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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"א אייר,   כ"א 

 2021מאי,    3
 564117   אסמכתא:

 
 

 
 לכבוד

   חברי מועצת העיר
 

 שלום רב, 
 

 2021הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מאי הנדון:  

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

אשר   ,בבית ספר אופירה נבון ,אולם ספורט,ב 19:00ה'תשפ"א, בשעה  איירבכ"ג , 5.5.2021

 כפר סבא. 14אליהו התשבי מול  רח' ב

 

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

 . בפייסבוק העירוני

 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.  •

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

 

 דברי פתיחה ראש העיר 

 

 על סדר היום

 שאילתות. .1

א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות, אי התקדמות  36שאילתה לפי סעיף  .א

 .פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור

שאילתה  . א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות36שאילתה לפי סעיף  .ב

 הצעות לסדר בנושא שפה עיצובית אחידה במרחב הציבורי



עבודות ברחוב ויצמן בין הרחובות משה דיין / נורדאו  שאילתה  בנושא  .א

 .לרחוב העמק

 .בנושא רישום לגני הילדים שאילתה  .ב

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה בנושא דיווח ראש העיר על ניהול אירוע   .ג

 . הסככות הסולאריות

 . מתן ההנחיה -בנושא שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר  .ד

עמדה   -נושא שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר ב .ה

 .מוסרית

מתן הוראה   -בנושא שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר  .ו

 .לא חוקית ו/או לא מוסרית

 

 הצעות לסדר .2

 . הצעת החלטה בנושא שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר .א

 

    לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישור שכרו בודניצקימר יובל   אישור מינויו של  .3

 . 22.3.2021המלצות ועדת כספים מיום אישור   .4

 אישור מחיקת חובות.  .א

 . 2020תקציב רגיל , 8העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב

 . 2021תקציב רגיל , 3העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 . 20.4.2021אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  .5

 . 2021-חוק עזר לכפר סבא )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשפ"אאישור  .6

 . מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה .7

 . 70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל  .8

 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות, אי  36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף  
 התקדמות פרסום תכנית המתאר הכוללנית לציבור. 

 

, פרסמה לשכת התכנון מחוז מרכז החלטתה בנושא תכנית מתאר כוללנית  13-9-2020בתאריך 
 והתייחסות הועדה המקומית. כפר סבא, זאת לאחר שמיעת ההתנגדויות, 

מאחר ויש שינויים משמעותיים בתכנית לאחר שמיעת ההתנגדויות, יש להשלים תהליך לפי סעיף  
)ב( לחוק התכנון והבניה. המשמעות היא תיקון התכנית ופרסומה להערות הציבור וזאת   106

 יום.  60במשך 

יון, גם במתחמי התחדשות  להזכיר, מאחר והתכנית מופקדת, יש לה מעמד סטטוטורי, ובכל ד 
 בעיר, מוצג כרקע תכנוני מה מופיע בתכנית הכוללנית בתחום התכנית. 

 אין הסכמה בין התושבים על התכנית והשינויים שהוחלט עליהם. 

חדשים התכנית המתוקנת לא פורסמה עדיין להערות הציבור, ואנו מתנהלים על בסיס   8  -עברו כ
 תכנית לא מאושרת. 

 שאלות: 

 הזמנים לפרסום התכנית. מה לוח  .1

 מה התהליך שיהיה לדיון בהשגות.  .2

 

 

 בברכה,

 

 

 מנכ"ל   -העתק: איתי צחר 

 עוזר מנכ"ל  –בן צרטוף  

 

  



 

 
 
 
 

 
 

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

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

 מענה לשאילתה 
 

עירוני ובה בעת מהווה "ארגז  תכנית המתאר הכוללנית קובעת מדיניות תכנון כוללת, חזון

 כלים" להנחות את התכנון המפורט הנגזר ממנה. 

א)ג( לחוק. לאחר 62תכנית מתאר זו הינה תכנית מתאר מקומית כוללנית כהגדרתה בסעיף 

מקומית מתאר  תכנית  של  מלוא -אישורה  את  לקבל  המקומיות  הוועדה  יכולה  כוללנית, 

מתא תכניות  ולאשר  לקדם  התכנון,  והן  סמכויות  ככל  מפורטות,   ותכניות  מקומיות  ר 

לצורך   לועדה המקומית.  תיכנונית  היא עצמאות  תואמות את תכנית המתאר. המשמעות 

 זאת נדרשת עבודה יסודית  מעמיקה מדוקדקת ומדויקת.

הופקדה בועדה המחוזית בשנת   2012-2013תכנית המתאר הכוללנית החלה דרכה בשנת   

 תושבים.  150,000אוכלוסיה עתידית לעיר עם כאשר התכנית הציעה יעד  2017

, מהן גם התנגדויות עצמיות שהגישה הוועדה המקומית התנגדויות  191לתכנית זו מוגשות  

   על מנת לתקן נושאים שנכתבו בתכנית המקורית.

הציעה מליאת הועדה המקומית כפר סבא  עדכון לתכנית, במסגרת העדכון   2020בינואר  

המקומית  הגדירה יעד    הועדה  את  ומעלה   תחילה,  עירונית  התחדשות  מרכזי,  יעד 

 .180,000האוכלוסיה העירוני ל 

התנגדויות לועדה    191על בסיס הצעת עדכון זו, הגישה הועדה המקומית מענה פרטני לכל  

 המחוזית.

המחוזית    12.7.2020,  1.3.2020,  23.2.2020,  16.22020בתאריכים   ההתנגדות  ועדת  שמעה 

ל התנגדויות  הצעת את  מתוך   , המחוז  החלטת  המקומית.   הועדה  המלצות  ואת  תכנית 

העדכון על כל היבטי הגובה , הבינוי, הנפחים , התחבורה והתחביר העירוני, שימור נושאי 

סביבה ועוד, כל זאת תוך התייחסות למהלכי תיכנון משמעותיים המקודמים בימים אלה  

 התכנון ומסודות המדינה.   המקודמות ברמת מנהל 70כגון קווי המטרו ותמ"א 

  , שאליו הוגשה 105מוסד תכנון כאמור בסעיף  ב'    106)   '  ב  106החלטת הועדה המחוזית לפרסם לפי  

ותיקון   13.9.2020ביום        ת(, רשאי לדחותה או לקבלה, כולה או מקצתה, או לשנות את התכני התנגדות

ב   שהתקבל  מיום  אוכלוסייה    1.10.2020החלטה  ויעד  בתכנית,  נוסף  לשינוי  מובילים 

 תושבים.  200,000המתקרב ל 

משמעות ההחלטה היא כתיבה מחדש של כל מסמך ומסמך בתכנית לרבות עדכון ובחינה  

להחלטת בהתאם  נעשים  התיקונים  כל  בשנית.   העיר  נתוני  כל  של  הוועדה   מחודשת 

 המחוזית.

הליך כתיבת כל  הוראות התכנית  ותיקון כל המסמכים מחדש,  בתכנית בסדר גודל זה,  

עבודתינו  מקדמים  ואנו  ארוך  עבודה  הליך  של    הינו  והטמעה  למידה  תוך   סדור  בתהליך 

 התיקונים הנדרשים ובמקביל ישיבות עבודה מול המחוז.
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רק לאחר שיסתיים הליך זה ,ולשכת התכנון המחוזית תאשר את כלל התיקונים , תפורסם  

 ב לחוק לשמיעת השגות נוספות. 106כנית מחדש לפי סעיף  והת

 

בטרם יועברו המסמכים המתוקנים על פי אישור הועדה המחוזית אנו נציג אותם בפני ועדת  

 המשנה ליידוע . 

כנית, קרי הוועדה ותהליך לשמיעת ההשגות הוא באחריות מוסד התכנון האמון לאישור הת 

 המחוזית.

ך  כל ההשגות שיוגשו יובאו לדיון להתייחסות מליאת הועדה המקומית, כפי שנעשה בהלי 

 ההתנגדות, לרבות השגת הועדה המקומית עצמה. 
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 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף  

 שאילתה בנושא שפה עיצובית אחידה במרחב הציבורי

 

כבר עמדנו על חשיבות הפיסול ואמנות במרחב הציבורי, ובקשנו שיהיה תהליך מקצועי,  
 כל הגורמים הרלוונטיים, ביחוד האמנים. בהשתתפות 

לאחרונה רבו המקרים של חוסר שפה אחידה וחוסר התחשבות באיכות השטחים הציבוריים  
 בתחומים נוספים: 

יש רחובות אשר הוצבו  בהם בסמיכות עמודי תאורה שונים בצבעים, בגבהים שונים, צורה שונה,  
 סוג תאורה שונה ועוד. 

 

במרחב הציבורי, באזור מצומצם, עם צורות שונות, צבעים שונים.  הציבור  נמצאו גם ספסלים 
 מרגיש שאין כאן תהליך מסודר של אישור מתקנים במרחב הציבורי. 
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 השאלה: 

מי ואיך מאשרים הצבת עמוד חשמל. מי הצוות שמאשר זאת והאם בצוות נמצאים אנשי   .1
 האם יש נוהל לאישור? המקצוע בתחום החשמל וכן אדריכלית העיר? 

צורתם, צבעם, מספר ספסלים שיוצב   –מי מאשר הצבת ספסלים במרחב הציבורי  .2
בתחום? חומרים. האם אדריכלית העיר וצוותה הם חלק מצוות מקצועי בנושא ? האם יש 

 נוהל של תהליך הצבת ספסלים במרחב הציבורי? 

 בברכה

 

 מנכ"ל העיריה.  –העתק: איתי צחר 

 צרטוף בן            
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 מענה לשאילתה 

המציאות המובאת בתמונות המצורפות לשאילתה הנה תולדה של שנים ארוכות של היעדר 

 אחידות בהצבת פרטים, יציאה של פרטים ישנים מקו הייצור ושינוי סגנונות. 

הנושא דורש טיפול מעמיק והאחדה של הריהוט, אולם מדובר בתהליך ארוך שנים, אשר 

 תקציבים של עשרות מיליוני שקלים ולא ניתן לטפל בו בבת אחת. מחייב 

 שפת הרחוב מטופלת על ידי מהנדסת העיר והאדריכלית העירייה.

 הנושא מקבל תשומת לב גדולה בעיקר בשל התחדשות העיר ופרויקט מהיר לעיר.
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 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה

   ברחוב ויצמן בין הרחובות משה דיין / נורדאו לרחוב העמק בנושא עבודות

נורדאו    / דיין  משה  במקטע  ויצמן  ברחוב  עבודות  מתבצעות  נובמבר  חודש  העמק.    –מאז  רחוב 

 במסגרת העבודות נפתח הכביש לכל אורך המקטע וגודר. 

דרך הרחובות  אין מעבר להולכי רגל כלל לכל אורך הגדה הצפונית וגישה לעסקים השונים מתאפשר  

העורפיים או דרך הליכה בין הגדרות לאורך מקטע העבודות. הגישה לרחוב הגליל מדרום נחסמה  

עצמם    לחלוטין. בעסקים  קשה  לפגיעה  גרמו  לעסקים  בנגישות  והפגיעה  העבודות  ביצוע  אופן 

  ובאיכות החיים של התושבים הגרים באזור.

, ביום זה שונה התאריך  24.2.2021-וט היה התאריך הפתיחה הייעודי מקורי אשר הוצב על השיל

 .5.5.2021, או אז שונה ל 24.3ל

 העבודות נמשכות תקופה מאוד ארוכה, ישנם ימים אשר לא עובדים פועלים באתר כלל.

 נשמח להבין:  

 אילו עבודות מתבצעות במתחם זה כעת ומה הצפי לסיומן? .1

האם ישנן עבודות נוספות במסגרת תכנית מהיר לעיר הצפויות להתבצע במקטע זה ואם כן  .2
  מהו הלו"ז הצפוי לביצוען? 

 מדוע חל עיכוב משמעותי בביצוע העבודות לאורך החודשים? .3

אלו פעולות עשתה עיריית כפר סבא בכדי לסייע לתושבי האזור ולעסקים המקומיים אשר  .4
 נפגעו? 

 בברכה

 
 מנכ"ל  –צחר  העתק: איתי

 בן צ'רטוף             
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   מענה לשאילתה

  
רגל   להולכי  גישה  המאפשר  רגל  להולכי  מעבר  קיים  ועדיין  היה  שלב  שבכל  יצוין  תחילה 

במקום נחסמה.   ולעסקים  חזיתם  אשר  לעסקים  חלופיים  חניה  מקומות  הוקצו   ואף 

 להלן פירוט העבודות נכון לעכשיו:

 
ערוגות,  .1 הקמת  גן,  אבני  בניית  הכוללות  המדרכה  ריצוף  עבודות  מתבצעות  כעת 

 תשתיות השקיה ותאורה וריצוף המדרכה. צפי סיום שלב נוכחי כשבועיים.  

יועברו הולכי הרגל חזרה למדרכה. לאחר מכן, יושלמו  עם סיום עבודות הריצוף, 

במיה אספלט  ריבוד  ויבוצע  ומצעים  יבידוקים  במקביל,  פרטנר סעה.  קווי  וצעו 

)סיבים( מענה לבעיית קו מים ע"י מפעל המים וכן הנחת שוחה מסיימת קו ניקוז 

למסלול  תנועה  העברת  תבוצע  אלו,  פעולות  כלל  השלמת  עם  נורדאו.  צומת  ליד 

יצוק בצומת נורדאו/ויצמן  (BOXהצפוני. המסלול הדרומי ייסגר לעבודות בוקס )

ת תקומה כולל ועד גן הזיכרון כולל. העברת וכן עבודות במדרכה הדרומית בשכונ

מאמץ  יעשה  וחצי.  כחודש  בעוד  להתבצע  וצפויה  מורכבת  פעולה  היא  התנועה 

 להקדים מועד זה. 

 

הניקוז פרויקט מובל  הנו  הזדמנות  כניצול  ומבוצע  מהפרויקט  חלק  אינו  אשר   ,

ן עקב תשתית חשוב ביותר אשר ייתן מענה לבעיית הצפות בחלק הצפוני לרחוב ויצמ

מספקת ולא  ישנה  ניקוז  להקלה תשתית  תביא  המובל  השלמת  כי  צופים  אנו   .

ביצוע   משמעותית ואף לפתרון הצפות ברחובות ויצמן, המייסדים, טירת צבי ועוד. 

 מובל שכזה הוא פעולה חריגה ולא שגרתית בחיי עיר כל שכן מרכז העיר. 

 לו"ז ביצוע עבודות: 

מאי   –לפני החלטת ביצוע מובל הניקוז מועד סיום העבודות במקטע האמור , .א

2022. 

 .2022נובמבר  –חודשים . ועד   6 -מובל ועבודות הניקוז הוסיפו כ .ב

 . 2023בקרת הלו"ז של נתיבי אילון מציינים שהסיום הוא אוקטובר  .ג

. כלומר אין  2022העבודות יסתיימו נובמבר  –אל אף האמור בסעיף קודם ג'  .ד

 בעבודות.חריגה בלוחות הזמנים 

2.  

 מטרים.  5.5עבודות התשתית מורכבות מאוד ונעשו עם דיפונים בעומקים של  .א

חלק מהעבודות אינן מסיביות אלא כירורגיות ומבוצעות עי גורמי חוץ בשלביות.  .ב

 לדוגמא: פרטנר, חברת חשמל, הוט ומפעל המים. 
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יוצרים גשמים השפיעו משמעותית על העבודות. דווקא פרקי הגשם המרווחים   .ג

ימי ייבוש לרבות שאיבה   3-4בעיה. עם יציאת שמש לאחר גשם נדרשים לפחות  

 מצד הקבלן לזירוז העבודות.

הפיתוח   .ד סטנדרט  ראויה –שדרוג  לרמה  הגימור  את  לשנות  החלטה  התקבלה 

ו העיר  למרכז  גם  יותר  כמו  תוכניות  השלמת  חייב  אבנים הדבר   אספקת 

 אן בוצעה באופן מהיר יחסית. משתלבות פעולה האורכת זמן רב בד"כ וכ

 

בכל הקשור לסיוע לעסקים בעיר, העירייה הקימה את מנהלת העסקים הקטנים  .3

והבינוניים אשר הוצגה בהרחבה בפני מועצת העיר לפני מספר חודשים. במסגרת 

 פעילותה עד כה, עסקה המנהלת, בין היתר, בפעילויות הבאות:

בבארטר ללא עמלות עבור  השקת פלטרפורמה דיגיטאלית לביצוע עסקאות .א

 עסקים בעיר ]עשרות עסקים בעיר רשומים[. 

קמפיין ותנאים מיוחדים לעסקים בכפר    –עידוד מעבר של עסקים לדיגטל   .ב

עסקים בעיר כבר   5סבא לפיתוח יכולת השיווק והמכירה שלהם בדיגיטל ]

 הקימו נוכחות דיגיטאלית ועשרות מתעניינים נוספים[.

וניהול רישיון עסק בצורה ידידותית פיתוח פלטפורמה דגיטא .ג לית להפקת 

 ונגישה ]הפלטפורמה בשבלי אפיון ראשוניים[. 

 קמפיין נרחב של "כפר סבאים למען כפר סבאים" לעידוד רכישות מקומיות.  .ד

כמו כן, דגש מיוחד ניתן לעסקים ברחוב ויצמן ובא לידי ביטוי בין היתר בביקורים 

המקצוע והצוות  העיר  ראש  של  פריסת תכופים  קידום  ברחוב,  סוחרים  אצל  י 

התרבות  ממופעי  חלק  וטיוב  ברחוב,  חניה  תחלופת  לעידוד  אקספרס  מצלמות 

 . מופעי קיץ, פורים ועוד , לפעילות בממשק עם הרחוב
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 בנוסף לאמור לעיל, צוות קשרי הקהילה של הפרויקט ביצע את הפעולות הבאות:

נעשה ליווי שוטף של צוות קשרי קהילה את הפרויקט, כולל קיום שיח רציף   .1

ופגישות עם בעלי עניין בתוואי הכוללים בעלי עסקים ,טיפול ומענה בפניות ציבור, 

מנשרים,   –שיתוף מידע על פרטי הפרויקט ולוחות זמנים באמצעים שונים 

ורמות הדיגיטליות לתושבים על התקדמות העבודות ועדכון בכל הפלטפ הודעותו

 .של העירייה

בעקבות ביצוע עבודות באזור  –הקצאת חניות נוספות לסוחרים )מצ"ב תמונה(  .2

הצמוד לעסקים באזור הנ"ל וכדי לצמצם את הפגיעה הוחלט להקצות חניות  

 עירוניות שישמשו באופן ייעודי את לקוחות העסקים באזור סמוך 

 .תליית שלטי הכוונה לעסקים על הגידור .3

בעקבות מיפוי צרכים שבוצע בתוואי  –קצאת מקומות פריקה וטעינה ייעודיות ה .4

ביחד עם גורמי העירייה וצוות התכנון ולאור הבנת צרכי בעלי העסקים במקטע 

  .נוספו מיקומי פריקה וטעינה בנוסף לאלו שתוכננו מראש
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ויצמן כולל אירועי שבועות ,  ברחוב  שישי  ימי  התקיימו בלהלן פירוט אירועי העירייה אשר  

כולל    ,ויצמןרח'  כדי לעודד את התושבים לקנות ב,עצמאות התקיימו בעיקר במרכז העיר  

  .כל השיתוף עם אומנים מקומיים שהופיעו כחלק מהפעילות

 

 להלן סדר הפעילויות 

 מופעים חגיגיים לאורך ויצמן עם פתיחת העסקים בויצמן   13.11.20
 כולל אומנים מקומיים   –מופעים בויצמן  - 20.11.20
 מופעים בויצמן כולל אומנים מקומיים   -27.11.20

 מופעים בויצמן כולל אומנים מקומיים   -4.12.20
 מופעים בויצמן כולל אומנים מקומיים  -11.12.20

 
 אירוע שבועות ברחבי העיר ובויצמן -27.5.20

 
 אירועי חנוכה בויצמן  -13-14.12.20

 
 אירועי קיץ

 מופעים בויצמן  -16.7
 מופעים בויצמן  -31.7

 מופעים בויצמן  -6.8
 מופעים בויצמן   -20.8
 מופעים בויצמן   -27.8

 
 בעיר באירועי פורים הענקנו גיפט קארד עם מיתוג לקנייה מבעלי עסקים -26.2.21

 מופעים כחלק מחודש לאישה -שרות ויצמן – 19.3.21

 מופעים בויצמן לכבוד חג הפסח   -26.3.21

 פנייה שוויונית  –קול קורא לכלל בעלי העסקים  –שוק איכרים במדרחוב  -13.5.21

  לכלל בעלי העסקים באזור –אסרו חג שבועות במדרחוב  18.5.21
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 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה בנושא רישום לגני הילדים 
 

שלבי לגני הילדים, כאשר בשלב הראשון נבחר המסלול  -בשנה שעברה העירייה החלה ברישום דו
הכללי המבוקש )ממלכתי / ממ"ד, קצר/ ארוך, טט"ח/ט"ח/חובה לפי שנתון הרישום(, לאחר שקלול  

  אפשרויות בחירה לגן. 3הנתונים בשלב השני ניתנו להורים  

ר אינם מגיעים למכסה אשר תיקבע על ידי העירייה וילדים  בשנה זו למדנו כי יבוטלו גנים קצרים אש
צהריים   ארוחת  לאכול  האם  יבחרו  היול"א,  גני  במסגרת  ישולבו  קצר  גן  ביקשו  הוריהם  אשר 

נכון למועד כתיבת שורות אלה    במסגרת הגן ויצאו מהגן בסיום יום הלימודים של משרד החינוך.
 . 25.4.2021הרישום לשלב ב' נפתח ביום  

, מאוחר  28.7.2020ושיבוצים התקבלו ביום    17.5.2020שעברה הרישום לשלב ב' נפתח ביום  בשנה  
משמעותית מערים אחרות ובמועד מאוד קרוב לפתיחת שנת הלימודים אשר הותיר זמן מועט מאוד  

 להגשת ערעורים על השיבוץ.

 נשמח לדעת:

 מהם השינויים בתהליך הרישום והשיבוץ השנה?  .1

 בכוונתך לסגור גני ילדים בעיר ואם כן אילו? האם נכון לעת זו  .2

  - ט"ח קצרים בעיר  -גני טט"ח 3בהתאם לנייר המלווה את הרישום בשלב ב' פורט כי יהיו  .3
הספר   בתי  של  המשותף  לאזור  ואחד  המערביות  בשכונות  אחד  המזרחיות,  בשכונות  גן 

ן, בן גוריון וברנר( אזורי רישום במרכז העיר )גולדה, גורדו  4אוסישקין ויצחק שדה. ישנם  
ילדים לגן קצר אך לא נפתח בהם גן טט"ח קצר כלל. מדוע לא אוחדו אזורי    40בהם נרשמו  

  רישום נוספים במרכז העיר בכדי לפתוח גן קצר אשר יענה על דרישות ההורים?

 מהו צפי מסירת השיבוץ לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב? .4

 בברכה

 
 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף             
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 מענה לשאילתה 

תהליך הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב בוצע דומה במהותו לשנה שעברה עם מספר  .1

 שינויים קלים המפורטים בזאת:

עיריית כ"ס פיתחה בשיתוף אגף החינוך, אגף המחשוב   שיטת הרישום לשלב ב':   .א

הגנים   בחירת  ודירוג  בחירה  את  לאפשר  שמהותו  דיגיטלי  כלי  השירות  ואגף 

לאישור  נכנסו  באמצעותו  לינק  קיבלו  הורים  לתפעול.  ונוח  ידידותי  באופן 

ומיד לאחר    ואימות פרטי המשפחה והבחירות החינוכיות שאותם בחרו בשלב א' 

 מכן עברו לדרג את שלושת הגנים לפי סדר העדיפות.  

הורי הילדים שממשיכים באותו הגן בשנת הלימודים הבאה,    בפעם הראשונה .ב

הרישום  הליך  את  לבצע  ולא  במערכת,  הראשוני  המידע  את  לאשר  התבקשו 

  למעשה הורים אלו סיימו את תהליך השיבוץ.מחדש. 

התלמ .ג הורי  הרישום  של  א'  המועדפת בשלב  הגן  סיום  שעת  את  בחרו  ידים 

השעה  17או    14עליהם:   את  ובחרו  במידה  אחת    14:00.  את  לבחור  התבקשו 

גם אם הוא לא קרוב למקום   14:00מהאפשרויות הבאות: גן שמסתיים בשעה  

השעה   עד  גם  או  בשעה    14:00מגוריהם,  המסתיים   . 17:00בגן 

דויק להורים בהיבטים של גן נתון זה חשוב ומשמעותי במתן שיבוץ מותאם ומ

  . 14:00עד השעה 

בנוסף, פרסמה עיריית כפר סבא לראשונה, מסמך המפרט את מכלול השיקולים  .ד

אודות ביצוע השיבוצים. מכלול המידע זמין ונגיש להורים בזירת השקיפות, כך  

שכל הורה והורה יכולים לקרוא בפירוט מירבי את השיקולים שהביאו לקבלת 

 ההחלטות בכל אחד מהאזורים. 

 : קולים לשיבוץבזירת השקיפות נמצאים כל השי

 -https://www.kfar

-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99

-%95%D7%A5D7%A9%D7%99%D7%91%D7%

-D7%92%D7%A0%D7%99%

D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D% /   

 

שייצגו נאמנה את    מלא של ועד הורי הגניםבשיתוף פעולה  התהליך התקיים    .ה

 רצונות ההורים.  

https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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 כפי שמוצג   .רצ"ב טבלת הגנים המיועדים לסגירה או הסבה בשנת הלימודים הבאה   .2

 .בטבלה, הגן היחידי המיועד לסגירה השנה, הוא גן לשם

 

אכן במזרח העיר )גולדה, גורדון, בן גוריון וברנר( ילדים הביקשו זאת קיבלו שיבוץ  .3
 בגנים קרובים לבתיהם 14:00בגני יול"א עם יציאה בשעה 

   במהלך חודש יוני.צפי מסירת השיבוץ לגני הילדים הוא  .4

 
 גני ילדים מוסבים / נסגרים בשנת הלימודים תשפ"ב 

 
  

 אזור רישום שם הגן מס
שנתון 

הגן 
 בתשפ"א 

זרם הגן  סיבת הסגירה 
 בתשפ"א 

גן חלופי אליו  
עברו הילדים  
 הממשיכים  

ייעוד הגן 
תשפ"ב )לא  

 סופי( 

 יקינטון  1
סורקיס  

 עליה 
 ט"ח

ממשיכים, אין נרשמים  9
גנים   5זקוקים ל  

 בסורקיס. 
 ממלכתי 

 מונטסורי  הניה 

 יצחק שדה  לשם 2

 טט"ח

לא צריכים עוד גן טט"ח  
 וגן כרמל הוסב לטט"ח
כי רוב הילדים גרים  

 קרוב לגן כרמל 

 ממלכתי 

 גולן

מיועד  
  –לסגירה 

 לא סופי 

 שמעון פרס  מפוחית  3
ט"ח + 

 חובה
לא היינו צריכים עוד גן  

 ממלכתי  60חובה בשכונת  
   מיתר 

 מצלתיים  4
רחל  

 המשוררת 

ט"ח+ 
 חובה

לא זקוקים לגנים אלו  
והחלטנו שכל הילדים  

יחזרו לאזור    80שגרים ב 
 שלהם

 ממלכתי 

   עינב 

 סול  5
רחל  

 המשוררת 

ט"ח+ 
 חובה

לא זקוקים לגנים אלו  
והחלטנו שכל הילדים  

יחזרו לאזור    80שגרים ב 
 שלהם

 ממלכתי 

   נענע 

 שמעון פרס  פעמון  6

ט"ח+ 
חובה 

 קצר

גנים   2לא היינו זקוקים ל 
ולכן   קצרים של טט"ח

הוחלט להשאיר רק את  
 יסמין ולסגור את פעמון 

 ממלכתי 

   יסמין 

 רמז מזרח  שקד 7

ט"ח+ 
 חובה

לא היינו זקוקים לגן  
חובה נוסף, באזור זה  

 הרבה גני חובה 
 ממלכתי 

ילדי יול"א  
לאלה ילדי  
   קצר לדקל 

 גורדון  חרוב  8

ט"ח+ 
 חובה

לא היה צורך בגן נוסף של  
ממלכתי גדולים ולכן  

הוסב לממ"ד כי לשם היו  
 הרבה רישומים באזור זה 

 ממלכתי  

 ממלכתי דתי   גפן 
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 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה בנושא דיווח ראש העיר על ניהול אירוע הסככות הסולאריות 

 

הסככות   13באפריל טענת שלאחר אירוע קריסת הסככה, נסגרו    21-בישיבה המועצה שהתקיימה ב

לצורך בדיקות בטיחות. לטענתך, ראש העיר, ההנחיה לפתוח אותן לאחר בדיקה ראשונית היתה  

 של "הגורמים המקצועיים", ואילו, בהמשך, ההנחיה לסגור אותן בשנית היתה שלך.  

 

 :54יבה, דקה ציטוט מתוך הקלטת היש

 מי קיבל את ההחלטה לפתוח אותם ומי קיבל את ההחלטה לסגור?"שאלת חברת מועצה: "

  ההחלטה לפתוח היתה של הדרג המקצועי, ההחלטה לסגור היתה שלי".תשובת רה"ע: "

 

התמונה אותה הצגת היא כאילו הדרג המקצועי היה פזיז והתנהג בחוסר אחריות, ללא אישורך  

 ו/או ידיעתך, ואילו אתה היית "המבוגר האחראי".  

 

 האם אתה עומד מאחורי אמירתך זו?  .1

במידה וכן, האם במסגרת התחקירים, שלדבריך היו "מעמיקים ומקצועיים יותר מאשר  .2

ר", התחקית אחרי השתלשלות העניינים, ואתה יודע לומר  תחקירים שנעשים בחיל האוי

 ללא ידיעתך וללא אישורך? כך קריטית התקבלה -היום כיצד קרה שהחלטה כל 

 בברכה

 

 
 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף    
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  מענה לשאילתה

 

 ראש העיר עומד מאחורי תשובתו זו.  .1
 

 ז"ל. ראש העיר בתקופה המיוחסת סעד את אביו  .2

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

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

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

  לכבוד

                                                                                  ראש העיר  –רפי סער 

 

 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה

 מתן ההנחיה  -בנושא שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר 

 

באפריל נפסק שידור הישיבה כמה פעמים למשך מספר    21בישיבת מועצת העיר האחרונה מיום  

דקות בכל פעם. כבר במהלך הישיבה העירו לך מספר חברי מועצה על התקלה ותהו האם הדבר  

 נעשה באופן מכוון. במהלך הישיבה טענת שמדובר בתקלה טכנית.

 

השיבושים  עוד לא הסתיימה ישיבת המועצה והגיע לידי חברי האופוזיציה מידע מכמה מקורות כי 

בשידור היו לכאורה יזומים, ונעשו בהנחיית ראש העיריה או מי שמטעמו. אנו רואים בחומרה רבה  

 מעשים אלו ומגנים אותם. 

 

 

בהמשך לבקשה שהופנית אליך, ראש העיר, לבדוק את הנושא. האם ערכת בדיקה מי נתן   .1

 את ההנחיה לשבש את שידורי מועצת העיר ? 

 שידורי ישיבת מועצת העיר במהלך הישיבה ? האם נתת הנחיה לשבש את   .2

 האם ידוע לך אם ניתנה הוראה כזאת לצוות הטכני על ידי מי מעובדי העירייה ?  .3

 

 בברכה

 

 
 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף    
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   מענה לשאילתה

 
 

ידיעת ראש העיר  דעתו בלבד וללאהמעשה המדובר בוצע על ידי עובד העירייה, שפעל על 

 או הנהלת העירייה, תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה. 

ואנו רואים זאת  מדובר בכשל נקודתי העומד בניגוד לאמות המידה הנהוגות בעירייה 

  בחומרה.

ם העובד אשר הביע חרטה על ע קיימה שיחת בירור מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש והדרכה 

 המעשה.

 . לפעול על פי החוק, כללי מינהל תקין ומידות ערכיות  מצופה מעובדי ציבור

 חברי הקואליציה  וראש העיר מביעים צער על המקרה ורואים זאת בחומרה .  
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 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה

 עמדה מוסרית  –מועצת העיר בנושא שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת 

 
ככל שיתברר כי שיבוש שידורי מועצת העיר נעשה באופן מכוון, הרי שמדובר במעשה בזוי הראוי  

לכל גינוי. חבלה במתכוון בערוץ תקשורת, במהלך דברי חברי מועצה לא רק שהוא לא מוסרי אלא  

  אף פלילי.

 

 

שידורי מועצת העיר? האם לדעתך  מה עמדתך ראש העיר, ביחס למעשה שיבוש מכוון של   .1

 זהו מעשה חוקי ו/או מוסרי? 

מה לדעתך צריך לעשות במידה ויתברר, כי גורם כלשהו נתן הנחיה לחבל ו/או לשבש את  .2

 שידור ישיבת המועצה, בזמן שחברי האופוזיציה מדברים?

 ביחס לעובדי עירייה?  .א

 ביחס לקבלן נותן השירותים? .ב

 

 

 

 בברכה

 

 
 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף    
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   מענה לשאילתה

ידיעת ראש העיר  דעתו בלבד וללאהמעשה המדובר בוצע על ידי עובד העירייה, שפעל על 

 או הנהלת העירייה, תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה. 

ואנו רואים זאת  מדובר בכשל נקודתי העומד בניגוד לאמות המידה הנהוגות בעירייה 

  בחומרה.

עם העובד אשר הביע חרטה על  קיימה שיחת בירור מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש והדרכה 

 המעשה.

 . לפעול על פי החוק, כללי מינהל תקין ומידות ערכיות  מצופה מעובדי ציבור

 חברי הקואליציה  וראש העיר מביעים צער על המקרה ורואים זאת בחומרה .  

 
  
. 
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 הקרובהשאילתה לישיבת המועצה  

מתן הוראה לא חוקית ו/או לא   –שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר בנושא 

 מוסרית

 

הואיל ועובדי העירייה כפופים להנהלת העירייה ותפקידם לבצע את מדיניות ראש העיר , ויחד עם  

  זה, הם גם מחויבים להקפיד על מינהל תקין ועל החוק,

 

 

מעובד בעיריית כפר סבא לפעול במידה והוא מקבל הנחיה לא חוקית  כיצד להבנתך מצופה   .1

 ו/או לא מוסרית מנבחר ציבור או מצוותו של נבחר הציבור?

ו/או   .2 לעשות מעשים שאינם חוקיים  נדרשו  לידיעתך תלונות מעובדים אשר  האם הובאו 

 אינם בהתאם לנהלי העיריה ?

 

 

 

 בברכה

 
 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 ףבן צרטו    
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   מענה לשאילתה

ידיעת ראש העיר  דעתו בלבד וללאהמעשה המדובר בוצע על ידי עובד העירייה, שפעל על 

 או הנהלת העירייה, תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה. 

ואנו רואים זאת  מדובר בכשל נקודתי העומד בניגוד לאמות המידה הנהוגות בעירייה 

  בחומרה.

עם העובד אשר הביע חרטה על  קיימה שיחת בירור מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש והדרכה 

 המעשה.

 . לפעול על פי החוק, כללי מינהל תקין ומידות ערכיות  מצופה מעובדי ציבור

 חברי הקואליציה  וראש העיר מביעים צער על המקרה ורואים זאת בחומרה .  
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 הצעה לסדר 

 שיבוש יזום לכאורה של שידורי ישיבת מועצת העיר בנושא  הצעת החלטה

 

היו שיבושים, החשכות מסך והשתקות לכאורה של חלקים מישיבת   בישיבת המועצה האחרונה 

ישיר בדף הפייסבוק כי    המועצה ששודרה בשידור  העירוני.  תושבים שצפו בשידור החי התלוננו 

לאורך הישיבה העירו חברי   דיברו חברי האופוזיציה. פעמיים  זמן שבהם  השיבושים חלו בפרקי 

בזמן   מתרחשת  פלא,  שבאורח  התקלה,  על  העיר  לראש  לביא  והדר  צרפתי  צביקה  האופוזיציה 

 שהאופוזיציה מדברת. ראש העיר, מצידו, ביטל את דבריהם.

לאחר סיום ישיבת המועצה נודע לחברי האופוזיציה ממספר מקורות, כי השיבושים בשידור החי  

 היו לכאורה יזומים, ונעשו בהנחיית ראש העיר ו/או בתיאום עימו. 

 

ככל שהמידע הזה נכון, אנו רואים בחומרה רבה את המעשים האלו ומגנים אותם. חבלה במתכוון  

ושבים להיחשף למידע, היא מעשה שאינו מוסרי, וניראה שהוא  מנת למנוע מהת- בערוץ תקשורת, על

 אף פלילי.  

 
 הצעת ההחלטה: 

 

לבחינת   העירונית,  הביקורת  ועדת  ויו"ר  העירייה  מבקר  יעמדו  שבראשו  בדיקה  צוות  יוקם 

באפריל    21-השיבושים ו/או החבלות לכאורה שהתרחשו בשידור ישיבות המועצה שהתקיימה ב 

 הבדיקה יוצגו לחברי מועצת העיר בישיבת המועצה הבאה. . ממצאי 2021

 בברכה

 

 מנכ"ל  –העתק: איתי צחר 

 בן צרטוף    
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   לתפקיד מנכ"ל העירייה ואישור שכרובודניצקי  יובל אישור מינויו של  

 

 הצעת החלטה 

ומאשרת את  לתפקיד מנכ"ל העירייהיובל בודינצקי את מינויו של מועצת העיר מאשרת 

 ., בכפוף לאישור משרד הפנים 100%שכרו בשיעור של  
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 22.3.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 בצירוף חומרים נלווים.  22.3.2021מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 הצעת החלטה

 22.3.2021מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 - בנושאים כדלקמן

 אישור מחיקת חובות.  .א

 . 2020, תקציב רגיל 8העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב

 . 2021, תקציב רגיל 3העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 

  































העברות מסעיף לסעיף מס' 3 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

 68                 32-                100              תבחין יעודי תמיכות1829900822

 182               32                 150              הוצאות שונות ספורט1829300780

 160               160                 -                 הוצאות בגין חסכון בחשמל1743000753

 4,230            160-              4,390           רזרבה לפעולות1994000981

1611110752
הקלטת ישיבות מועצה 

ותמלול הנגשה
                95                 20               115 

 4,210            20-                4,230           רזרבה לפעולות1994000981

 16                 6                   10                גלעד לנופלים1752000750

 4,204            6-                  4,210           רזרבה לפעולות1994000981

 12                 12                   -                 השתלמויות1841300521

 4,201            3-                  4,204           רזרבה לפעולות1994000981

 24                 9                   15                הוצאות אירגוניות ובטיחות1340002930

 1,230            120-              1,350           פעילות תורנית1827000780

 1,490            120               1,370           שכר מוקדי הפעלה1828200110

תחזית עלות בפועלמנכ"למנהל כללי3

5
שירותים 
חברתיים 
קהילתיים

מנהל רווחה
זכיה בקול קורא להשתלמויות עובדי רווחה, 

מימון 80%

1
רשות 

הספורט
עבור יעוץ להכנת עדכון תוכנית אב לספורטספורט

6
קהילה 
וחברה

נוער צעירים 
וקהילה

מיון פנימי עבור קליטת רכז לקהילה דתית

עדכון עלות תחזוקה שנתיתאירועיםתרבות4

2
אחזקה 
ותפעול

חשמל
תגמול שנתי של החברה הכלכלית בגין 

החלפת תאורת רחובות בLED על פי הסכם 
חתום

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 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

 130               60                 70                מרכז לצעירים1828200780

 4,141            60-                4,201           רזרבה לפעולות1994000981

 102               102                 -                 הנוער העובד1828900781

 57                 57                   -                 השומר הצעיר1828900782

 129               129                 -                 בני עקיבא1828900783

 252               252                 -                 הצופים1828900784

1828900820
תבחין יעודי תמיכות תנועות 

הנוער
              540              -540                  -   

 356               26                 330              שירות לעסקים קטנים1769100782

 4,115            26-                4,141           רזרבה לפעולות1994000981

 20                 20                   -                 שמרטפיה1813601750

 4,095            20-                4,115           רזרבה לפעולות1994000981

 30                 30                   -                 פרויקט שב"ס1746100781

 4,065            30-                4,095           רזרבה לפעולות1994000981

     891,613               9    891,604הוצאות

     891,613               9    891,604הכנסות

-              -              -               

7
קהילה 
וחברה

נוער צעירים 
וקהילה

רכשית תיקים למתגייסים

התאמה לחוזה שנחתםשירותים שוניםשונים9

הפעלת שמרטפיה לעובדי מערכת בריאותבתי תלמידתרבות10

8
קהילה 
וחברה

נוער צעירים 
וקהילה

חלוקה פנימית של תמיכות לסעיפים, 
בהמשך לבקשת האגף ובתהאם לאישור 

ועדת תמיכות

פארקחזות העיר11
ביצוע עבודות אחזקה מגוונות בפארק עם 

עובדי שירות

עמוד 2 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס'8 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

 87,500      31,000      56,500     הנחות ממיסים1117000110

 325,400    9,000        316,400   ארנונה כללית1111100100

 5,500        9,000-       14,500     ארנונה פיגורים1111200100

 87,500        31,000      56,500      הנחות ממיסים1995000860

 1,665        1,000-       2,665       פרסום חוצות1122000220

 326,400    1,000        325,400   ארנונה כללית1111100100

 570           600-          1,170       הכנסות מחילוץ אריזות1213000210

 404           100-          504          דמי בדיקת בשר קפוא1214200220

 10             70-            80            החזר מחברת בטוח1243000540

 125           50-            175          הכנסות מחי פארק1246101410

 25             50-            75            הכנסות מפארק1246100410

 327,270    870           326,400   ארנונה כללית1111100100

 7               43-            50            מועצת נשים1252100410

 327,313    43             327,270   ארנונה כללית1111100100

1282000698
הכנסות מדוחות פיקוח 

עירוני
       1,250          -400           850 

 175           25-            200          ארנונה על אדמה חקלאית1291000100

 327,738    425           327,313   ארנונה כללית1111100100

התאמה לביצועחזות העיר3

1
מיסים 

ומענקים
הגדרת שיפוי כהנחה ועדכון סעיפים על פי  ביצועמיסים

פרסום חוצות- עדכון ביצוע לימי קורונהפרסום חוצותשונים2

4
קידום מעמד 

האישה
קידום מעמד 

האישה
התאמה לביצוע

התאמה לביצועפיקוח משולב5

עמוד 1 מתוך 4



העברות מסעיף לסעיף מס'8 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

 208           300-          508          גלר הכנסות מול הוצאות1324003412

 443           1,000-       1,443       סל תרבות הכנסות1326000411

 1,099        1,100-       2,199       הכנסות ממינויים1326100410

 381           450-          831          שכירות אולמות1326100420

 260           1,000-       1,260       הכנסות מהופעות בהיכל1326110410

1329300412
הכנסות מחוגים 

ופרויקטים  מותנה הכנסות
       3,882       -1,400        2,482 

 175           1,000-       1,175       שכר דירה מחוגים1329300640

 350           300-          650          מאמאנט- מותנה הכנסות1329310421

 330,238    2,500        327,738   ארנונה כללית1111100100

 997             400-          1,397        סל תרבות1826000781

 615             750-          1,365        רכישות מופעים1826100750

 850             500-          1,350        פעילות תורנית1827000780

1828300752
מותנה הכנסות מממשלה 

בתי נוער
           300          -300                -   

 1,159          400-          1,559        שכר זמניים1829300210

 1,704          1,300-       3,004        פרויקטים מותנה הכנסות1829310751

1829310782
הוצאות מאמנט מותנה 

הכנסות
           650          -400             250 

התאמה לביצועתרבות6

עמוד 2 מתוך 4



העברות מסעיף לסעיף מס'8 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

 26             280-          306          ממשלה קליטה1369000960

 330,114    124-          330,238   ארנונה כללית1111100100

 19               70-            89             שכר קליטה1869000110

 86               100-          186           שכר מועדון נוער עולה1869001110

   -                25-            25             אחזקת רכב עובדים1869001140

 13               30-            43             קליטה קלה בקהילה1869100780

 37               60-            97             תרבות וזהות1869100781

 17               25-            42             אקולוגיה והכרות1869100782

   -                94-            94             יום עליה1869100784

1443001220
הכנסה מהוצאות גביה 

מעיקול מילגם
          756          -756              -   

 1,000        2,500-       3,500       הכנסות מקנסות חניה1443100232

1443100234
הכנסות מהוצאות הגבייה 

מילגם
          850          -850              -   

1943001751
הוצאות גביה מפעולות 

עיקול
           756          -756                -   

 615             300-          915           עמלה לחברה הכלכלית1943000760

 332,764    2,650        330,114   ארנונה כללית1111100100

1943000757
הוצאות אכיפת הגבייה 

מילגם
           855          -400             455 

התאמה לביצועקליטה7

התאמה לביצועפיקוח משולב8

עמוד 3 מתוך 4



העברות מסעיף לסעיף מס'8 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

1460000691
הכנסות מיצור חשמל 
סולרי חברה כלכלית

          150           380           530 

 332,914    150           332,764   ארנונה כללית1111100100

 595             530           65             הוצאות חשמל ירוק1960000750

   -              350-          350          ריבית והפרשי שער1511000661

1994000693
תשלום על חשבון הצמדה 

וערך
              -          2,005          2,005 

 335,269    2,355        332,914   ארנונה כללית1111100100

 6,060        1,260        4,800       שכר דירה עסקים אזוה"ת1434000610

1934000780
הוצאות אחזקה וניהול 

אזוה"ת
        1,280        1,260          2,540 

    894,481  28,885 865,596הוצאות
    894,481  28,885 865,596הכנסות

-           -          -             

התאמה לביצוענכסיםהנדסה11

התאמה לביצועמימוןשונים10

חשמל ירוקשונים9

עמוד 4 מתוך 4



 

 
 
 
 

 
 

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

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

 20.4.2021אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 

 

בהן התגלתה  בנושא מתן תמיכות לעמותות    20.4.2021מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  

 סטייה מהקבוע בתבחינים.

 

 הצעת החלטה

  המצ"ב.כמפורט בפרוטוקול הוועדה  20.4.2021מאשרים את המלצות ועדת תמיכות מיום 











 

_____________________________________________________________________________ 

 www.alut.org.il|   03-5718190פקס |  03-5718188טל. |  5358301גבעתיים  1רח' כורזין |  אלו"ט
 58-006-433-5אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות  | 139903חשבון מס'  500סניף  בנק הפועלים ת"א|  58-006-433-5מותה רשומה מס' ע | לתרומות

 
 10.3.21תאריך:          

 
 

 לכבוד: ועדת התמיכות עיריית כפר סבא
 

 סבא-הנידון: הצהרה בנוגע לכספי התמיכה עבור אלוטף כפר

 
 א.ג. נ.

 
לעלויות השכר של נושאי המשרה בעמותה אנו  הנוגעיםתבחיני התמיכות ל בהמשך

הפעילות של ימון באופן מלא ומוחלט למ קשים להצהיר כי כל כספי התמיכה מיועדיםמב

כספי התמיכה יועברו במלואם לאלוטף כפר סבא ויוקצו להעשרת  אלוטף כפר סבא.

 הפעילויות עבור הפעוטות המקבלים טיפולים במעון. 

 

ובני  ילדים ובוגרים עם אוטיזםמרכזים עבור  150-כעמותה לאומית אלו"ט מפעילה מעל ל

לחמשת מקבלי השכר הגבוה משפחותיהם ברחבי הארץ. בהתאם לכך, הנתונים הנוגעים 

 משקפים את הנהלת הארגון הכללית ולא את הנהלת האלוטף הפועל בכפר סבא. 

 

מכלל התקציב של  3.1%-עומדות על כ בהקשר זה נציין כי הוצאות הנהלה וכלליות באלו"ט

הארגון, שיעור נמוך בהרבה מהרף הנהוג במגזר השלישי. נתון זה משקף את העובדה כי 

רובם המכריע של העובדים והמשאבים מושקעים בפעילויות השטח של הארגון ולא במימון 

 עלויות המטה.   

 

 

 בברכה, 

 

 

 עדית יערון

 פיתוח משאבים אגף גיוס ומנהלת 

 

 
 העתק: 

 לימור בנבניסטי, מנהלת כספים
 יואב חפר, מנכ"ל





 

 

 "ז שבט תשפ"אכ

 2021פברואר  09

 לכבוד

 עיריית כפר סבא

 

 שימוש בדמי התמיכה הניתנים מהעירייה הנדון:

 

אנו מאשרים בזאת כי התמיכה הניתנת לנו מעיריית כפר סבא משמשת לצורך 

 מימון הפעילות המקומית בעיר ולרווחת תושבי כפר סבא בלבד.

 

 בברכה,

 

 

 

פיבלמן, מנהלת דוד קוכמייסטר, מנכ"ל                                                             רותי 

 כספים            
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10/03/2021  

  

  לכבוד  

  עיריית כפר סבא  

  

  שלום וברכה,

  

  

  הנדון: התחייבות לשימוש בכספי תמיכות

  

  032072977אני הח"מ אלי פולק ת.ז. 

לשנת   סבא  כפר  מעיריית  העמותה  לידי  יגיעו  אשר  התמיכות  כספי  כי  בזה  , 2021מתחייב 
ישמשו אך ורך לצורכי הפעילות בסניף המקומי וזה בהתאם לתקציב שצרפנו למסמכי בקשת  

  התמיכה וכדלהלן,

  

 ₪  34,364 –רכישת ציוד רפואי  .1
 ₪   83,750  –הפעלת כלי תחבורה לחירום  .2
 ₪   22,909 – להזנקה מהירה הפעלת מערכת תקשורת  .3

 

  

  בהערכה רבה 

  

  אלי פולק מנכ"ל 

 
 
  
  
  
  
  

  





 

 
 סניף כפר סבא

 4424529,  כפר סבא 3סמטת אנוש 

 www.enosh.org.il   7992018-09פקס   7679237-09 .טל

11.3.21 
 לכבוד

 מרינה שיפרין 

 מדור התנדבות עירוני

 אגף שירותים חברתיים קהילתיים

 שלום רב,

 ניף אנוש כפר סבא.סלפעילות ב -הנדון : יעוד כספי התמיכה

הינם עבור פעילות דרך התמיכה העירונית ברצוננו לחדד ולהבהיר שכספי התמיכה שיתקבלו 

 י העיר כפר סבא.סבא בלבד, מתמודדים שהינם ברובם תושב-מתמודדים בסניף אנוש כפר

הכסף נועד למימוש תוכנית העשרה בפעילויות המרכז החברתי והתעסוקתי של הסניף 

 המקומי בדרכים הבאות: 

          והחלמה לאורך  למנחה קבוצות התערבות מקדמת ניהול מחלהלצורך תשלום

קבוצות אלו הינן בהתאם לצרכי  -תאטרון פליבק וקב' פוטותראפיההשנה הקרובה: קבוצות 

 עדו לאפשר למתמודדים מענים מקצועיים במסגרת השירות.המתמודדים ונו

          במרכז החברתי  מפגשי למידה והכשרה מקצועיים למתנדבי הסניףלצורך

 שברובם הנם תושבי העיר.מתנדבים  -והתעסוקתי

          קיבל עדיפות לאורך כל צורך ש - הכשרת מתמודדים לשימוש בדיגיטללצורך המשך

השנה בשל אתגרי הקורונה. אנו מכשירים מתמודדים, באמצעות טבלטים, לשימוש 

פעילויות שרותים בקהילה ולהתחברות למרחוק בשרותים קהילתיים ובכך מסייעים להם 

מרחוק. בעזרת כספי התמיכה שדרגנו תרומות, רכשנו אביזרים משלימים וירטואליות 

 למקבלי השירות.את השימוש בטכנולוגיה והנגשנו 

 

כי סכום התמיכה שינתן מעירית כפר סבא עתיד להיכנס לחשבון של סניף חשוב לנו לציין 

)אנוכי( ולהגיע  ידי מנהלת הסניף המקומי -כפר סבא ולהיות מנוהל לצורך המשימות הנ"ל על

 ישירות לרווחתם של המתמודדים, תושבי כפר סבא.

 . הסניף 'פרטי הבנק של הסניף המקומי, עם מס במייל* מצב 

 
 

 מעבירה אליך תשובה מסודרת מצחי פרץ, חשב -לגבי ההתייחסות לנושא השכר
 העמותה:

 

ע"פ עדכון רגולציה האחרון במגזר החברתי שכר הבכירים מחושב באופן פרוגרסיבי ע"פ 

 מדרגות מחזור ההכנסות.

 שנה.מיליון שח ב 100-150עמותת אנוש הינה במדרגת של מחזור הכנסות של 

http://www.enosh.org.il/


 

 
 סניף כפר סבא

 4424529,  כפר סבא 3סמטת אנוש 

 www.enosh.org.il   7992018-09פקס   7679237-09 .טל

 לחודש ברוטושקל  43,000, שכרו של מנכ"ל משרד ממשלתי עומד על 2020נכון לשנת 

 לשנה( אם כי ניתן להשתכר אף יותר כתלות בדירוג המקצועי של נושא המשרה. 516,000)

אלפי  774של ברוטו משמע תקרת שכר  -150%בשנה יש להכפיל ב₪ אלפי  516לכן, את ה

.₪ 

לשנה ₪ אלפי  795ל באנוש שהוצג בדו"ח המאושר ע"י רואה חשבון הוא עלות שכר המנכ"

בסך עלות מעביד בגין שכר )כלומר בתוספת עלויות אך אין מדובר בסך השכר ברוטו אלא 

  כמו מס שכר, ביטוח לאומי מעביד, הבראה, סוציאליות וכו'(.

 לכן, אין כאן חריגה מהמגבלה על תקרת השכר.

 חישוב מדרגות השכר במוסד ציבורי. הטופס המדבר עלבמייל  מצ"ב 

     

 .נשמח לענת במידה ויש שאלו נוספות

 ,בברכה

 מיכל גלימידי

 

 מנהלת סניף אנוש כפר סבא

5208755-054 ,michalg@enosh.org.il 

 

 

http://www.enosh.org.il/
mailto:michalg@enosh.org.il


 
 

 

 

 

10/03/2021 

 

 

 עריית כ"סאל: 

 מחלקת תמיכות       

 

 

 

 

 הנידון:הצהרה

 

 התמיכה שמגיעה מעיריית כ"ס ועמותת ער"ן מיועד לתפעול סניף כ"ס בלבד

 

 דוד קורן 

 מנכ"ל
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 2021- ר סבא )העמד רכב וחנייתו )תיקון( התשפ"אפר חוק העזר לכואיש
 

 הצעת החלטה 

מצ"ב  2021 –מאשרים את חוק העזר לכפר סבא )העמדת רכב וחנייתו( ) תיקון( התשפ"א 

 חוק העזר וחומרים נלווים.
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 2021- חוק עזר לכפר סבא )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשפ"א

  
 

סעיפים   לפי  סמכותה  התחבורה    251–ו  250בתוקף  ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  העיריות  לפקודת 
 :חוק עזר זהכפר סבא והבטיחות בדרכים, מתקינה עיריית 

 
תשנ"ז .1 וחנייתו(,  רכב  )העמדת  סבא  לכפר  העזר  פרט  1997- בחוק  במקום  לתוספת  3,  )א( 

 השניה יבוא:  
 
 
 

 
 

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים 
 

לכל שעה או חלק   ,אגרת הסדר חניה
 ממנה 

 
התעריף המרבי בעבור חניה  ₪ פחות מ 0.4

שנקבע על פי הסדר החניה הארצי האחיד  
 לפקודת התעבורה ב 70כהגדרתו בסעיף  

 

 

 

 ( 2021   התשפ"א )  ב   

 

 

 

 
       ____________________________ 

 רפי סער                           
 סבא  -ראש עיריית כפר

 
 

 

 

 _________________      _________________ 
 מירי רגב                            אריה דרעי          
 שרת התחבורה והבטיחות בדרכים                   שר הפנים          
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 דברי הסבר 
 

 

 2021  -  פ"א( )תיקון( התש העמדת רכב וחנייתוחוק עזר לכפר סבא ) 
 

"(  חוק העזר העיקרי)להלן: "   1997  -חוק העזר לכפר סבא )העמדת רכב וחנייתו(, התשנ"ז .1

להגביל ולהסדיר העמדתו של רכב ברחבי העיר וזאת מקנה לראש העירייה סמכות לאסור,  

 לפקודת התעבורה.  77על פי סעיף 

 

 )א( לתוספת השנייה קובע כדלקמן: 3פרט  .2
 

 "4.5 " )א( אגרת הסדר חניה, לכל שעה או חלק ממנה   
 

חלוף העיתים ושינויי המחירים במשק הביאו לכך ששיעורי האגרה הקבועים כיום בתוספת   .3

העיקרי הינם נמוכים באופן יחסי לעלות הפעלתם של שירותי החניה ברחבי  לחוק העזר  

 העיר. 

 

סעיף   .4 מרבי  70מאידך,  מחיר  לקבוע  רשאי  כי שר התחבורה  קובע,  התעבורה  לפקודת  ב' 

מרבי   מחיר  התחבורה  שר  קבע  זה  סעיף  להוראות  בהתאם  עירונית.  בדרך  לחניה  אחיד 

לפ חניה  בעבור  )מחיר מרבי  התעבורה  ארצי אחיד(, תש"ס בתקנות  חניה  הסדר    2000  -י 

"(. המחיר המרבי על פי תקנות הסדר חניה עומד כיום על סך  תקנות הסדר חניה )להלן: "

 ₪, והנו מתעדכן מידי שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.  6.30של 

 

לפיכך, ועל מנת שאגרת הסדר החניה תשקף את עלות הפעלתם של שירותי החניה בעיר   .5

מחירי החניה הנגבים ברשויות מקומיות אחרות, מוצע לקבוע כי שיעור האגרה יהיה    ואת

פריט    0.4 את  לשנות  מוצע  לפיכך  חניה.  הסדר  בתקנות  מהקבוע  פחות  לתוספת  ₪3  )א( 

התעריף המרבי  ₪ פחות מ  0.4תעמוד על  השניה לחוק העזר העיקרי, כך שאגרת הסדר חניה  

החני  הסדר  פי  על  שנקבע  חניה  בסעיף  בעבור  כהגדרתו  האחיד  הארצי  לפקודת  70ה  ב 

 .  התעבורה

 

  3ראוי לציין כי על פי הסדר חנייה מאושר, תושבי העיר אינם משלמים אגרת חנייה בגין   .6

מאגרות החנייה משולמים על ידי מי שאינם    85%-שעות החנייה הראשונות וכי למעלה מ

 תושבי העיר. 
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 לתעריף לשון חוקי עזר בערים שכנות ביחס 

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים  

אגרת הסדר חניה לכל שעה או   חוק עזר לרעננה 

 לחלק ממנה 

ב לפקודת  70המחיר המרבי שנקבע לפי סעיף 

 התעבורה לשעת חניה על פי הסדר החנייה הארצי 

ב לפקודת  70המחיר המרבי שנקבע לפי סעיף   חוק עזר לתל אביב 

מחושב באופן  התעבורה בעבור כל שעה, כשהוא 

יחסי לזמן החניה המבוקש, ובלבד שהסכום יבוסס  

 על מכפלות של עשר אגורות 

התעריף המרבי בעבור חניה שנקבע על פי הסדר   תעריף מרבי לשעה לרכב  חוק עזר להרצליה 

ב  70החניה הארצי האחיד כהגדרתו בסעיף 

 לפקודת התעבורה 

שאינו  תעריף מרבי לשעה לרכב  חוק עזר לרמת גן 

 נושא תווית 

התעריף המרבי בעבור חניה שנקבע על פי הסדר  

ב  70החניה הארצי האחיד כהגדרתו בסעיף 

 לפקודת התעבורה 

במקום חניה מוסדר באמצעות  חוק עזר לגבעתיים 

כרטיס חניה, או מכשיר מכני או  

אלקטרוני, לכלי רכב, לכל שעה או  

 חלק ממנה 

נקבע  פחות מהמחיר המרבי בעבור החניה ש 0.5

 ב לפקודת התעבורה 70לפי סעיף 

התעריף המרבי בעבור חניה שנקבע על פי הסדר   תעריף מרבי לשעת חניה  חוק עזר לכפר שמריהו 

ב לפקודת  70החניה הארצי כהגדרתו בסעיף 

 התעבורה 

אגורות פחות מהמחיר המרבי שנקבע לפי   0.50  חוק עזר ליהוד מונסון 

שעה או   ב לפקודת התעבורה בעבור כל70סעיף 

 חלק ממנה. 

 

אגרת חניה במקום חניה מוסדר  חוק עזר לראשון לציון 

באמצעות תשלום בכסף מזומן,  

מדחן, מכשיר "איזיפארק", טלפון  

נייד או כרטיס חניה, לכל שעת 

 חניה או חלק ממנה 

5.3 

במקום חניה מוסדר באמצעי  חוק עזר להוד השרון 

תשלום, לכל רכב, לכל שעה או  

 חלק ממנה 

3.5 

במקום חניה מוסדר לכל רכב, לכל   חוק עזר לרמת השרון 

 שעה או חלק ממנה 

4 
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 מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה 

 הצעת החלטה

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, קצינת ביקור סדיר באגף החינוך, אשר  

 מעוניינת לעבוד כמטפלת באמנות, באופן פרטי בשעות הפנאי. 

 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה.
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 70אישור הארכת שירות של עובדים, מעבר לגיל 

 הצעת החלטה

 ,  של עובדי העירייה הבאים: 70שירותם, מעבר לגיל מאשרים הארכת 

 

 31.08.2022חמדה אביב, מנהלת מועדון גמלאים נחשון, עד לתאריך  .1

 

 31.05.2022רות דותן, מנהלת מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן, עד לתאריך  .2

 

 31.05.2022רבקה יהודית ורדי, קופאית במחלק מנויים, עד לתאריך  .3

 

 01.09.2022מנהל מחלקה פיתוח ובינוי מוסדות, עד לתאריך  מיכאל זלדין, .4

 

 31.05.2022דוד לביא, פקח עירוני, עד לתאריך  .5

 

 31.05.2022אריאלה לפלר, ספרנית בספרייה העירונית, עד לתאריך  .6

 

 31.05.2022כרמלה עודד, אם בית  בניקיון שירותים חברתיים, עד לתאריך  .7

 

 31.08.2022פתיחי, מורת הכלה בביה"ס, עד לתאריך  בתיה לשם  .8

 

 31.05.2022חיים קופמן, מנהל אזור במחלקת ניקיון , עד לתאריך  .9

 

חנה קצוביץ', מורה לתנ"ך, עברית, אקטואליה, השכלה כללית במרכז להשכלת  .10

 30.06.2022מבוגרים, עד לתאריך 

 

 


