   50העיריה. העירייה שילמה      
  

       ב. להלן נתונים נבחרים מדוחותיה הכספיים של החברה: 

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   32,516 42,416 סך נכסים שוטפים לסוף השנה       

   21,261 28,941 סך התחייבויות שוטפות לסוף השנה        

   27,499 31,274 יתרת עודפים שנצברו לסוף השנה       

   82,338 83,252 מחזור הכנסות        

   1,825 3,775 רווח נקי לשנה        

        

     בדוחותיה הכספיים של העירייה. ג. חלק העירייה ברווחי החברה הכלכלית אינו מקבל ביטוי 

 אלפי ₪)  176 -  2018אלפי ₪ (בשנת   173ידי העירייה עבור מיסים, אגרות והחזרי הוצאות בסך של - חויבה החברה על 2019ד.  בשנת 

     אלפי ₪). 2,511  -  2018אלפי ₪. (בשנת  3,030ועבור פרויקט שילוט חויבה סך של       

 אלפי ₪)  1,315 -  2018אלפי ₪ (בשנת  1,206חויבה העירייה על ידי החברה בעמלת דמי ניהול חנייה ופיקוח עירוני בסך של  2019ה.  בשנת 

 אלפי ₪)  78,689 -  2018אלפי ₪ (בשנת  64,356חויבה העירייה על ידי החברה בגין עבודות במסגרת תב"רים שונים בסך של  2019ו.  בשנת 

 אלפי ₪ בגין כח אדם מושאל מהחברה. 308בנוסף, חויבה העיריה בסך  לא כולל הפרויקטים המצוינים להלן.    

 אשר מנוהלים ומבוצעים על ידי החברה,  - "מפעלות כפר סבא" ו"היוון קרקעות אזור תעשיה"  - ז. שני פרויקטים של העירייה 

 כזרועה הארוכה של העיריה, נרשמים בספרי העיריה כתב"רים במהלך עריכת הדוחות הכספיים, וזאת לאחר קבלת דוחות      

 כספיים מבוקרים של פרויקטים אלה מהחברה. רישומי ההכנסות וההוצאות מקבלים ביטוי בתב"רים ובקרן ממכירת מקרקעין.      

 מיליון ש"ח הרכישה  8.5- תעשיה" רכשה העירייה מקרקעין ממנהל מקרקעי ישראל תמורת כח. במסגרת פרויקט "היוון קרקעות אזור  

 מומנה בהלואה שנטלה החברה, בגינה העמידה העירייה ערבות לטובת החברה. המקרקעין בחלקם ממומשים חלקות חלקות,       

 ובגין חלקם מתקבלים דמי חכירה. כל הכספים מתקבלים באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא עד להחזר מלוא       

 לים מדמי ההיוון נרשמים בספרי העירייה לקרן ממכירת מקרקעין ומשם מועברים). התקבו2007ההלואה (נפרעה במלואה בשנת      

 לתב"ר למימון רכישת המקרקעין. דמי החכירה השוטפים נרשמים לתקציב הרגיל ומועברים אף הם לתקציב הבלתי רגיל למימון      

 אלפי ₪ )  1,216 - בסך כ 2018אלפי ₪ (בשנת  1,118גבתה החברה מהעיריה בפרויקט זה דמי ניהול בסך  2019הרכישה. בשנת      

     אלפי ₪).  357סך  2018אלפי ₪ בגין דמי חכירה (בשנת   397התקבלו  2019בשנת      

 אלפי ₪) 2,955 -  2018אלפי ₪. (בשנת  4,011קיבלה העירייה כספים מפרוייקט חדש של השכרת נכסים באזור התעשיה בסך   2019בשנת      

 דיור מוגן" אינה מקבלת ביטוי בספרי העירייה היות שבהתאם להסכם בין העירייה והחברה - ט.  הפעילות השוטפת של פרויקט "מעונות גיל 

 ת, החברה מנהלת את הפרויקט ובתמורה זכאית לרווח (או הפסד) המופק מהפעילות. להלן נתוני הפעילות של הפרוייקט: הכלכלי     

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   1,102 1,132 מחזור הכנסות       

   940 1,140 סך הוצאות       

   162 (8)  רווח (הפסד) שנתי      
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 ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019
 

תאגידים עירוניים (המשך) – 11ביאור   
        

      צור יגאל בע"מ  –פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר 

 פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית   - על הקמת תאגיד אזורי לביוב  30.6.2010א.  מועצת העיריה החליטה ביום  

 . התאגיד הינו 2011בינואר  1(להלן "התאגיד" או "פלגי שרון בע"מ") שהחל לפעול ביום  514558899צור יגאל בע"מ ח.פ.  –כוכב יאיר     

   צור יגאל. - למועצת כוכב יאיר  12.57%  - לעיריית כפר סבא ו 87.43%אשר שיעורי השליטה הם: משותף כ     

   .2010אישור מנהל המים להפעלת התאגיד ורשיון הפעלתו מטעם מנהל המים התקבל בחודש דצמבר     

     : 2010לנובמבר  16.  להלן עיקרי ההסכם בין העירייה לבין התאגיד שנחתם ביום ב

 צור יגאל. התאגיד יספק שירותי ביוב לעיריית כפר סבא ושירותי מים –א. יוקם תאגיד איזורי יחד עם המועצה המקומית כוכב יאיר       

 צור יגאל. העברת נכסי הביוב לתאגיד בהתאם לסקר נכסי הביוב שנערך. על פי סקר נכסי הביוב שווי הנכסים   –וביוב לכוכב יאיר          

 אלפי ₪. שווי הנכסים המועברים על ידי עיריית כפר סבא נטו מסתכם    17,103 - צור יגאל  - מועברים על ידי כוכב יאיר  ה         

 אלפי ₪, 55,008אלפי ₪  בניכוי  121,737 - אלפי ₪  (ערך הנכסים המועברים של העירייה על פי סקר הנכסים  66,729- לסך         

 . הלוואות ביוב שנטלה העירייה למימון השקעותיה במכון הטיהור המשותף עם הוד השרון אשר יועברו לתאגיד         

       ב. כנגד העברת הנכסים העירייה זכאית כדלקמן:     

 אלפי ₪ מניות רגילות.  87.43אלפי ₪), יקצה התאגיד לעיריית כפר סבא  40,034משווי הנכסים נטו (  60%תמורת  - א         

   אלפי ₪) יהווה הלוואת בעלים מעיריית כפר סבא לתאגיד.  20,021משווי הנכסים נטו ( 30% - ב         

 ). ההלוואה תישא גם ריבית 2012שנה. פרעון ראשון של קרן ההלוואה החל מהשנה ( 15 - ההלוואה הצמודה תיפרע במשך כ          

       לשנה. 5%צמודה בשיעור            

 אלפי ₪, יירשם   6,674 - מערך הנכסים המועברים על ידי העירייה בניכוי התחייבויות המט"ש דהיינו סך של כ 10%כנגד  - ג        

 לטובת עיריית כפר סבא שטר הון נדחה שאינו נושא ריבית וללא זמן פרעון. שטר ההון ייהפך להלוואת בעלים בשנה הראשונה           

 בו התאגיד מציג תזרים מזומנים חיובי בדוחותיו הכספיים עם אישורם על ידי הממונה. פרעון שטר ההון וכל שינוי בו מצריכים            

       אישור ממונה.            

 עובדי העירייה יושאלו לתאגיד לתקופה שתוסכם, ותמורת העסקתם תשולם לעירייה. השנה חויב התאגיד   –ג. השאלת עובדים 

 אלפי ₪). 2,362חויב התאגיד בסך  2018אלפי ₪ בגין השאלת עובדים (ראה סעיף ו' לבאור). (בשנת   2,286בסך        

 ד. העירייה זכאית להחזר מלא מן התאגיד של פרעון יתרת קרן הלוואות הביוב שנטלה למימון השקעותיה במט"ש המשותף עם הוד השרון 

 אלפי ₪ קרן וריבית  46,999אלפי ₪. ( 54,249את יתרת ההלוואות ע"ס   2012לאוקטובר  16 - פרע ב אלפי ₪. התאגיד 53,156בסך של     

       אלפי ₪).  7,250והצמדה בסך כולל של     

 (לפני מע"מ) מגביית  60%העירייה נשאה במלוא עלויות המימון לפיתוח השכונה ותהא זכאית לקבל  – 60/80ה. פיתוח שכונת כפר סבא 

       היטלי הביוב בפרוייקט.     

 ו. לפי ההסכם, העירייה מתחייבת להסדיר ולשלם את חובות הביוב מהעבר שנוצרו עד ליום הפעלת התאגיד והם יטופלו ע"י העירייה. 

 כמו כן לגבי התב"רים הפתוחים בנושא הביוב, העירייה מתחייבת לשאת בהוצאות השלמת העלויות הכרוכות באותם התב"רים,      

   ומאידך, העירייה תגבה את כל החייבים בגין חובות הביוב שנוצרו עד ליום הפעלת התאגיד.    

       ה. להלן החיובים שרשמה העירייה לחובת התאגיד: 

  2019 2018   

   24 24 חיוב בגין הוצאות שונות של העירייה          

   2,362 2,286 חיוב בגין הוצאות שכר לעובדים מושאלים           

   1,412 1,424 ב' וסעיף ט' להלן)1חיובי קרן ריבית והצמדה בגין הלוואות (ראה סעיף          

      12,870    -   החזר מע"מ (*)         

      16,668    3,734 סה"כ חיובים          

       . הסכומים נזקפו לקרן ביוב ,מ ממכירת נכסים לתאגיד"החזר מע (*)             

       העירייה לא גבתה היטלים עבור התאגיד.  2018 - ו  2019בשנת ו.     

       ז.      יתרת קרן ההלוואות לעירייה הרשומות בתאגיד (באלפי ₪): 

   2018 2019 חיובים:                                    

   11,275 10,348 קרן צמודה                                                             

    707    709 קרן וריבית שהגיע מועד פרעונן ולא נפרעו                                     

    11,982   11,057 סה"כ                                                                   

        

    6,674    6,674 שטר הון                                                              
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
  

     תאגידים עירוניים (המשך) – 11ביאור 

    

        

       ח. להלן נתונים נבחרים מדוחותיו הכספיים של התאגיד: 

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   55,929 63,747 סך נכסים שוטפים לסוף השנה       

   117,146 123,313 סך רכוש קבוע לסוף השנה        

   16,437 18,016 סך התחייבויות שוטפות לסוף השנה        

   99,036 96,937 סך התחייבויות לזמן ארוך לסוף השנה        

   31,076 37,084 יתרת עודפים שנצברו במאזן לסוף השנה        

   35,321 38,889 מחזור הכנסות        

   5,930 6,008 רווח נקי לשנה        

        

        

       החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ 

 על הקמת חברה עירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא. ההחלטה אושרה ע"י שר הפנים  2012לינואר  4א. מועצת העיר החליטה ביום 

 .2012כחברה לתועלת הציבור, והחלה לפעול לקראת חודש ספטמבר  2012לאוגוסט  13. החברה נרשמה ביום 2012ליולי  29ביום      

 ₪ כל אחת שכולן הונפקו לעירייה.   1מניות רגילות בנות  1,000ב. הון המניות הרשום המונפק והנפרע של החברה הינו 

 המוסיקה" בכפר סבא, עמותה שהפעילה מערך לימודי מוסיקה במערכת החינוך, וכן את   ג. החברה המשיכה את פעילותה של "קרן 

       פעילות הקונסרבטוריון שהופעל ע"י המרכז הקהילתי.      

 תחרויות ד. העירייה העבירה לחברה סכומים בגין תמיכות, השתתפויות בתוכנית הלימודים בבתי ספר, תשלומים עבור הפקת אירועים, 

 אלפי ₪    2,643אלפי ₪) וכן סך של  8,276אלפי ₪ (שנה קודמת   7,588מוסיקה ופסטיבלים. בשנת הדוח העבירה העירייה לתאגיד       

       אלפי ₪). 2,531בגין תוכניות קיץ (שנה קודמת       

       ה. להלן נתונים נבחרים מדוחותיה הכספיים של החברה: 

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   19,732 19,936 סך נכסים שוטפים לסוף השנה       

   12,047 12,916 סך התחייבויות שוטפות לסוף השנה        

   7,757 6,883 יתרת נכסים נטו שלא קיימת לגביהן הגבלה לסוף השנה         

   64,088 74,168 מחזור הכנסות        

   1,875 (874) הכנסות (הוצאות) נטו לשנה        

        

         

       שעבודים ומשכונות  -  12באור 

 (להלן: "יום העיון"):  24.08.2020בהתאם לדוח עיון במאגר רשם המשכונות נמצאו המשכונות והשעבודים הבאים, נכון ליום 

 אלף ש"ח    345א.  כל הכנסותיה של העיריה, לרבות הכנסות עתידיות ועצמיות, משועבדות לטובת בנקים שונים בסכומים שבין 

 אלף ש"ח. 311,565שנים. הסכום המשועבד המצטבר ליום העיון הינו  99שנים ועד  7בלתי מוגבל, לתקופות בין ועד סכום              

       יהם חתומה העיריה, נכון ליום העיון, הם כדלקמן: פיים עליב.  השעבודים הספצ

   לטובת נכס ממושכן       
  תאריך סיום 

 המשכון 

 18.03.2102 בזקכל תקשורת  + שלוחות  LGמרכזיית טלפון       

 15.08.2111   מפעל הפיס  2012לשנת  660ומס'   188אגרות חוב לשעבוד מענקים מס'       

 02.06.2113   מפעל הפיס  2014לשנת  93ומס'   2013לשנת  2303אגרת חוב לשעבוד מענקים מס'       

 07.04.2115   מפעל הפיס  2014לשנת  670אגרת חוב לשעבוד מענק מס'       

 18.05.2024   משרד המדע  בכפר סבא 33רח' ירושלים  142חלקה  6440זכות במקרקעין: גוש      
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  בויות תלויות יהתחי -  13באור 

       
 , כמפורט להלן: 31.12.2019משפטיות נכון ליום על פי מכתבים מיועציה המשפטיים של העירייה, עומדות נגדה תביעות  

 סוגי התביעות 

  מספר 
  התביעות 
 הפתוחות 

  הסכום  
  הכספי  

 בתביעות 

  סכום חבות  
  כספית  

 מוערכת  

 אלפי ₪  אלפי ₪     

       א. תביעות להן השפעה אפשרית על התקציב הרגיל

 2,262 9,693 15 הליכים הצהרתיים ותביעות אזרחיות 

 2,695 2,695 9 חוזיות וכספיות תביעות 

 607 2,980 23 בסכום שאינו מכוסה בביטוח  - נזקי גוף ורכוש 

 600 1,824 8 עבודה 

 לא ידוע  3,500 2 בג"צ

 לא צוין  לא צוין    93 עררים בענייני ארנונה 

 6,164 20,692 150 סה"כ 

 7,364     :31.12.2019סכום ההפרשה שנכללה במאזן העיריה ליום 

        

      ב. תביעות להן השפעה אפשרית על קרנות הפיתוח והתקציב הבלתי רגיל

 20,000 100,726 10 עתירות מנהליות 

 10,235 60,496 23 השבת אגרות והיטלי פיתוח 

 לא צוין  לא צוין  46 ערר היטלי השבחה 

 לא צוין  לא צוין  22 תובענות תכנון ובניה והפקעות 

 *  לא צוין  33,708   4 לחוק התכנון והבניה  197לפיצויים לפי סע' תביעות 

  105 194,930 30,235 

   * היועצים המשפטיים לא נקבו בסכום ההתחייבות המוערך לתביעות אלה 

        
  

         שומות ניכויים  -  14באור 

 והעיריה נדרשה לשלם את הסכומים כמפורט להלן: לעיריה נערכו שומות סופיות לניכויים עד וכולל שנת המס, 

 ; 2015 שנת המס  על ידי רשות המסים בגין השנים עד וכולל 2018לפי השומה שנערכה במהלך שנת  - אלפי ₪  1,013סך  - 

 .2015 שנת על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין השנים עד וכולל 2019לפי השומה שנערכה במהלך שנת  - אלפי ₪   482סך  - 

       הסכומים קיבלו ביטוי בדוחות כספיים אלה. 

 , וההפרשה שנרשמה כהתחייבות בספרי העיריה בגין שנים אלה הינה כמפורט  2016-2019טרם נערכו שומות סופיות עבור השנים 

       להלן. 18בביאור 

         

        רכישת רכוש קבוע במסגרת התקציב הרגיל   -  15באור 

 אלפי ₪, עבור מחשבים וציוד היקפי, ציוד וריהוט.  472בסך   קבוע העירייה רכשה במסגרת התקציב הרגיל רכוש 2019בשנת 
 
        

        עסקאות ליסינג -  16באור 

 שנים בקירוב.  3- חברות ליסינג שונות. כל חוזי הליסינג הינם ל  5כלי רכב בחכירה תפעולית, בהתאם לחוזים עם   73העירייה שוכרת 

       בגין ליסינג רכבים. מיליון ₪  2.97 - כ  2019סה"כ שולם בשנת 

         

       ערבויות  -  17באור 

 , אושר מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש  07.08.2019על פי החלטת מועצת העיר מיום 

     . 2019-2020אלפי ש"ח בגין עונת המשחקים  800באצטדיון המושבה, בסך כולל של  

 כלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם הלוואה  כמו כן, באותה ישיבה של מועצת העיר אושר מתן ערבות להתחייבות החברה ה

    מיליון ש"ח עבור פרויקט ייצור חשמל בגגות סולריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים.  13בסך 
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 (באלפי ש"ח) 

        

  31.12.2019  31.12.2018 

         הכלולות בדוחות הכספיים הפרשות  – 18באור 

      : יםלהלן יתרות ההפרשות הכלולות בדוחות הכספי

   7,797  7,364 )13יבויות תלויות ותביעות (ראה באור י הפרשה להתח

   1,800  2,260 הפרשה לתשלום מיסים וניכויים 

   528  997  בגין אגרות תלמידי חוץ  – חובות מסופקים רשויות 

   1,583  1,583 הפרשה בגין דמי הבראה שטרם שולמה 

   11,708  12,204 סה"כ  

         

         

        הכנסות בגין שנים קודמות   - 19ביאור 

      הרכב: 

   -  2,565 ביטול הפרשה לחובות חברת פיקוח חניה 

   -  577 מ.ג.ע.רביטול הפרשה לחובות 

   -  800 עדכון הפרשות לתביעות משפטיות תלויות 

   204  490 עדכון הפרשות לאחרים

   315  492 מוסדות חינוך   - משטרה 

   839   -  2012-2016החזר מס שכר ביתר בגין השנים 

   635  - החזרים משנים קודמות 

  4,924  1,993   

         

         

        הוצאות בגין שנים קודמות   - 20ביאור 

       ההרכב: 

   444  469 אגרות חינוך והתחשבנות מול רשויות מקומיות 

   102  - חברה כלכלית שנים קודמות 

   190  - מועצה דתית 2014-2017גמר חשבון 

   238  - תיקון כפילויות שנים קודמות 

   95  90 אחרות 

  559  1,069   

         

 
       מערכות סולאריות   - 21ביאור 

   העיריה הקימה מערכות סולאריות לייצור "חשמל ירוק" במסגרת התקציבים הבלתי רגילים בשנים קודמות. 

 להלן.  1לטופס  3חלק מהמימון להקמת המערכות הסולאריות היה באמצעות מלוות לזמן ארוך מבנקים, אשר פרטים לגביהם מובאים בנספח 

 אלפי ₪). 1,584 -  2018אלפי ₪ (בשנת  1,226הסתכמו ב   2019הכנסות העיריה מייצור חשמל ומכירתו לחברת החשמל בשנת 

        

      

       אירועים לאחר תאריך המאזן  - 22ביאור 

  ) שהחלה בסין והתפשטה ברחבי העולם, לרבות בישראל.  COVID-19לאחר תקופת הדיווח, חלה התפרצות של "נגיף הקורונה" ( 

 בעקבות אירוע זה מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות צעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על תנועת  

       אזרחים, התכנסויות וכיוצא באלה.

  ירידה משמעותית בתחומים שונים בפעילות העירייה שהתבטאה   2020נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בעקבות האמור חלה בשנת 

   מחד בירידה בעיקר בהכנסות העצמיות, שבגין חלקן נתקבל שיפוי ממשרד הפנים, ומנגד בצמצום פעילויות. 

 בהתאם להערכת הנהלת העירייה, לא צפויה כתוצאה מהאמור השפעה מהותית על תוצאות הפעילות הכספית בתקציב הרגיל ובתקציב  

      .2020הבלתי רגיל של העירייה בשנת 

 מוקדם לאמוד את הגירעון הצפוי לשנה זו אך הנהלת העירייה שוקדת על צמצומו על ידי התאמה מירבית של הפעילות לרמת ההכנסות.  

 העירייה מקבלת שיפוי מהמדינה לוויתורים שנדרשו בהטלת המסים ומשרד הפנים התיר נטילת הלוואות לכיסוי הגירעון שייווצר. 

   לא תהיה להערכת ההנהלה מהותית. 2020הנגיף על הדוחות הכספיים לשנת   בנסיבות אלו, השפעת התפרצות
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  1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה 
  ) אלפי ש"ח(

  

    
יתרה לתחילת  

 השנה 
בשנת  חיוב 

 החשבון 
סה"כ פטורים,  

 שחרורים והנחות 
העברה ל / מ  

 סה"כ חיובים נטו  חובות מסופקים 
סה"כ גביות בשנת  

 יתרה לסוף השנה   הדוח 
%   - יחס גביה ב 

 לכלל החיובים

     (פירוט ג)      (פירוט ב) (פירוט א)    שם החשבון  מס.
  

 א.  
  

                 חשבונות על בסיס חיוב שנתי 

                 ארנונה 1

 94.1% 12,469 199,077 211,546 ) 144( 38,442 237,841 12,291 ארנונה למגורים  1.1

 86.2% 26,958 169,100 196,058 ) 1,423( 14,311 189,719 22,073 ארנונה אחרת  1.2

 -  127,647 -  127,647 1,567 8,797 5,196 129,681 חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה  1.3

 68.8% 167,074 368,177 535,251 -  61,550 432,756 164,045 סה"כ ארנונה   

                    

 68.8% 167,074 368,177 535,251 -  61,550 432,756 164,045 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר   

                    

                 פעמי חשבונות על בסיס חיוב חד   ב.  

 63.8% 1,750 3,085 4,835 -  -  3,039 1,796 שכר דירה  2

 95.0% 2,219 41,982 44,201 -  589 42,851 1,939 עצמיות חינוך  4

 100.0% -  41,560 41,560 -  -  41,560 -  ** הטלי השבחה 8

 48.7% 35,339 33,503 68,842 -  -  38,560 30,282 הטלי פיתוח  9

 99.9% 7 5,814 5,821 -  -  5,837 ) 16( אגרות בניה  10

 1.9% 10,760 210 10,970 -  -  3,188 7,782 הטל ביוב  11

 74.1% 8,187 23,452 31,639 -  801 22,515 9,925 שלטים, אישורים וכו'  14

 -  13,419 -  13,419 -  -  ) 1,984( 15,403 חובות מסופקים וחובות למחיקה  17

 67.6% 71,681 149,606 221,287 -  1,390 155,566 67,111 פעמי - חשבונות על בסיס חיוב חדסה"כ   

                    

 68.4% 238,755 517,783 756,538 - 62,940 588,322 231,156 סה"כ בשנת הדוח   

 69.0% 231,156 515,159 746,315 -  52,013 579,347 218,981 שנה קודמת   

 69.6% 218,981 501,913 720,894 -  57,555 566,867 211,582 שנתיים קודמות   

  

  
  הוגדרו כמסופקים. 2012החובות המסופקים סומנו ע"י העירייה באופן ספציפי וקודדו במערכת הגבייה; בנוסף, חובות עד וכולל שנת *   

   מיליון ₪ שגויה ואינה משקפת את היתרה הנכונה. 158העירייה היתרה המופיעה במערכת הגביה ע"ס ** היטלי השבחה נרשמו על פי הגביה בפועל, שכן לטענת 
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  פירוט א  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה 

  ) אלפי ש"ח(

  

  חיובי ריבית והצמדה   חיוב ראשוני שם החשבון  מס.
 על השוטף 

  חיובי ריבית והצמדה  
 בגין חובות קודמים

 חיוב בשנת החשבון  חיוב (ביטול) נוסף 

              
           חשבונות על בסיס חיוב שנתי  א.  

           ארנונה 1

 237,841 1,447 436 335 235,623 ארנונה למגורים  1.1

 189,719 6,736 1,120 542 181,321 ארנונה אחרת  1.2

 5,196 -  5,196 -  -  חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה  1.3

 432,756 8,183 6,752 877 416,944 סה"כ ארנונה   

              

 432,756 8,183 6,752 877 416,944 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי  

              

           בסיס חיוב חד פעמי חשבונות על  ב.  

 3,039 ) 21( 1 20 3,039 שכר דירה  2

 42,851 ) 32( 30 15 42,838 עצמיות חינוך  4

 41,560 -  -  -  41,560 הטלי השבחה  8

 38,560 ) 2,496( -  2,025 39,031 *  הטלי פיתוח  9

 5,837 ) 33( -  1 5,869 אגרות בניה  10

 3,188 ) 290( -  683 2,795 *  הטל ביוב 11

 22,515 ) 1,567( -  490 23,592 *  שלטים, אישורים וכו'  14

 ) 1,984( ) 2,245( 261 -  -  חובות מסופקים וחובות למחיקה  17

 155,566 ) 6,684( 292 3,234 158,724 פעמי - סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד  

              

 588,322 1,499 7,044 4,111 575,668 סה"כ   

  

  
  
  בסוג שירות זה אין במערכת הגביה הפרדה של חיובי ריבית והצמדה בין החובות השוטפים לחובות קודמים. * 
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  פירוט ב  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה 

  ) אלפי ש"ח(ב

                  
                  

פטורים שנה   שם החשבון  מס.
 שוטפת 

פטורים שנים  
 קודמות 

מחיקת  
חובות/חובות  

 אבודים
סה"כ פטורים   הנחות מימון  הנחות על פי ועדה  הנחות על פי דין 

 שחרורים והנחות 

                  
               חשבונות על בסיס חיוב שנתי  א.  

               ארנונה 1

 38,442 -  161 38,281 -  -  -  ארנונה למגורים  1.1

 14,311 -  -  12,648 -  40 1,623 ארנונה אחרת  1.2

 8,797 -  -  -  8,797 -  -  חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה  1.3

 61,550 -  161 50,929 8,797 40 1,623 סה"כ ארנונה   

                  

 61,550 -  161 50,929 8,797 40 1,623 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי  

                  

               חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי  ב.  

                  

 589 -  -  -  -  -   589 עצמיות חינוך  4

                  

 801 -  -  -  -  -   801 שלטים, אישורים וכו'  14

                  

                  

 1,390           1,390 פעמי - סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד  

                  

 62,940 - 161 50,929 8,797 40 3,013 סה"כ   
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  פירוט ג  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה מצב חשבון 

  ) אלפי ש"ח(

 סה"כ גביות בשנת הדוח  גבית פיגורים  גביה השנה  שם החשבון  מס.
          

       חשבונות על בסיס חיוב שנתי  א.  

       ארנונה 1

 199,077 7,140 191,937 ארנונה למגורים  1.1

 169,100 6,982 162,118 ארנונה אחרת  1.2

          

 368,177 14,122 354,055 סה"כ ארנונה   

          

 368,177 14,122 354,055 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר   

          

       חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי  ב.  

 3,085 775 2,310 שכר דירה  2

 41,982 121 41,861 עצמיות חינוך  4

 41,560 -  41,560 הטלי השבחה  8

 33,503 -  33,503 *  הטלי פיתוח  9

 5,814 -  5,814 אגרות בניה  10

 210 -  210 *  הטל ביוב 11

 23,452 -  23,452 *  שלטים, אישורים וכו'  14

          

 149,606 896 148,710 פעמי - סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד  

          

 517,783 15,018 502,765 סה"כ   

  
   

  * בסוג שירות זה אין במערכת הגביה הפרדה בין גביה שוטפת לגביית פיגורים. 
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  פירוט ד  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  2019 בדצמבר 31דוח גביה ויתרות חייבים ליום  

  ) אלפי ש"ח(ב

  

 *מיםארנונה ו נתוני גביה 
    ארנונה כללית   

  2019   2018      

              ורים גבית פיג

      35,959   34,364   יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה

      ) 3,445(   376   חיוב / זיכוי נוסף 

      ) 1,162(   ) 1,567(   העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 

      1,811   1,556   חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה 

      ) 1,132(   ) 1,009(   זיכויים ומחיקת חובות הנחות, פטורים, 

      32,031   33,720   סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)

      13,793   14,122   גביה בגין פיגורים

      18,238   19,598   יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 

               

              גביה שוטפת 

      409,464   416,944   תקופתי שוטף מצטבר חיוב  

      834   7,807   חיוב / זיכוי נוסף 

      890   877   חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה 

      ) 49,869(   ) 51,744(   הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות 

      361,319   373,884   סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)

      ) 345,193(   ) 354,055(   גביה שוטפת 

      16,126   19,829   שוטפת  יתרת פיגורים לתקופה

               

      34,364   39,427   יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה 

   
   

             

      43.06%   41.88%   % גביה מהפיגורים 

      95.54%   94.70%   % גביה מהשוטף 

         91.26%   90.33%   % גביה מהסה"כ 
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  1לטופס  3נספח 
  מצב חשבון המלוות לפרעון

  2019 בדצמבר 31ליום 

  ) אלפי ש"ח(

  
  

מערכות       וביובמים   
 סולאריות

    סה"כ        אחרות   

  31.12.2019    31.12.2019  31.12.2019  31.12.2019   31.12.2018 31.12.2017 
  יתרות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו  

 לפרעון בתחילת השנה                                        
19,341     2,000   241,549   262,890   249,684  198,419 

 99,680  30,000   34,000   34,000   -      -  סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה

  19,341     2,000   275,549   296,890   279,684  298,099 

 48,415  16,794   17,145   13,990   111     3,044 תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח  - פחות  

 249,684  262,890   279,745   261,559   1,889     16,297 יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה

 4,181  4,010   3,398   125   22     3,251 הפרשי הצמדה על הקרן שנצברו לסוף השנה *  - נוסף 

 253,865  266,900   283,143   261,684   1,911     19,548 עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה  ךס

                         
               

  
   (מדד ידוע).  2019נובמבר חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש   * 

  
 

                         
  2019   2018  2017            

                        סכום פרעון כלל המלוות 

                  סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח: 

            48,415   16,794     17,145 קרן 

            4,098   4,290     4,882 ריבית 

            10,674   882     901 הצמדה  

            63,187   21,966     22,928 סה"כ  

                        

                         

                        :  2התאמה לטופס 

                17,162     18,250 בסעיף פרעון מלוות 

                4,805     4,678 בסעיף מפעלי הביוב 

                21,966     22,928 סה"כ 

                        
  
  

 להלן תחזית פרעון המלוות (קרן והצמדה): 
                       

                      20,668 שנה ראשונה 

                      23,164 שנה שניה 

                      24,071 שנה שלישית 

                      23,520 שנה רביעית 

                      23,512 שנה חמישית 

                      168,208 שנה שישית ואילך 

  283,143                      
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  2לטופס  1נספח 
  תקבולים ותשלומים  - ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 

  לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

  2019 לשנת הכספים

  ) באלפי ש"ח(

  
 הביצוע     נטו הסטיות   הביצוע    התקציב    שינויים    תקציב מקורי  תקבולים ותשלומים כללי - חלק א'   

 2018   מעל    מתחת                     

                              

 816,055   11,095       859,633   848,538   5,106   843,432 הכנסות   

 814,549   ) 9,850(       858,388   848,538   5,106   843,432 הוצאות   

 1,506   1,245       1,245   -   -   - עודף בשנת הדוח   

                              

                              

 % מסה"כ   הביצוע      נטו הסטיות   % מסה"כ    הביצוע    התקציב  הכנסות לפי מקורות  -חלק ב'   

     2018   מעל    מתחת                 

                              

                           הכנסה עצמית  1

 65.79%   536,855   1,968      64.00%   550,196   548,228 גביה ישירה  1.1

 0.44%   3,622   3,111       1.37%   11,741   8,630 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות  1.2

 2.23%   18,235       6,185   2.64%   22,663   28,848 העברה מקרנות פיתוח  1.3

    585,706   584,600   68.01%   6,185   5,079   558,712   68.46% 

                           שלה הכנסות מהממ 2

 31.45%   256,611   12,155       31.97%   274,822   262,667 השתתפות משרדי ממשלה  2.1

 0.09%   732   46       0.02%   211   165 מענקים מיוחדים  2.5

    262,832   275,033   31.99%       12,201   257,343   31.54% 

                              

 100.00%   816,055   17,280   6,185   100.00%   859,633   848,538 סה"כ הכנסות לפי מקורות   
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  המשך  - 2לטופס  1נספח 
  תקבולים ותשלומים  - ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 

  לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

  2019פים לשנת הכס

  ) אלפי ש"ח(ב

  
  

 % מסה"כ   הביצוע      נטו הסטיות   % מסה"כ    הביצוע    תקציב    סוג ההוצאההוצאות לפי   –חלק ג'   
     2018   מעל    מתחת                   
                                

 45.05%   366,931   4,608       44.55%   382,399   377,791   משכורות ושכר  1

 4.50%   36,716   844       4.22%   36,213   35,369  אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)   2

 0.27%   2,201   163       0.26%   2,268   2,105   הוצאות מימון  3

 31.14%   253,620   169       31.72%   272,254   272,085   הוצאות תפעול  4

 15.94%   129,849   2,595       16.46%   141,285   138,690   השתתפויות ותמיכות  5

 0.40%   3,265   1,041       0.12%   1,041   -    הוצאות חד פעמיות  6

 2.70%   21,966   430       2.67%   22,928   22,498   פרעון מלוות  7

                                
                                
 100.00%   814,549   9,850       100.00%   858,388   848,538   סה"כ הוצאות   
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  2לטופס  2נספח 
  הוצאות לפי שירותים ויעודים לעומת הכנסות  - ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 

  2019 מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספים

  ) אלפי ש"ח(ב

  
  עודף (גרעון)   הוצאות   הכנסות   מספר הפרק   

 הסטייה נטו לפי לפי סטיות ביצוע תקציב  סטיות ביצוע תקציב  הוצאות  הכנסות  פרקי התקציב 
 עודף (גרעון)  ביצוע תקציב  (מעל) מתחת      מעל (מתחת)           

                       א. הכנסות והוצאות מיועדות 

 1,030 ) 59,519( ) 60,549( 1,030 59,519 60,549       6   . הנהלה וכלליות 1

 ) 3,142( ) 129,793( ) 126,651( ) 3,372( 148,905 145,533 230 19,112 18,882 7 2 . שירותים מקומיים 2

 4,202 ) 192,756( ) 196,958( ) 6,814( 541,861 535,047 11,016 349,105 338,089 8 3 . שירותים ממלכתיים 3

 ) 1,883( 7,981 9,864 ) 74( 21,454 21,380 ) 1,809( 29,435 31,244 9 4 . מפעלים4

 ) 3,694( ) 52,245( ) 48,551( ) 620( 86,649 86,029 ) 3,074( 34,404 37,478 99 5 רגילים . בלתי  5

 ) 3,487( ) 426,332( ) 422,845( ) 9,850( 858,388 848,538 6,363 432,056 425,693     סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות 

                        

                       ב. הכנסות בלתי מיועדות 

 4,686 427,366 422,680       4,686 427,366 422,680   1 . גביה ישירה 1

 46 211 165       46 211 165   1.19 . מענקים כלליים 2

 4,732 427,577 422,845       4,732 427,577 422,845     סה"כ הכנסות בלתי מיועדות 

                        

 1,245 1,245 - )9,850( 858,388 848,538 11,095 859,633 848,538     סה"כ כללי 

                       

 1,245                   אי איזון תקציבי הסטיה נטו עודף (גרעון)
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  2לטופס  3נספח 
  מסגרת משרד הפנים ממוין לפי  - דוח ביצוע התקציב הרגיל 

  2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

  ) באלפי ש"ח(

  
                            
 % מסה"כ   2018ביצוע   עודף (גרעון)  % מסה"כ   ביצוע  תקציב  הסעיף  
                         הכנסות   
 44%   359,483   3,222   43%   367,922   364,700   ארנונה   

 6%   51,001   1,753   6%   52,753   51,000   הנחות בארנונה (*)   

 16%   127,005   )3,006(   15%   129,522   132,528   יתר עצמיות   

 24%   192,143   9,814   24%   204,745   194,931   משרד החינוך  

 7%   56,330   2,556   7%   62,046   59,490   משרד הרווחה  

 1%   8,138   )215(   1%   8,031   8,246   משרדים אחרים  

 0%   732   46   0%   211   165   מענקים מיוחדים  

 3%   21,223   )3,075(   4%   34,403   37,478   תקבולים אחרים   

 100%   816,055   11,095   100%   859,633   848,538   סה"כ  ללא כיסוי גרעון מצטבר  

                            

     816,055   11,095       859,633   848,538   סה"כ הכנסות  

                            

                         הוצאות   

 14%   116,746   4,488   14%   122,707   127,195   משכורות ושכר כללי  

 21%   169,577   )5,849(   21%   183,111   177,262   פעולות כלליות   

 28%   227,804   )9,686(   28%   237,860   228,174   שכר חינוך  

 17%   136,396   2,505   17%   143,628   146,133   פעולות חינוך  

 3%   22,381   590   3%   21,832   22,422   שכר רווחה  

 8%   63,604   )780(   8%   70,260   69,480   פעולות רווחה   

 3%   21,966   )430(   3%   22,928   22,498   פרעון מלוות   

 0%   2,201   )163(   0%   2,268   2,105   מימון   

 0%   2,872   1,228   0%   1,041   2,269   חד פעמיות    

 6%   51,001   )1,753(   6%   52,753   51,000   הנחות בארנונה (*)   

 100%   814,549   )9,850(   100%   858,388   848,538   סה"כ  ללא כיסוי גרעון מצטבר  

                            

     814,549   )9,850(       858,388   848,538   סה"כ הוצאות  

                            

     1,506   1,245       1,245   -    עודף (גרעון)  

                            
  

    (*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין ופטורים. לא ניתנו הנחות מימון.     
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  חלק א  2לטופס  4נספח 
  2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  נתוני כח אדם והוצאות שכר

  
  (באלפי ש"ח) 

  
     שנה קודמת                שנה נוכחית           
 שכר ממוצע   הוצאות שכר   מצבת משרות    שכר ממוצע    הוצאות שכר    מצבת           
 בפועל   לבפוע   כוח אדם   בפועל   בפועל      משרות כח אדם    תקן     ן  תק  

 לשנה למשרה    )66(דוח    *  בפועל   לשנה למשרה    )66דוח (   ממוצעת    כח אדם רשותי    כח אדם  ייעודי  משרה סוג 
                                

 158.27   224,320   1,417   162.38   234,141   1,441.95   1,540.00     חינוך עם תקן 
 158.27   2,893   18   162.38   3,367   20.74         ינוך ללא תקן ח

 158.27   227,213   1,436   162.38   237,508   1,462.69   1,540.00     סה"כ חינוך 
                                

 179.35   21,313   119   179.48   21,545   120.04   126.00     ה עם תקן רווח
 179.35   268   1   179.48   287   1.60         רווחה ללא תקן 

 179.35   21,581   120   179.48   21,832   121.64   126.00     ה"כ רווחה ס
                                

 345.24   12,172   35   331.72   14,609   44.04   33.00     יתר המשרות בכירים עם תקן 
 -    -    -    -    -    -    -      תקן  ללא יתר המשרות בכירים  

 345.24   12,172   35   331.72   14,609   44.04   33.00     סה"כ יתר המשרות בכירים
                                

 160.61   65,783   410   162.54   66,591   409.68   489.00     המשרות אחרים עם תקן יתר  
 160.61   4,083   25   162.54   4,171   25.66   -      יתר המשרות אחרים ללא תקן 

 160.61   69,867   435   162.54   70,762   435.34   489.00     סה"כ יתר המשרות אחרים
                                

 174.46   82,039   470   178.09   85,371   479.38   522.00     סה"כ יתר המשרות 
                                
                                

 163.28   330,833   2,026   167.03   344,711   2,063.71   2,188.00     סה"כ 
                                

 680.83   824   1   729.79   2,131   2.92   -      ים   נבחר
 137.73   31,728   230   133.01   31,891   239.76   -     נסיונרים פ
 -    279   -    -    250   -    -      וצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכיריםה

 -    5,293   -    -    3,064   -    -      הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים
 163.42   368,957   2,258   165.65   382,047   2,306.39   2,188.00     סה"כ עובדים בתקציב רגיל 

                                
 163.42   368,957   2,258   165.65   382,047   2,306.39   2,188.00     ה"כ כללי ס

             
           

__________________________  
           * מעוגל למספר השלם הקרוב ביותר 
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  חלק ב  2 סלטופ 4נספח 
  2019 בדצמבר 31דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביום 

  (באלפי ש"ח) 
  

     הפרש    2019ביצוע    2019תקציב       
     ר עלויות שכ   * מספר משרות   ר עלויות שכ   * 66מס' משרות    ר עלויות שכ   * מספר משרות      
                           הנהלה וכלליות  6  
     ) 116(   -   2,131   3   2,015   3 נבחרים  61  
     650   5   11,039   52   11,689   57 מנהל כללי  61  
     280   1   8,436   42   8,716   43 מנהל כספי  62  
     814   7   21,606   96   22,420   103 סה"כ הנהלה וכלליות     
                           שירותים מקומיים 7  
     1,496   2   9,775   56   11,271   58 תברואה  71  
     165   4   4,645   26   4,810   30 שמירה ובטחון  72  
     1,832   8   6,336   31   8,168   39 תכנון ובנין עיר  73  
     253   1   9,209   60   9,462   61 נכסים ציבוריים  74  
     47   -    3,971   22   4,018   22 שרותים עירוניים שונים  76  
     70   -    217   1   287   1 שירותים חקלאיים  79  
     3,863   15   34,153   196   38,016   211 סה"כ שרותים מקומיים    
                           שרותים ממלכתיים 8  
     396   1   4,979   23   5,375   24 מנהל החינוך  811  
     ) 11,214(   77   234,013   1,439   222,799   1,516 חינוך  812  
     ) 1,324(   6   26,463   160   25,139   166 תרבות  82  
     526   4   21,896   122   22,422   126 רווחה  84  
     185   1   393   3   578   4 קליטת עליה  86  
     ) 35(       737   4   702   4 איכות סביבה  87  
     ) 11,466(   89   288,481   1,751   277,015   1,840 סה"כ שרותים ממלכתיים     
                           מפעלים 9  
     212   -    745   4   957   4 נכסים  93  
     117   4   2,073   12   2,190   16 תחבורה  94  
     139   1   2,134   7   2,273   8 מפעלי ביוב  97  
     2,160   9   -    -    2,160   9 מפעלים אחרים 98  
     2,628   14   4,952   23   7,580   37 סה"כ מפעלים    
                                
     ) 95(   ) 2(   32,855   240   32,760   238 לאים גימ    
                                
     )4,256(   123  **       382,047   2,306   377,791   2,429 סה"כ כללי     
                                

    
  נתוני המשרות מעוגלים למספר השלם הקרוב ביותר.   *

   ₪. אלפי   3,314הסך הנ"ל כולל פיצויים בסך ** 
                    

 
                
 הפרש עלויות    2019ביצוע    2019תקציב  רכישת שרותי כוח אדם     
   מס' שעות העסקה  עלות כוללת    מס' מועסקים העסקה מס' שעות   עלות כוללת    מס' מועסקים      
         45,469   18       45,469   18 יועצים חיצוניים ושירותי קבלן     

  
 -  
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  2לטופס  5נספח 
  2019 בדצמבר 31התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנסתיימה ביום 

  (באלפי ש"ח) 
  
  
  
  

 סוג תשלום 
 2019   2018

 % מסה"כ    ביצוע   % מסה"כ    ביצוע 

                 

 53.76%   198,354   53.55%   204,582  שכר משולב כולל הפרשי שכר   

 6.37%   23,512   7.35%   28,099  רשומות  - שעות נוספות  

 1.51%   5,572   0.87%   3,314  פיצויי פיטורין 

 2.46%   9,093   2.46%   9,392  אחזקת רכב 

 8.01%   29,571   7.18%   27,439  תשלומי פנסיה 

 6.76%    24,960    7.14%    27,283     ועוד הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה  - תשלומים שונים 

 78.89%   291,060   78.55%   300,109  סה"כ שכר ותשלומים 

                 

 3.30%   12,176   3.36%   12,822  תשלומי ביטוח לאומי מעביד 

 12.00%   44,275   12.24%   46,763  קופת גמל מעביד, קרן השתלמות 

 5.81%   21,446   5.85%   22,353  מס שכר ומס מעסיקים 

 21.11%   77,897   21.45%   81,938  סה"כ נלוות 

                 

 100.00%   368,957   100.00%   382,047  סה"כ כללי 

                 

                 

                 
    2לטופס  1התאמה בין הוצאות השכר הנ"ל לבין הוצאות השכר בנספח 

   
      

   2019      2018    

    368,957      382,047    - החודשיים  66שכר ומשכורות לפי דוחות סה"כ 

     -        352    2019הפרשה לימי מחלה 

    ) 1,308(      -   2013-2017הפרשה לימי מחלה 

    ) 607(      -   2018- ששולמו ב 2017הפרשי שכר 

    ) 110(      -   סיום יחסי עבודה 

    366,932      382,399  2לטופס  1הוצאות שכר לפי נספח 
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  2לטופס  6ח נספ
  2019 הדוח הכספי לשנת

  ארנונה כללית

  ניתוח תעריפים למ"ר בשקלים חדשים 

                    

                  

 2017   2018   2019   הסקטור 

 תעריף     תעריף    תעריף    תעריף      

 משוקלל   משוקלל   משוקלל   מינימום(*)    

                  

 48.99   50.09   50.26   34.89   מגורים מבנה 

 209.56   210.66   213.97   68.50   משרדים שירותים ומסחר 

 1,349.05   1,378.42   1,382.67   465.79   בנקים וחברות ביטוח 

 103.32   101.38   104.89   24.97   תעשיה 

 89.11   91.79   95.07   46.24   מלאכה 

 0.12   0.13   0.13   0.01 למ"ר חקלאית אדמה 

 10.87   11.78   11.79   0.01 למ"ר קרקע תפוסה 

 22.16   22.64   22.71   1.43   חניונים 

 18.61   15.70   15.69   0.10 למ"ר מבנה חקלאי 

 107.65   122.89   87.03      נכסים אחרים

                  

                  

 
                  

   )  2019(*)  תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 
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  3לטופס  1נספח 
  2019 ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספים

  ) באלפי ש"ח(

 גרעונות- סטיה  עודפים- סטיה                               
 עקב עקב עקב עקב עודף  עודף  עודף  המצטבר הביצוע 2019הביצוע בשנת  31.12.2018 הביצוע עד יב  התקצ מס'   הפרק התקציבי  סה"כ תב"רים מספר

 הוצאות  הכנסות   הוצאות  הכנסות  (גרעון) הוצאות   הכנסות               המאושר פרק   תב"רים    
 מעל מתחת  מתחת  מעל נטו  ברוטו ברוטו הכנסות  הוצאות  הכנסות  הוצאות  הכנסות  הוצאות          סגורים  פתוחים

                                      

 -  7 7 -  -  -  -  13 13 13 13 -  -  20 61 מנהל כללי 1 -  1

 -  77 77 -  -  -  -  6,944 6,944 540 540 6,404 6,404 7,021 62 מנהל כספי 3 1 2

                                      

 -  231 141 -  )90( 90 -  9,385 9,475 139 469 9,246 9,006 9,616 71 תברואה  3 -  3

 -  1,143 1,143 -  -  -  -  13,785 13,785 3,012 3,012 10,773 10,773 14,928 72 שמירה ובטחון  6 1 5

 -  6,798 10,468 -  3,670 546 4,216 498,197 494,527 12,844 6,753 485,353 487,774 504,995 73 תכנון ובנין עיר  9 -  9

 -  14,509 15,973 -  1,464 156 1,620 213,962 212,498 22,268 24,423 191,694 188,075 228,471 74 נכסים ציבוריים  41 9 32

 -  63 5,236 -  5,173 -  5,173 63,544 58,371 497 2,135 63,047 56,236 63,607 77 פיתוח כלכלי 3 1 2

                                      

 -  39,708 22,448 58 )17,202( 17,638 436 404,720 421,922 68,280 86,355 336,440 335,567 444,370 81 חינוך 23 9 14

 -  1,697 1,641 682 626 72 698 52,546 51,920 9,758 4,248 42,788 47,672 53,561 82 תרבות 13 3 10

 -  436 423 -  )13( 13 -  11,727 11,740 1,402 763 10,325 10,977 12,163 84 רווחה 5 -  5

 -  1,511 842 -  )669( 669 -  589 1,258 173 628 416 630 2,100 85 דת 2 -  2

 -  2,476 2,065 -  )411( 563 152 32,952 33,363 3,956 3,595 28,996 29,768 35,428 87 איכות הסביבה  10 1 9

                                      

 15,045 3,575 1,424 15,045 )2,151( 2,151 -  120,860 123,011 3,629 16,299 117,231 106,712 109,390 93 נכסים  9 3 6

 -  5,751 6,088 -  337 -  337 3,626 3,289 457 899 3,169 2,390 9,377 94 תחבורה 4 1 3

                                      

 15,045 77,982 67,976 15,785 )9,266( 21,898 12,632 1,432,850 1,442,116 126,968 150,132 1,305,882 1,291,984 1,495,047   סה"כ  132 29 103

 15,045 719 719 15,045       298,569 298,569         284,243   תב"רים שנסתיימו  29 29 - 

 -   77,263 67,257 740 )9,266( 21,898 12,632 1,134,281 1,143,547 126,968 150,132 1,305,882 1,291,984 1,210,804   סה"כ נטו  103 -  103
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  דוח תמיכות והשתתפויות 
  2019 דוח כספי לשנת

  תנו ע"י הרשותיהשתתפויות ותמיכות שנ

  2019 בשנת

  
  (באלפי ש"ח) 

       

          

 ביצוע בפועל   התקציב   שם הגוף הנתמך או המתוקצב  

      
       השתתפות לפי חוקים ותקנות   

  599                     650                   הג"א ארצי   

  396                     400                   איגוד ערים לניקוז   

  872                     871                   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

  132                     156                   איגוד ערים לתברואה   

  336                     340                   מרכז השלטון המקומי   

  4,515                   4,515                 המועצה הדתית   

  6,850                  6,932                 סה"כ   

       
       השתתפות לפי הסכם   

  1,880                   1,880                 שירות וטרינרי רעננה   

  57                       57                     השתתפות באשכול   

  50                       40                     השתתפות בשכר שופטים   

  12                       12                     יחידה מאומצת   

  1,999                   1,989                 סה"כ   

          

       ספר ותאגידים עירוניים בתי  השתתפות במתנ"סים,  

  1,935                   1,935                 תאגיד תרבות עירוני   

 939   760 פעולות תרבות   

  661                     700                   אחזקה  - בית ספיר   

 3,535   3,395  סה"כ   

          

  1,923                   1,897                 השתתפות חינוך   

          

 67,415   66,352  השתתפות רווחה   

          

       תמיכות במסגרת ועדת תמיכות   

  6,099                   6,195                 ספורט   

 711   930 עמותות וגופים שונים   

 6,810   7,125 סה"כ   

          

  52,753                 51,000               הנחות ארנונה   

          

  141,285               138,690             סה"כ   

          

       ריכוז  

  6,850                   6,932                  השתתפות לפי חוקים ותקנות   

  1,999                   1,989                 השתתפות לפי הסכם   

 3,535   3,395 בתי ספר ותאגידים עירוניים  השתתפות במתנ"סים,  

  1,923                   1,897                 השתתפות חינוך   

 67,415   66,352  השתתפות רווחה   

 6,810   7,125 תמיכות במסגרת ועדת תמיכות   

  52,753                 51,000               הנחות ארנונה   

 141,285   138,690 סה"כ   
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 2021אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 הצעת החלטה

בהתאם להמלצת ועדת  2020מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

 . 23.2.2021מיום  תמיכות

 

 וטבלת פירוט תמיכות מוצעת.  23.2.2021מצ"ב פרוטוקול הוועדה מיום 

  



2021רשימה מפורטת של בקשות לתמיכה לשנת 

שם העמותה
מספר 

העמותה
שיוך נושא

תמיכה 

2021לאישור 

תמיכה שנת 

2020

₪₪

         12,000       11,450איכות הסביבה580431682כפר סבא אוהבת חיות

           6,500         6,300דת580240323אורות הקודש

           6,500         6,300דת580406429(ס"לשעבר יהדות בהדרים כפ)בית חבד לשכונות המזרחיות

           6,500         6,300דת580233062בית עזרא

           6,500         6,300דת580017531הוד והדר

           6,500         6,300דת580095214כ מרכזי ליהדות תימן"בי-משכן ישראל

           6,500         6,300דת580420743עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל-שלום

           6,500         6,300דת580288280שמירת אורית

           6,500         6,300דת580471845תורה וחסד

               -         6,300חינוך580419521מצמיחים

-         6,300חינוך580368868לאורו נלך

           6,500         6,300חינוך בלתי פורמלי580426369ארגון נוער גאה- עמותת איגי 

           6,500         6,300חינוך בלתי פורמלי580263598נוער מגן דוד אדום

-         6,300חינוך בלתי פורמלי580336535בת מלך- ד "ארגון נוער חב

         57,839       47,501ספורט580212397ס"אליצור כ

               -       20,000ספורט580258242אתגרים

       174,576     162,605ספורט580453850הפועל אתלטי אורן השרון

         28,035       26,463ספורט580515021לוחמי הטאקוונדו

         61,047       40,393ספורט580281863ס"מועדון הטאקוונדו הפועל כ

    1,044,564     887,974ספורט514948637מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא

       650,000     700,000ספורט514948637דמי שימוש במתקן ספורט-מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא

    1,006,194     956,804ספורט580251296ס"מועדון הכדורעף הפועל כ

       219,847     178,626ספורט580278315ס"מועדון הסייף הפועל כ

         92,813       78,127ספורט580403178ס"מועדון הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כ

         13,962       14,034ספורט580107035ס כדורסל"מכבי כ

         45,483       45,871ספורט512390618ס"עצמה גודוקאן כ

               -       31,878מזון- רווחה580531390אוהלי קדר

         91,200       64,268מזון- רווחה580275535הזן את הכל

       45,000מזון- רווחה580275535קמחא דפסחא- הזן את הכל

         91,200       66,113מזון- רווחה580287969מלוא הטנא

           6,500         6,300רווחה580001477איכות בשיקום

           6,500         6,300רווחה580017945דרור

         12,000       11,450רווחה580009694ס"מועדון רוטרי כפ

               -       11,450רווחה580107993מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית

           6,500         6,300רווחה580130714עמדא

           6,500         6,300רווחה580243129עמותת עמיחי

           6,500         6,300רווחה580210813ב"תמיכה להורים של להט-ה"עמותת תהל

           6,500       11,450רווחה580197853ס"כ-קרן סיוע לנזקקים

               -     129,385תנועות נוער580040343בני עקיבא

       56,517תנועות נוער580001659השומר הצעיר

               -     251,830תנועות נוער580028454הצופים

               -     102,268תנועות נוער580297075הנוער העובד

3,962,5883,704,760כ   "סה

הנחה בהיטלי פיתוח לבנית בית כנסת

               -     152,820דת580420743עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל-שלום
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מינויו של דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, במשרת אמון, ואישור 

 שכרו

 הצעת החלטה

דניאל אוטמזגין לתפקיד עוזר אישי לראש הרשות, רפי סער, עו"ד  נויו שלמאשרים מי

משכר מנכ"ל,  35%-45%במשרת אמון, על פי חוזה אישי למשרות אמון בשכר בשיעור של 

 .בכפוף לאישור משרד הפנים
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 אישור מינוי נציגי ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 הצעת החלטה

רה הכלכלית לפיתוח כפר סבא מאשרים למנות את המועמדים הבאים כנציגי ציבור בחב

 בע"מ:

 בינשטיין מיכל רו .1

 בועז אברהם .2

 

 מצ"ב קורות חיים של המועמדת והמועמד. 

  



 מיכל רובינשטיין
 כפר סבא    
   טל': 

 
 

 תמצית 
 גיוס ושכנוע סוכנים.בשיווק, מכירות, ניסיון  תבעל. בתחום הביטוח מנהלת מכירות עם התמחות 

 , עבודה מול לקוחות.  הבריאות , במגזר תחום פרט מעוניינת בתפקיד ניהול 
 

 והכשרה מקצועית  השכלה
 קורס דירקטוריות בחסות עיריית כפר סבא, קתדלרת יהלי .   – 2020
1999 - M.A .תואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק, אוניברסיטת מנצ'סטר, קרית אונו , 
 הסמכה, סוכן ביטוח מורשה, המכללה לביטוח.  - 2000
1998 - B.Aאביב. -, תואר ראשון בביטוח ושוק ההון, המכללה האקדמית לביטוח, תל 
  פסיכולוגיה וכלכלה, בית ספר תיכון חדש, הרצליה.  -בגרות מלאה, מגמה סוציו - 1992

 
 התמחויות ניסיון מקצועי ו
 . וארגונים  מוסדותפרטיים ומנהלים בכירים ב לקוחותסוכנים, ניהול מו"מ עם 

 ביטוחי רכב, דירות, עסקים. 
 ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד.

 קרנות פנסיה וקופות גמל. 
 צד ג', חבות מעבידים, אחריות מקצועית ותאונות אישיות.  ביטוחי

 נהלים ודיווחים. 
 . פיננסיתכנון 

 /בענף הביטוח מקצועיותתוכנות ,  MS Office, Internetתוכנות: 
 

 נקודות ראויות לציון  
 יחסי אנוש מעולים. 

 . כמפקחת רכישה מיליון ₪ בשנה 10גיוס מעל הצטיינות במכירות, 
 . , "פנל" בעלי תפקידיםי שיווק יזום והצלחה במבצע

 יכולת גבוהה ללימוד עצמי ובמהירות. 
 יצירתיות, העלאת רעיונות חדשים וביצוע. 

 שאפתנות, עמידה ביעדים לאורך שנים. 
 מסרים, אחד על אחד ומצגות מול קהל ברמות שונות. הצלחה בשכנוע והעברת 

 
 היסטוריה תעסוקתית 

 
מכירות  -   היום  –  2013פברואר   הכשרה     מנהלת  לביטוח  ,  הגדלת                                           .   חברה   , מכירות  ניהול 

מכירות , גיוס לקוחות חדשים , השתנות ולמידה תמידיים בהתאם לשינויי רגולציה , שינויי שוק  
והחלטות עיסקיות של החברה . בניית מותג חדש למוצרי הבריאות, בניית מצגות וחומרי שיווק ,  

סומים . ניהול מו"מ עם מנהלי בתי חולים על מנת לייעל את העבודה והשבחת איכות השירות  פר
 לקוחות החברה , הדרכת עובדים . יזמות שיווקית .   –ללקוחותינו . ייעוץ ארגוני לסוכנים 

  
  , כלל חברה לביטוח . מנהלת מכירות בריאות מרחב תל אביב 3201פברואר -2201ינואר 

. עבודה מול  ניהול   יוניט  3מכירות במרחב  , מול סוכני  ,    מנהלי  מפקחי רכישה 
 המרחב עצמאיים .  

 ביצוע הדרכות והטמעת מוצרים חדשים . הגדלת נתח מכירות , הרחבת מגוון         
 המוצרים הנמכרים במרחב . יזמות שיווקית .   

 
 חברה לביטוח . כללמנהלת מכירות בריאות מרחב אריה ,  2012ינואר   – 2010מאי 

 ניהול מכירות במרחב . עבודה מול מפקחי רכישה , מול סוכני המרחב עצמאיים .    
 ביצוע הדרכות והטמעת מוצרים חדשים . הגדלת נתח מכירות , הרחבת מגוון         
 המוצרים הנמכרים במרחב . יזמות שיווקית .   

 . חברה לביטוח , מנורה זפיננסיים מחוז ת"א והמרכ מנהלת מכירות 2010- 2008מרץ 
  ניהול מכירות במחוז . עבודה מול מפקחי רכישה ומול סוכני פארטו עצמאיים .

חדשים   מוצרים  והטמעת  הדרכות  מגוון  ביצוע  הרחבת   . מכירות  נתח  הגדלת   .
   המוצרים הנמכרים במחוז .

   



 סוכנים עצמאיים . הפעלת   –בסוכנות . מנהלת תחום בריאות וסיעוד שותפה           2007-2008
   .מפקחת רכישה, חברת הפניקס        2000  – 2006

 ניהול מכירות בחברה, עבודה מול סוכני ביטוח עצמאים. 
 ניתוחי שוק וגיוס סוכנים חדשים לחברה. 
 ביצוע הדרכות והטמעת מוצרים חדשים. 

 
 . עוזרת מנכ"ל, סוכנות ביטוח ידידים       1998  – 2000

 .  עובדים   300, חברה בת כשל המנכ"ל "יד ימין "
 ריכוז המכירות בסוכנות. ו, פרויקטים  שיווקביצוע 

 
 . סוכנות ביטוח לבנטל, ניהול אדמיניסטרטיבי        1997  – 1998

 ניהול אדמיניסטרטיבי במכירות תיקי ביטוח חיים. 
 

 פרטים אישיים נוספים 
 ישראל ,  25.07.1974  : לידה

 2+  אהנשו מצב משפחתי: 
 ת, אנגלית עברי  :  שפות

הסברה  ,  וקבע  חובהשירות     1992- 1995 : שרות צבאי קצינת  והצלה,  חילוץ  מדריכת 
ארגון   ומל"ח,  ירושלים  עריית  מול  עבודה  התקשורת,  מול  עבודה  והדרכה, 

 .  מדריכות, פיקוד העורף בירושלים 11טקסים, מנהלת 
 

 לפי דרישה ימסרו  :  ממליצים



 

 
 קורות חיים

 
 בועז אברהם שם: 

 1953שנת לידה:  
 כ"ס  כתובת: 

 נייד:  טלפון 
 

 :השכלה          

 2019מאי  IDU -  הדירקטוריםוד גיאשל ונושאי משרה רקטורים דיל מתקדם סבוגר קור •

 2016וני י - ”גבים“  חברת  -מתקדם של גישור  סקור •

 אילן. אוניברסיטת בר-ובריאות ציבור בריאות כות מער מנהל   MPHA  - תואר שני •

 אוניברסיטת בר אילן. – טבעבמדעי החברה בחוג המשולב למדעי החברה/מדעי ה תואר ראשון •

 אוניברסיטת בר אילן. – שירותי בריאותמנהל מדעי החברה לב תעודהלימודי  •

  C.H.Sבית הספר לרנטגנאים של   Medical Imaging רנטגנאי מוסמך •

 תעסוקתי ןניסיו          

 ( C.H.S ארצי כללית שרות בריאות )ת ודמות מנהל רנטגנאו 2018עד סוף  •

   .עובדים ומנהלים בכל הארץ 500 קטור ייחודי של כבמסגרת התפקיד ניהלתי ס •

                                         .וכ"ו בטיחות קרינה מייננת ברפואה כגון מגווניםנושאים ב יעצתי למנכ"ל ולדירקטוריון •

    כולל שילוב תלעכשווינה הטכנולוגיה מהיש משוכת תוך העברת מקצועיים ומנהליים פרויקטיםהובלתי  •

     AI ו MLלדוגמא:  נות וראיה מרחביתמצויל( תהביהביוריסטיהשיטה  עפ"י) ם נרחביצוות עובדחינכתי ו  פואהבר  

 חדשה אשר מורידה  DRLיצירת תוכנית  ,ונלווים  CT,MRI  ,MMO ,RIS,PACSבחירה והטמעה של מכשירי      

 לאיגוד האירופאי.מקבילה  CTבבדיקות  50%נה המייננת לנבדקים בהקרי מנת תא       

טרה כל זאת במ (  MMOללי,נר כסו,CT ,MRI) צועמקלתמחות תוכניות ה אקטיביותתי תוך פרולהובו צרתיי •

 ם.לרופאים רדיולוגי תמחות הה ברמת  ולהעמידהשל הרנטגנאים  המקצועיות  לות את רמתלהע

             אבחון  לתמחקר בנושא יכו :לדוגמא םב מקצועיירב תחומיים ור ופרויקטיםשימשתי כשותף למספר מחקרים  •

לעמוד  רובוטיתעסק ביכולת ניתוחית מחקר נוסף  ל מטופלים בגיל שלישי,שברי צוואר ירך אצשל דמת מוק

 .הדרשה

כולל בטיחות קרינה מייננת ותהודה   סונר, ,תהודה מגנטית קה: קרינה מייננת,על ידע רחב בתחומי הפיסיב •

 .ות מידע מתקדמותכדיגיטליות ומער מתקדמות יותתדמוכנולוגיות טמומחה ב ,רפואה כללית ורדיולוגיתמגנטית ,

כניות בתו נבחרוליעדים ש סבהתייחו תוך ביקורת מתמדתבי הסקטור הול מיטבי של תקציירב בנ ןניסיובעל  •

 .העבודה השנתיות

 עיסוקים נוספים    

 .ת הניהוליתכלכלה והחשבונאוה תואר השני נלמדו תחומיב •

מקצוע הבכלל בארץ ובעולם ות הבריאות וההשכלה הפורמלית נתנה לי כלים לפעול ולהבין את כל הנושאים במערכ •

Medical Imaging  ומיקרקרו ונושאים כלכליים בבמ. 

 .החוג המשולב לסטודנטים לרנטגנאות ודמות תאילן במסגרמרצה באוניברסיטת בר  •

 דמתמתק  אבחוניתכטכנולוגיה  אמצעי דמות קורסב הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה-מרצה במכללת אפקה •
 .תרפואי טכנולוגיהים במגמת נטלסטוד

 
 בועז אברהם

                                                                                 15.4.2019 
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 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה 

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, קצינת ביקור סדיר באגף החינוך, אשר  

ובאופן פרטי,  החינוך(מעוניינת לעבוד כמורה בבי"ס בן גוריון בכפר סבא )מטעם משרד 

 שעות הפנאי. בעיצוב ובלימוד עיצוב תכשיטים, ב

 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.
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 2021ביטול ישיבת מועצה לחודש אפריל 

 הצעת החלטה

 ביום להתקיים  שתוכננה 2021מועצת העיר לחודש אפריל יבת  את ישלבטל מאשרים 

21.4.2021. 




