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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  
העירייה  מנכ"ל             

 09-7649119                  טל:  
 09-7649389פקס:               

תשפ"בט אלול,   ' 
 2022ספטמבר,    5

 624836 אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר  
 

  
  2022הזמנה לישיבת מועצת עיר לחודש ספטמבר    הנדון:

 
 

 07/09/2022ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 כפר סבא.  3במרכז הנוער העירוני, דוד אלעזר , 18:00תשפ"ב, בשעה יא' אלול, 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 : דיון בבקשת שליש מחברי המועצה בנושא .1

הפרות חוזרות ונשנות של החוק ושל הנחיית ועדת הבחירות בנושא אי   .א

 פוליטית. שימוש בכספי ציבור לצרכי תעמולה 

 ₪ בהתקשרות מהעירייה.  100,000בחירת תומכת פוליטית לקבלת  .ב

 החזרת כספי ציבור שהוצאו ללא חוזה חוקי.  .ג

 חברי דירקטוריון.  2סירוב לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם לדרישת  .ד

 שידור ישיבת ועדת תכנון ובניה. .ה

 : שאילתות .2

 כינוס ישיבת דירקטוריון לפי חוק. .א

 חודשי של עיריית כפר סבא. החזר חוב שנתי /  .ב

 שאילתה חוזרת. –תכנית מתאר כוללנית  .ג

 קליטה סלולארית בשכונת סביוני הכפר.  .ד

 צפייה ביוטיוב בגני עירייה. .ה

 סגירת גני עירייה בעיר.  .ו

 השגת גבול לכאורה בשימוש בכספי ציבור.  .ז

 חינוך מונטסורי בעיר.  .ח

 בעיות בנתוני אשראי של הורים במערכת החינוך.  .ט

 ה ומיחזור. פינוי האשפ .י
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 מעקב ובקרה מכונות הניקיון החדשות. .יא

 הצעות לסדר: .1

 .  הצטרפות כפר סבא לשירות "נעים בסופ"ש" .א

 "קוד לבוש" במוסדות החינוך. .ב

 .2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .2

 23/08/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .3

 מחיקת חובות.  .א

  .2022שנת  –מסעיף לסעיף תב"רים העברות  .ב

 .2022שנת  –מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברות  .ג

 .אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג .4

, לעמותות שהשלימו 2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת   .5

 את המסמכים הנדרשים. 

העירונית לתרבות הפנאי בכפר אישור מינוי דירקטור מקרב נציגי הציבור בחברה   .6

 סבא בע"מ. 

 . 70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל  .7

 מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה.  .8

 .2022  אוקטובראי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש  .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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 לא תקין בעיר מנהל בנושא: חברי מועצת עיר 7לבקשת זימון לישיבה שלא מן המניין 

נושא התנהלות לא תקינה של עיריית כפר סבא  חברי מועצת העיר ב 7להלן זימון לישיבה שלא מן המניין לבקשת 
 : בנושאים הבאים

 

הבחירות בנושא אי שימוש בכספי ציבור לצרכי תעמולה  הפרות חוזרות ונשנות של החוק ושל הנחיית ועדת  .1
 פוליטית

הבחירות המרכזית הכריזה כי רפי סער השתמש בכספי הציבור לקידומו בפוליטי האישי בשורה  תשוועדלאחר 

הסרטת סרטים בכיכובו, שליחת הודעות מטעמו לנמעני העיריה ועוד, יש לצפות כי סער וכן כי   של פעילות כגון:

 ף ישמרו מכל משמר שלא לחזור על פעילות לא תקינה זו. שומרי הס

אך לצערנו, הדבר אינו מתבצע. נכון לכתיבת שורות אלו, רפי סער הפר יותר מפעם אחת את הנהלים והשתמש  

בפעם האחרונה טען לתום לב שאינו מתיישב   .כך בשורה של צעדים  –שוב בכספי ציבור לקידומו הפוליטי האישי 

 וביל. מאנו חוששים שרפי סער הפוליטיקאי אינו מבחין בין עצמו ובין העיריה אותה הוא עם עברו בתחום זה . 

 

 הצעת החלטה:

 החוקית בנושא זה .היועץ המשפטי העירוני יוציא הבהרה לכלל נבחרי הציבור בנוגע להתנהלות 

 

 

 ה מהעיריי₪ בהתקשרות  100,000לקבלת  בחירת תומכת פוליטית .2

מ בבעלות מירית שקד ברק אנו חוששים כי נפלו  "מעיון מעמיק במסמכי התקשרות עם חברת מדיה לינק בע

הגב' שקד ברק  פגמים מהותיים בתהליך ההתקשרות עם הספקית. החששות העיקריים נובעים מתמיכתה של 

הראשונה נענינו להפתעתנו שלא קיים ניגוד עניינים בנושא זה. חשש  ולפנייתנבצורה פומבית ברפי סער בבחירות. 

, יחצנותת לתחום מקצועי של עבודה קהילתית, כאשר מקצועה ועיסוקה הוא נוסף הוא התאמתה של המועמד

להסכם התמיכה של מירית שקד עם ראש העיר  בסתירה עומדת  ענייניםשאין ניגוד  הטענה  פרסום וייעוץ פוליטי.

 . במערכת הבחירות 

 

 הצעת החלטה:

ההתקשרויות לבחינה מחודשת של עמידה בתוקף חוקי וערכי של  תלוועדמועצת העיר מחזירה את ההתקשרות 

 ההתקשרות. 

 

 החזרת כספי ציבור שהוצאו ללא חוזה חוקי .3

₪   120,000-לפני כחודש בוטלה התקשרות שרצתה העיריה לעשות עם אמן מקומי בהיקף גבוה של כספי ציבור. כ

מתוכם, אשר הוצאו בהנחית העיריה מתקציב החברה לתרבות ופנאי, הועברו לאמן כמקדמה על עבודתו טרם 

 חוזה. עם ביטול העבודה מתבקשת העיריה לגבות את הכספים חזרה.עמו נחתם 

 

 הצעת החלטה:

 לספק חיצוני חזרה לציבור.   בלי חוזההעיריה  תפעל להעביר כספים שהועברו 

 

 



 
            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 חברי דירקטוריון 2סירוב לכנס ישיבת דירקטוריון בהתאם לדרישת  .4

בהמשך לנושא לעיל, רפי סער סירב לכנס ישיבת דירקטוריון למרות בקשה של שני חברי דירקטוריון ובניגוד 

 לפקודת החברות. הוא מנע מאנשי מקצוע בכירים לקיים את החוק בעשותו כך. 

 

 הצעת החלטה: 

עיריית כפר סבא יפיץ נוהל ברור לזימון ישיבות דירקטוריון בתאגידים העירוניים. הנוהל יופץ  יועץ המשפטי של  

 לחברי הדירקטוריון וכן למנהלי החברות העירוניות. 

 

 שידור ישיבת ועדת תכנון ובניה .5

 לפני מספר שבועות לא נפתחה ישיבת מליאת הועדה לתכנון ובניה בהעדר קוורום חוקי.

חלק מחברי הקואליציה היה סירוב לשדר הנושאים בישיבה שעסקו בתכנון מתחם  תלהיעדרוהנסיבות שהובילו 

 קניאל בשכונה הירוקה. 

פעם נוספת אנו קוראים להרחבת השקיפות בדיוני ועדת תכנון ובניה ומציעים לשדר את כל ישיבות מליאת  

 הוועדה לתכנון ובניה. 

הרי שהקישור לשידור נמחק מיד בתום הישיבה באופן גם בפעמים המעטות שכן משודרים נושאים תכנוניים 

 שמגביל עד מאוד את האפשרות של הציבור לצפות בשידורים על נושאים תכנוניים חשובים. 

 

 הצעת החלטה:

עיריית כפר סבא תשדר בשידור חי את כל ישיבות ועדת תכנון ובניה. הציבור יוכל לצפות בישיבה גם לאחר 

 הישיבה בארכיון השידורים. 

 

 ,בברכה

 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל – מיטל קולין



 

 

 שלום רב, 
 

 בישיבה שלא מן המניין.  5סיעת מרצ מעוניינת להצטרף לרשימת המציעים של נושא מספר 
 

 בברכה,
 

הנדין-עילאי הרסגור  
 חבר מועצת העיר

נותמחזיק תיקי התחבורה, הקיימות והחדש  
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   לכבוד

 סער   רפי

 סבא   ראש עיריית כפר

 

 

 חוק  לפי  דירקטוריון  ישיבת כינוס שאילתה בנושא

ר דירקטוריון החברה לתרבות ופנאי לכנס ישיבת דירקטוריון בנושא רכישת "התבקשת כיו 2022בחודש יולי 

 .  החברה  מדירקטוריון עמו  שלך המוקדמים  ההתקשרות  תהליכי  הסתרת  תוך  ₪  330,000בשווי   אומנות  יצירת

  ,ח מכספי ציבור כמקדמה עוד בטרם נחתם הסכם עמו "ש 120,000ן והועברו התקשרות עם מקורבך האמ בוצעה

  נכונה שאינה בטענה המבוקש הדיון את  זימנת לא  , נמצא ברשותו עדיין מההתקשרות הכסף  האומן חזרת  על אף 

 לפיה

 כפופה   אינהופנאי   לתרבות החברה כי  ,מהעירייה  נציג ענה הכתבים  לשאלות .  החברות לחוק כפופה החברה אינה

 .נכון שאינו  דבר ,החברות לחוק

 

 :הבאות לשאלות לקבל מענה נבקש

 ?  חוק  פי על כנדרש ישיבת הדירקטוריון לא זימנת את מדוע    1.

 ?  לדיון יעלה  האומן עם ההתקשרות  נושא והאם דירקטוריון  ישיבת  תזומן מתי    2.

 ?  מההתקשרות האומן  חזרת  נוכח המקדמה להחזרת נוקטת שהחברה ההליכים מה    3.

 ?  החברות  לחוק אינה כפופה ופנאי  החברה לתרבות  לטענה לפיה מה הבסיס    4.

 

 

   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 

 העיר מועצת  חברת  -  גרשון  קרן

 

 

 

   ל"מנכ –יובל בודינצקי  :העתק

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 



 

 

29/8/22 

 

 

   לכבוד

 סבא   כפר  עיריית  ראש

 

 סבא   כפר  של עיריית  חודשי / שנתי חוב החזר בנושא שאילתה

  כי  העירייה  גזבר  מסר  1.6.2022  המועצה מיום בישיבת ₪. מיליון -300כ  של  הלוואות  סבא תיק  כפר  לעיריית

 כמעט

 .ישראל  בנק על ריבית מבוסס   כלומר  ,פריים מבוסס  העירוני  המינוף כל תיק

 בריבית  1.9%  עלייה של  כלומר  ,בשנה -2%ל  בשנה 0.1%מ עלתה  ישראל  בנק  ריבית האחרונים  החודשים  -5ב

 .השנתית

 .העירוני  התזרים על  להשפיע  צפויה  זו עלייה

 :לדעת נבקש

 1.10.2022?  ביום הצפוי  ההלוואה  החזר  לבין  1.1.2022  ביום החודשי  ההלוואה  החזר  בין  השינוי  מהו    1.

 ?השנה  שחלו במהלך הריבית העלאות  הצפוי בגין הכולל  השנתי השינוי  מהו    2.

 ?  העירייה  בתקציב השינוי מתבטא  היכן    3.

 

   ,בברכה

  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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 
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 לכבוד 

 ראש עיריית כפר סבא 

 חוזרת  שאילתה –  כוללנית  מתאר  תכנית

 

הגדלת   'לדג ,מזה שנתיים שהוחזרה לוועדה המקומית תכנית מתאר כוללנית עם שינויים מהותיים מהתכנית הקודמת

 הציבור   להערות  התכנית הוצגה לא  מדוע .כיום  מהקיים  פי שתיים ,תושבים  -210,000לכ  העיר  אוכלוסיית

 ?בעניין  עתירה מנהלית  נגיש  בטרם נדרשת  תשובתך  ?,חוק  לפי  שמחויב כפי

 

 

   ,בברכה

  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 

 העיר מועצת  חברת  -  גרשון  קרן

 

 

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 
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 לכבוד:

 ראש העיר כפר סבא

 הכפר  סביוני  בשכונת  סלולארית  קליטה

 

 להצבת   הכפר  סביוני  בשכונת תושבים התנגדות  יש  כי  טוענת  העיריה ,בסיסי בימינו היא מצרך  סלולארית קליטה

 .  באזור קליטה  אין סלולארית ולפיכך  קליטה לטובת  ההכרחיות  סלולאריות אנטנות

 ?  המצב את  לשפר כדי לעשות מה בדעתכם  לדעת  מבקשים

 

 

   ,בברכה

  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 

 העיר מועצת  חברת  -  גרשון  קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 
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 לכבוד:

 ראש העיר כפר סבא

 עיריה   בגני  ביוטיוב   צפייה  בנושא  שאילתה

 בפלטפורמת   מבוגרים  השגחת  או  תוכן  סינון  חסרת  לצפייה  שהתוודעו מהורים   דיווחים מספר  אלינו  הגיעו  לאחרונה

 .פסולה  והיא  לילדים רב  נזק פוטנציאל  כזאת  מפוקחת לא  לצפייה  .שלנו העיריה  יוטיוב בגני

 :להבין נבקש

 

 ?מדובר  בכמה מקרים

  העיריה  נוקטת  אילו אמצעים  ?ופנאי  לתרבות  החברה  שבאחריות   או בגנים  העיריה  בגני האם מדובר 

 תכנים וכוללת  מפוקחת  היא  ,ככל שמתרחשת  ,שצפייה ביוטיוב  לוודא

 ?בלבד הולמים

.1 

.2 

.3 

 

 

 ,בברכה

 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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 



 

 

 

 

29/8/22 

   לכבוד

 סבא   כפר  עיריית  ראש

 

 בעיר   עיריה גני  סגירת בנושא  שאילתה

 .ילדינו  ציפוף  שהיא בפועל מדיניות  גנים  סגירת של  מדיניות אתה מקדם  האחרונות בשנים

 ?השנה  גנים עירוניים נסגרו   כמה    4.

 ?האחרונות גנים נסגרו בשלוש השנים  כמה    5.

 ?גנים  להמשיך לסגור בכוונתך  האם    6.

 ?אוסישקין  הנדרשים באזור  נוספים  עירייה גני  צפויים להיפתח  מתי    7.

 

 

 

   ,בברכה

  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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 



 

 

 

29/8/22 

   לכבוד

 סבא   כפר  עיריית  ראש

 

 ציבור   בכספי  בשימוש לכאורה  השגת גבול  בנושא שאילתה

 (.צופית)  אחרת  ברשות  תכנון  לצרכי  מדידות  בביצוע  ציבור  כספי  השקיעה התוודענו שהעירייה  לאחרונה

 ?זו  בפעילות מכספי הציבור  כמה כסף הושקע    1.

 ?בשטחי רשות אחרת פועלים אנו  חוקית   סמכות איזו  מתוקף    2.

 

 

 

 , בברכה

  חברת מועצת העיר –הדר לביא 

  חבר מועצת העיר  -יוסי סדבון 

  חברת מועצת העיר -יעל סער 

  חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 ק   חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 העיר   מועצת  חברת  –גרשון   רן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 



 

 

 
 

 

29/8/22 

   לכבוד

 סבא   כפר  עיריית  ראש

 

 בעיר   מונטסורי  בנושא חינוך  שאילתה

 

 .בעיר  הורים בקרב  מאוד  מבוקשת שיטה  המונטסורית היא  שיטת החינוך

 ?ובמרכזה  העיר  עירוניים נוספים במזרח  גנים   צפויה לפתוח  העיריה  האם    1.

 ?בעיר  יסודיים  ספר  כיתות מונטסוריות בבתי לפתוח  שוקלת העיריה  המונטסורי   הספר  לבית במקכיל האם    2.

 

 

   ,בברכה

  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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 



 

 

 

 

 

 

29/8/222 

   לכבוד

 סבא   כפר  עיריית  ראש

 

 החינוך  במערכת הורים   של אשראי  בנתוני בעיות  בנושא  שאילתה

 

  מדובר בהורים .הורים הודעה על חוב לעירייה על תשלומים לגני הילדים ,אם לא מאות ,לאחרונה קיבלו עשרות

 להם   יש  וכי  שילמו לא  התבשרו שהם למעשה  הלימודים  ובסוף שנת  ,כמחויב ,הרישום  בעת  אשראי כרטיס שהזינו

 .זה לרגע עד מענה קיבלו  חלק מהורים אלו לא  החוב לשלם את בניסיון .לעירייה  גדול  חוב

 ?ילדים  גני   עבור חוב  על באוגוסט  הודעה משפחות נשלחה לכמה    1.

 ?השנה הראשון של כבר בחיוב האשראי כרטיסי תקינות  את  לא בודקת העיריה  מדוע    2.

 ?להבא  בהזנת נתוני האשראי  הפער  תתקן את העיריה כיצד    3.

 

 

 

   ,בברכה

  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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

29/8/22 

   לכבוד

 סבא   רכפ  עיריית  ראש

 

 ומיחזור   האשפה  פינוי  בנושא  שאילתה

 

  .מסעיפי תקציב חברתיים לסעיף פינוי אשפה ₪מיליון  1.5בישיבת מועצת העיר האחרונה התבקשנו להעביר 

 עמדנו .אשפה  הטמנת ולהוריד ,מחזור להגביר  היה  עיר זו מועצת של המוצהר והכיוון מעיק  האשפה תקציב פינוי

 .במקור אשפה  להפריד  שהעיר תמשיך כך על

דיונים    -6כ  קיימה  ועדת איכות הסביבה  .העיר השקיעה כסף רב בהכנת התכנית האסטרטגית לפינוי אשפה ומחזור

 אשפה  מיון סיור במתקן  וכן קיימה  בנושא  מצוין רקע  חומר  עם  מעמיקים

 לא כמעט  בנושא  עדכניים נתונים ובכלל  2021,  לשנת מחזור נתוני שאין שנה ראשונה זו  העיריה  באתר  .חדש

 קיימים 

 .באתר

 .בירידה המחזור  אחוז

 : שאלותינו

 ?זו ירידה  למנוע כדי נעשה ומה   בירידה  המחזור  אחוז מדוע

 ?החומים  הפחים  של התכולה היום נשלחת לאן

 ?בעלויות  והבדלים  החלופה  ומה  ,מיון למיתקן  האשפה  לא שולחים  למה

 

   ,בברכה

  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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת –מיטל קולין 



 

 

 

29/8/22 

   לכבוד

 סבא   כפר  עיריית  ראש

 

 החדשות  הניקיון  מכונות  ובקרה בנושא מעקב שאילתה

אולם  מחד העיר לניקיון  זו תורמת  מבורכת פעולה  .העיר  ומדרכות  רחובות לניקוי  מכונות מפעילה העיר  תקופה מזה

 ,החונים  הרכבים  את ומלכלכת  המדרכה  את מנקה  השטיפה  מהמקומות בחלק לא  מרכזיים  אחרים  בחלקים

 .כלל  ניקוי  מתבצע

 :שאלות

 לדוגמא)  יש לשטוף  מקומות  באיזה  יש הגדרה  האם  ?פעילות המכונות תוצאות על  בקרה  נערכת האם    1.

 .בלבד  במברשות  להשתמש  יש  מקומות  ובאיזה  (עץ לכלוך מפרי  יש  בו  מקום

   ?מה נעשה בנושא  .ושעות העבודה בסמוך לבתים ,הועלו טענות תושבים על הרעש של המכונות 2.

 האם .המכונה כתוצאה מעבודת  חונות  מכוניות ולכלוך סבירה   בלתי על רמת אבק תושבים  טענות  הועלו    3.

 ?הנושא נבדק ומה ניתן לעשות כדי למנוע תופעות אלה 

 נצבר  וכך הציבורי בשטח  אליהם  מגיעה לא  מרכזיים שהמכונה מקומות  שיש  טענות תושבים  הועלו    4. 

 ?  לעשות כדי לתקן נושא זה ניתן  מה  .רב  לכלוך במקום

 ?  זה  בתהליך  שמשמשת  מה כמות המים השנתית    5.

 

 

 

   ,בברכה

  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 

 העיר  מועצת  חברת  –גרשון   קרן

 

   :העתק

   ל"מנכ –יובל בודינצקי 

 ל"מנכ עוזרת – קולין מיטל
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 הצעה לסדר הצטרפות כפר סבא לשירות "נעים בסופ"ש" 

 

יפו מפעילה בשנים האחרונות בהצלחה רבה ביחד עם עיריות נוספות מסביבה את -עיריית תל אביב
שירות "נעים בסופ"ש" לתחבורה בסופי השבוע. השירות נחשב להצלחה גדולה ונוסעים בו עשרות  

אלפי נוסעים מדי שבוע. לאחרונה הצטרפה לשירות שכנתנו הוד השרון, והוא זוכה גם שם 
 להצלחה רבה.

 
כפר סבא מפעילה כיום את שירות "כפרסבוס" לתל אביב לאורך השנה ולחוף הים בהרצליה  

בחודשי הקיץ. שירות זה ממומן מקופת העירייה באופן מלא, עובדה המשפיעה על התדירות וגם על  
 היכולת להשתמש ברכבים גדולים יותר ולתפעל מערכת ניהול שיכולה להתמודד עם תקלות. 

 
יפו להצטרפות לשירות "נעים בסופ"ש", באופן בו כפר  -לפנינו הצעה של עיריית תל אביבמונחת 

יפו או עיריית הוד השרון, במידה וזו תסכים למיזוג -סבא תשתתף בעלות ביחד עם עיריית תל אביב
 הקו שלה עם הקו שלנו בתמורה להגדלת התדירות. 

 
בסופ"ש", להפחית את נסיעת הרכבים מדובר בהזדמנות להיות חלק מהרשת הגדולה של "נעים  

הפרטיים בכפר סבא בשבת, לאפשר ליותר תושבים לבלות בתל אביב ובסביבתה ללא הסכנות של 
נהיגה לאחר הבילוי ולתת מענה לכל אלה שבוחרים או נאלצים לוותר על הרכב הפרטי. כל זאת  

 ים ואוטובוסים בשבת. ללא כל שינוי בסטטוס קוו הקיים, שבמסגרתו נוסעים כיום רכבים פרטי
 

 לכן נבקש מחברות וחברי מועצת העיר לקבל את ההחלטה הבאה: 
 

עיריית כפר סבא תצטרף לשירות "נעים בסופ"ש" תוך חודשיים מיום קבלת החלטה זו. מסלול  
הקו ותדירותו יקבעו תוך שמירה מירבית על נקודות העצירה בכפר סבא של שירות "כפרסבוס"  

 ציב הקיים בסעיף "פעילות פלורליסטית". לתל אביב ובהתאם לתק
 
 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור
 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר
 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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 2022ספטמבר,  4
 יום ראשון ח' אלול תשפ"ב 

 102מוע/סימוכין: 
 

 לכבוד 
  ראש העיר מר רפי סער  

     
 

 "קוד לבוש" במוסדות החינוך  -7.9.2022הצעה לסדר לישיבת המועצה ביום הנדון: 

בכל שנה עם הגעת הקיץ עולה לדיון הציבורי נושא המכנסיים הקצרים ו"תקנוני הלבוש"   .1

 בבתי הספר הממלכתיים ברחבי הארץ.  

ילדות ונערות מרחבי הארץ שהגיעו לבית  מידי קיץ קראנו ושמענו על  בשנים האחרונות  כך,   .2

לבוא  ת שנאלצו , כמו גם על בנות ונערוהספר במכנסיים קצרים, ו"זכו" ליחס מפלה ומשפיל

 . לבית הספר עם מכנסיים ארוכים בימי קיץ לוהטים

רבות .3 פעמים  לדיון  עלה  הנושא  סבא  בכפר  נערות    -גם  כניסת  נאסרה  בהם  במקרים  אם 

לביה"ס בשל לבוש במכנסיים קצרים, בנות שננזפו ונשלחו הביתה להחליף מכנסיים, נערות  

גם כיום תקנוני הלבוש בבי"ס רבים   שהגיעו עם מכנסיים ארוכים דרך קבע לביה"ס ועוד.

בעיר מכילים איסור על הגעה במכנסיים קצרים ומכנסונים וקובעים אורך מכנסיים לדוג'  

 "חצי ירך ומטה" "גובה ברך" וכיו"ב. 

 ובנערות מכמה סיבות כדלקמן: בבנות  בעיקר פוגעת המכנסיים  באורך ההתמקדות .4

מטמיע .א צעיר,    הנושא  בגיל  וכבר  ומזיקות,  תפיסטראוטיפים  שגויות  מגדריות  סות 

  מעוות   מסר   לבנות ולנערות  הנושא משדרוגופן של בנות הופך מרכז לעיסוק שלילי.  

שלהן, מקשר את גופן עם פיתוי ומיניות ואותן כסוג    החיצוני  הדימוי   לחלוטין לגבי

 ולהתבייש בו.  אובייקט מיני שיש להסתירושל 

  אלא ,  להן  רק  שייך  לא  הבנות  של   וףעלול ללמד את הבנים שהג   לבנות  המפלה  היחס  .ב

לגביו, ואם למורה מותר להעיר,    ולהעיר  להתערב  לאחרים  ומותר,  הכלל  נחלת   הוא

 . דבר יהיה מותר גם לחבר לכיתהבסופו של 

שוויוני   .ג נראה  הלבוש  קוד  אם  הנייר"גם  הוא  "על  מעשית  מבחינה  שכן  ,  מפלה, 

ברשתות האופנה לא נמצאים כמעט מכנסיים קצרים לבנות בגובה "ברך" או "חצי  

ם ובו  וכך יוצא שרק הבנות נאלצות ללבוש בגדים ארוכים כדי לשמור על הכלליירך",  

 תלמידים מגיעים יומיום לבתי הספר עם מכנסיים קצרות בהרבה. בעת 

שוויונית, והוא לרוב נאכף נגד הבנות  גם אם קוד הלבוש שוויוני, הרי שאכיפתו אינה   .ד

   .ולא נגד הבנים

הלבוש של   ניאת תקנו מחדש    בחוןהאפלייה הזו בביה"ס שלנו בעיר, נדרש ל בכדי למנוע את   .5

 בתי הספר ואת אופן האכיפה שלהם. 
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 : הצעת ההחלטה

,  והדרת בנותכפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון מגדרי ויוצאת נחרצות נגד החפצת   .1

 ונשים.  נערות

 קוד הלבוש בביה"ס הממלכתיים בעיר יקבע על בסיס העקרונות הבאים כדלקמן: .2

תלמידים/ות,   -תקנון הלבוש ייקבע בשיתוף מלא של הקהילה )כהמלצת משרד החינוך( .א

 מורים/ות וצוות חינוכי, הורים והנהגת הורים.

 ם. תקנון הלבוש יהיה שוויוני מבחינה מגדרית ובר יישו .ב

 תקנון הלבוש יתיר הגעה במכנסיים קצרים וימנע מהגדרת אורך המכנס המותר.  .ג

 תקנון הלבוש לא ייאכף בשום אופן בצורה פומבית אשר תבייש את התלמידים/ות.   .ד

 
 

 , הבכבוד רב ובברכ 
 

 
 יו"ר סיעת "הרשימה שלנו"      סיעת מרצ כפר סבא 

 
  עדי לוי סקופעו"ד       הנדין-עילאי הרסגור

        פליאה קטנר 
 מאיר מנדלוביץ 

 לירית שפיר שמש 

 

 
 העתקים:  

 מנכ"ל עיריית כפר סבא  - מר יובל בודניצקי
 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא  - גב' מיטל קולין
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 3202אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 

 - 2023מובאת בזאת הצעת החלטה לאישור התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת  

 .  רצ"ב תבחינים מתוקנים

ועדת תמיכות בנושא מופרוטוקולים כמו כן, רצ"ב מכתבו של היועמ"ש לעירייה בנושא זה 

 .22/8/22, 12-13/6/22 מיום 

 

 הצעת החלטה

כמפורט בקובץ  2023מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת הכספים 

 התבחינים המצורף. 
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 3202תבחינים למתן תמיכות לשנת    

 מוסדות ציבור לנוהל תמיכות   ,פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 2006בחודש אוגוסט  
 על ידי הרשויות המקומיות )להלן: "הנוהל"(. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או 

 . )להלן: "עמותות"( בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים
 

 עיריית כפר סבא מעוניינת להעניק תמיכות לעמותות הפועלות בעיר בתחומים שונים וזאת בהתאם 
 נוהל תמיכות, התבחינים העירוניים ובכפוף לתקציב התמיכות.להוראות הדין, 

 
 מוסדות העירייה מבקשת, באמצעות קביעת התבחינים להשיג הקצאת משאבים אופטימאלית בין 

 הציבור באותו תחום, הבטחת שוויון בהקצאת המשאבים, הקטנת האפשרות לעיוות או הגשת נתונים 
 משרדי ממשלה, תרומות, )עידוד מוסד הציבור להשיג הכנסות ממקורות נוספים וכן  בלתי אמינים  

 (. גורמים חיצוניים
 

 מינו, גזעו, דתו או  לם בשהתמיכה תינתן לגופים שאינם מפלים, מדירים או פוגעים בכבודו של אד
 מוצאו וזאת בהתאם לתבחינים שגובשו בתחומי הפעילות שלהלן: 

 
 רווחה  .א
 בלתי פורמלי, נוער וקליטת עליה ו  תרבות, חינוך פורמלי .ב
 דת .ג
 איכות הסביבה  .ד
 מתן זכות שימוש באולמות עירוניים  .ה
 תמיכה בגובה היטלי פיתוח  .ו
 ספורט  .ז

 
 

 .  קריטריונים המתאימים לאותו תחום נקבעולכל תחום פעילות 
 

 כללי 
 
 העמותה המבקשת  ל ידי  ענתונים שיוגשו ל העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ו .1

 תמיכה ותהא רשאית לאשר את התמיכה, או לדחותה, כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים,         
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 מסמכים: .2
 

 בקשת תמיכה מלאה הכוללת את כל הפרטים   תגישהתמיכה,   תמבקש עמותהה .א
 .והמסמכים הנדרשים               

   עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון עמותהככל שבקשת התמיכה של ה .ב
 כלשהו, יצורפו לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של   ו/או היתר ו/או אישור מגוף               
 . הגוף המאשר               

 הוועדה המקצועית והמועצה רשאיות לדון בבקשת תמיכה גם אם לא נתקבלו כל   .ג
 ע"פ התבחינים, ובלבד שלא מדובר באישורים הנדרשים   האישורים והמסמכים הנדרשים               
 התמיכה. בכל מקרה, לא תועבר   או באישורים המהווים בסיס לחישוב ולאישור ,על פי הנוהל               

 קבלת   מיום 30תמיכה שאושרה אם לא נתקבלו כל האישורים והמסמכים הנדרשים בתוך                 
 . החלטת המועצה המאשרת את התמיכה               

 
 וכן רשימת    2023על הגופים המבקשים תמיכה להציג נתונים בדבר מטרות ויעדי הגוף לשנת  .3

 ביצוע לעומת התכנון. מועצת העיר תהא רשאית, בהתחשב בחוות  המדדי הצלחה לצורך מדידת        
 המבקש דעתו של המפקח המקצועי מטעם העירייה, להפחית את סכום התמיכה, במקרה בו הגוף        
 . לא הציג מדדי ביצוע ו/או שהאפקטיביות בשנה החולפת לעומת המטרות הייתה נמוכה במיוחד       

 
 , אלא אם  בכפר סבא עמותהמעלות הפעילות הנתמכת של ה  50%היקף התמיכה לא יעלה על  .4

 תוגבל תמיכת העירייה לשיעור   ,בכל מקרה. יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו
 ובכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף  בכפר סבא   מעלות הפעילות הנתמכת 90%שלא יעלה על 

 בגינה.  הן הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותי בגייתר הכנסות העמותה 
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   2022בשנת   ₪ 522,000עלות שכר מקבל השכר הגבוה ביותר הינו יותר מסך של  האשר ב  עמותהב .5
 עפ"י נתונים    2022בשנת מקבלי השכר הגבוה  5עפ"י נתונים חתומים ע"י רו"ח ו/או סה"כ עלות 

 ₪, יופחת היקף התמיכה המגיע עפ"י התבחינים   2,088,000חתומים ע"י רו"ח חורגת מסך של 
 . הגבוהה מבין השניים ,בשיעור החריגה

 ועדת התמיכות רשאית לבחון ולאשר כל מקרה שבו עלויות השכר גבוהות יותר, בכפוף לכך שיוכח 
 מית ועבור תושבי העיר  להנחת דעתה של הועדה כי התמיכה שתינתן מיועדת לפעילות המקו

 כפר סבא בלבד.  
 

 , אלא  ה יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק ל   ,עמותה החייבת כספים לעירייה .6
 מטעמים שיועלו ויירשמו. ,אם החליטה מועצת העיר אחרת

 
 תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל. בין אם ישירה ובין אם עקיפה , התמיכה .7

 
 העירייה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות   .8

 הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.        
 

 ולשם  עירית כפר סבא מעוניינת לקדם שילוב אנשים עם מוגבלויות בפעילות הגופים הנתמכים  .9
 .כך קבעה תבחינים למתן תוספת תמיכה לגופים שיעשו כן

 
   מחוץ לתחומה תופועל  מתהקיי עמותההעירייה תהיה רשאית במקרים חריגים ליתן תמיכה ל .10

 שירותים גם לתושבי העיר וזאת בין היתר,   נתנות עמותה   האם הוכח לה כי אותהמוניציפלי, 
 .מתוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי העיר

 
 ביקורת או פיקוח העירייה,  אפשר סרב ל לא תשתף פעולה עם העירייה ו/או תאשר  עמותה .11

 . לאלתר הבתופסק התמיכה 
 

 
 

 תנאי סף 
 
 ולטובת התמיכה להיות תאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרות רווח  תמבקש  עמותהעל ה .1

 . הקהילה ולהיות מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל משרד הפנים       
 
 יש אישור ניהול תקין.  עמותהל .2
 
 . תנאי הנוהל ודרישותיו וכן בדרישות העירייה בכל תעומדעמותה ה .3
 
 , אף אם כתובתה  פועלת בכפר סבא שנה לפחותושנתיים לפחות  הקיימת תינתן תמיכה לעמותה   .4

 תחליט העירייה לאחר קבלת המלצת   ,אם מנימוקים שיירשמו ,זולת אינה בתחום הרשות.הרשומה 
  כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.הוועדה המקצועית, 
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 לתחומים:   העקרונות למתן התמיכה בהתאם לשקלול הציון לגוף המבקש
 , דת ואיכות הסביבה**נוער , תרבות, חינוך,*רווחה

 
 בהתאם לשקלול הציון המצטבר שהתקבל עבורה  ,קבע על פי דירוג העמותהיחלוקת הסיוע ת 

 כמפורט מטה. 
 

 קבע ע"י הנהלת העיר בהתאם לתקציב שיאושר. י גובהה של התמיכה השנתית כנגזרת מהדירוג י
 
 לתמיכה לא זכאית       350עד עמותה שקיבלה ציון  •
 
 

 1דרגה     351-750עמותה שקיבלה ציון בין :  •
 

 

 2דרגה     751-1,000עמותה שקיבלה ציון בין :  •
 
 
 3דרגה             1,001מעל עמותה שקיבלה ציון  •
 
 
 
 
 
 לקשיש לא כולל עמותות העוסקות בחלוקת מזון ועמותות המפעילות מרכזי יום    *
 לא כולל תנועות נוער **
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 תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה  
                                                         

 כללי  .1
 

 עיריית כפר סבא רואה בברכה את פעילות עמותות הרווחה בהעמקתן ובהרחבתן למען הקהילה.   .א
 אי לכך, היקף פעילות העמותות, רמת פעילותן, אופיין ומספר מקבלי השירות הינם קריטריונים  

 .בעלי משקל בקביעת גובה התמיכה בעמותות אלו
 . י ומיומןכוח אדם מקצועי, איכות מבקשת התמיכה מעסיקההעמותה  .ב
 בקרה השירותים הניתנים על ידי העמותה הינם באיכות גבוהה תוך שמבוצעת על ידי העמותה  .ג

 . והערכת שירות שוטפת
 . לשירותים חברתיים קהילתייםאו בבקרה של אגף  ו/על העמותה מבקשת התמיכה לפעול בשיתוף   .ד

 
 תנאי סף   .2

 
 מתגורריםתמיכה תינתן אך ורק לעמותות המבצעות פעילות עבור תושבי כפר סבא, שאינם   .א

 .ותהעמות  ותבמסגרות שמפעיל 
 התמיכה תמיכה תינתן אך ורק לעמותות שתפרטנה מהן הפעילויות שתהיינה ממומנות מכספי   .ב

 . )יש לציין מהות הפעילות, עלויות, הוצאות, הכנסות)
 

 : לקטגוריות שלהלן בהתאם יחולק הרווחה עמותות סה"כ התקציב ל .3
 

 עמותות העוסקות בתחום הרווחה, למעט עמותות העוסקות בתחומים הכלולים   .א
 שלהלן.ג -ו  בבסעיפים              

 . עמותות העוסקות בחלוקת מזון .ב
 .לאזרחים ותיקיםמרכזי יום עמותות המפעילות  .ג

 
 כלליות עמותות רווחה .א

 

 המופיעה  כמפורט בטבלה שלהלן ו קריטריוניםה   2-מחולקים להתבחינים  התמיכה תינתן על פי               
 בהמשך:                

 
 60% -כמותיים (1

 25%  מקבלי השירות תושבי כפר סבא
 15%   היקף סל השירותים הניתן 

 20%   אינטנסיביות הטיפול 
 

 40% -איכותיים (2
 20%   השירות מידת חיוניות  

 10%   איכות השירות הניתן לתושב 
 10%   שיתוף פעולה עם האגף 

 
 : תמיכה נוספת (3

 

 תקבל ניקוד נוסף  -נותנת אלטרנטיבה יומיומית לפעילות נמשכת מחוץ לביתהעמותה   (א
 תוספת.   100%עד 

 . תוספת 50%תקבל ניקוד נוסף עד  -עמותה המעניקה מלגות לנזקקים מכספה (ב

 תקבל תוספת   -עמותה הפועלת לביעור אפליה כנגד נשים ומיגור אלימות כלפי נשים (ג
 . 50%ניקוד של עד  

 
 לשורדי שואה כגון סיוע לאנשים ו/או לזכויותיהם ו/או  רות ייחודי יעמותה הנותנת ש  (ד

 יותר מעמותה   בקשהבאם תגשנה  ₪ תוספת.  30,000עד תקבל -פעילות קהילתית וכדומה  
 באופן יחסי על פי מספר   הללוהסכום יחולק בין העמותות   -הנותנת שירות ייחודי כנ"ל אחת

 . המקבלים תושבי כפר סבא
 

 

 באם תגשנה    ש"ח תוספת. 30,000תקבל עד   -עמותה הפועלת לטובת אנשים עם מוגבלות  (ה
 באופן   הללוהסכום יחולק בין העמותות  -הנותנת שירות ייחודי כנ"ל אחתבקשה יותר מעמותה 

 המקבלים תושבי כפר סבא. יחסי על פי מספר 
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 של התבחינים:  מדדים ומשקולות  -כלליות רווחהעמותות 

 

 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג  משקל   תבחין

סה"כ 
מכפלת 

המשקל  
 בדירוג

נימוק והסבר מילולי  
 לציון שניתן

מקבלי השירות  
 25% תושבי כ"ס

  50עד 
 איש

  150עד 
 איש

  300עד 
 איש

  500עד 
 איש

  500מעל 
   איש

 

היקף סל  
השירותים  

 15% שניתן
שירות  

 אחד
שני  

 שירותים 
שלושה  

 שירותים 
ארבעה  

 שירותים 

חמישה  
שירותים  

   ומעלה  

 

אינטנסיביות  
 20% הטיפול

מענה  
חד 

 פעמי 
מענה עד  

 פעמים 5

מענה  
לטווח  

קצר עד  
 חצי שנה 

מענה  
לטווחים  
ארוכים  

מוגדרים  
 מראש

מענה  
מתמשך 

לאורך  
שעות  

   ותקופה 

 

מידת חיוניות  
 20% השירות

לשירות  
אין  

 נדרשות 

נדרשות  
ברמה  
 נמוכה 

  תנדרשו
ברמה  

 בינונית 

נדרשות  
ברמה  
 גבוהה 

נדרשות  
ברמה  
גבוהה  

   מאד

 

איכות השירות  
 10% הניתן לתושב 

אין  
מקום  

לתת  
 תמיכה 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
 נמוכה 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
 בינונית 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
 גבוהה 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
גבוהה  

  מאד

 

שיתוף הפעולה 
 10% עם האגף

לא  
  קיים 

שיתוף  
פעולה  

  חלקי 

שיתוף  
פעולה  

   מלא 

 

       100% סה"כ
 

        ניקוד נוסף
 

 סעיף מס'
        

 

 סעיף מס'
       

 

 סעיף מס'
       

 

 סעיף מס'
       

 

 סה"כ לעמותה
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 העוסקות בחלוקת מזוןרווחה עמותות  .ב

 :אופן חלוקת התמיכה              

 70%  -כמותייםקריטריונים  (1
 35% השירות תושבי כפר סבא  ותמקבל מספר נפשות 

 15%    הניתן  ארוחה /סל המזוןשווי 
 20%     תדירות החלוקה 

 
 30% -איכותיים קריטריונים  (2

    
   10%    איכות השירות הניתן לתושב 

 20%    שיתוף פעולה עם האגף 
 

 בש"ח  -תמיכה נוספת (3

  חברתיים לשירותיםאשר תתחייב לחלק תלושי מזון בחג הפסח לנזקקים המוכרים באגף   ,עמותה
 לפחות את אותו   ,םס תרומות/ מקורות אחריילגיקהילתיים ומתחייבת להוסיף ממקורותיה או 

 לכך על ידי העירייה,   הסכום שהעירייה מקציבה לפרויקט, תקבל תמיכה בהתאם לתקציב שיאושר             
 מהסכום הנ"ל, תשלום  במידה והעמותה תגייס פחות₪. אלף  50קודמת על סך  השנה באשר עמד              
 תגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף   ישור בוועדת תמיכות. ככל ויותר מעמותה אחתהתמיכה יובא לא              
   שהתחייבו להעמיד לנושא החלוקה הזו. תחולק ביניהם התמיכה באופן יחסי לסך התקציב הנוסף זה,            

 
 

 משקלות התבחינים:  -העוסקות בחלוקת מזוןרווחה עמותות 

 

 

 

 

 משקל  התבחין
 

מילולי לאחוז  נימוק והסבר  הסבר
 מתוך המשקל שניתן

  יחושב ע"י קבלת היחס בין מספר  35% מקבלי השירות תושבי כפר סבא
תושבי השירות  ותהנפשות מקבל 

  ותהנפשות מקבלסה"כ   העיר, לבין
בכלל   העיר   תושבי השירות

 . בעיר העמותות

 

 -הניתן  ארוחה /סל המזוןשווי 
 5עד   1-בנקודות מ

ניקוד  יחושב ע"י קבלת היחס בין   15%
  לבין סל המזון הניתן ע"י העמותה

בכלל   סל המזון הניתן ניקוד  סה"כ 
   עמותותה

 

מספר  יחושב ע"י קבלת היחס בין   20% תדירות החלוקה 
הפעמים שבהן מחולק המזון בחצי  

שנה על ידי העמותה לבין סה"כ 
מספר הפעמים בהן מחולק המזון  

 על ידי כלל העמותות 

 

יחושב ע"י קבלת היחס בין הציון   10% איכות השירות הניתן לתושב 
הניתן לעמותה לבין סה"כ הציונים  

 שניתנו לכלל העמותות 

 

יחושב ע"י קבלת היחס בין הציון   20% שיתוף הפעולה עם האגף 
הניתן לעמותה לבין סה"כ הציונים  

 שניתנו לכלל העמותות 
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 יום לקשיש המפעילות מרכזי רווחה עמותות  .ג

 
 כללי  (1
 

 מפעילות מרכזי יום לאוכלוסיית  ו הנכנסות בנעלי העירייה סכום התמיכה יחולק לעמותות  (א
 . סבא כפר  בקשישים ה       

 
 עפ"י חוו"ד של האגף לשירותים חברתיים  העמותה מעסיקה כוח אדם מקצועי איכותי ומיומן (ב

 . קהילתיים      
 
 . הינם באיכות גבוהה  ההשירותים הניתנים על יד (ג

 
 : תנאי סף (2

 
 התמיכה תינתן לעמותה המקיימת את כל התנאים הבאים :                       

 
 , תרבותי  שירותים לאוכלוסיית הקשישים לרווחתם בתחום התפקודי, חברתיעוסקת במתן  (א

 ופסיכו סוציאלי.        
 

 .לשירותים חברתיים קהילתייםהעמותה מבקשת התמיכה פועלת בשיתוף ובבקרה של האגף  (ב
 

 פעילות העמותה מתבצעת בתאום ושותפות עם הגורמים הנוספים בקהילה המשרתים את  (ג
 .לאומי משרד הרווחה, אש"ל, המוסד לביטוח :כגון ,אוכלוסיית הקשישים      

 
 : אופן חלוקת התמיכה (3
 

 המקבלת את השירות מהעמותה משלמת דמי השתתפות.   האוכלוסיה       
  

 המשולמים על ידי אותה אוכלוסיה. דמי ההשתתפות  סכום התמיכה הינו        
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   ,חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי ,תרבותחלוקת תמיכות לעמותות העוסקות בתחום התבחינים ל 
 וקליטת עלייה   נוער                                                    

 
 במערכת החינוך  , בפעילות הנעשית במערכת החינוך הפורמאלי ותהתומכ   עמותותתסייע ל  עיריית כפר סבא

 וער, וסיוע לקליטת עליה. נ , בפעילות למען ההבלתי פורמאלי ו/או משלימים אותה
 . זאת לצורך הגברת הפעילויות. מיומנות  ה הוכיח עמותה באותם תחומים בהם ה התמיכה תינתן 

 
 קריטריונים שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה בהמשך:   2-התמיכה תינתן על פי תבחינים המחולקים ל 

 
 40% -כמותיים .1

 20%                    מספר משתתפים בפעילות 
 10%                 הפעילות ההיקף הכספי השנתי של  -מחזור כספי

 -שיעור ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות -הכנסות עצמיות
 10%    עידוד יצירת הכנסות עצמיות ע"י הגוף הנתמך 

 
 60% -איכותיים .2

 האם הפעילות מהווה תרומה משמעותית  -תרומה לחברה ולקהילה 
   הפעילות נותנת מענה לצרכים חינוכיים  האםו לחיי הקהילה 

 באוכלוסיה   שאין להם מענה אחר או לפלחים ייחודיים ותרבותיים 
 15%        ואינה חופפת לפעילויות קיימות אחרות

 15%    חשיבות חינוכית, תרבותית, ערכית וחברתית 
 - והתרבות  התאמה לסדרי העדיפויות העירוניים בתחום החינוך

 10%      כפי שהוגדרו ע"י הנהלת העיר
 10%     אגפי ומחלקות העירייה שיתוף פעולה עם 

 האם העמותה יוזמת, מגוונת ומחדשת כל העת  -חדשנות ומגוון 
 10%       את תחומי פעילותה 

 

 התבחינים של "השתתפות במרחב העירוני" ו"מספר משתתפים בפעילויות"   -ארגוני שכול   *          
 הולמים והניקוד בגינם יתווסף לקריטריון של "תרומה לחברה ולקהילה".   םאינ                   

 
 :תמיכה נוספת .3

 
   כי ,סבאעמותה הבאה בנעלי העירייה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר   .א

 . 100%של עד  ניקוד נוסףעוסקת בטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים, תקבל היא     
 עמותה שתוכיח במטרותיה ותוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא, כי היא משלבת אוכלוסיה   .ב

 ניקוד נוסף תקבל  -בפעילויותיה השוטפות 3%בעלת צרכים מיוחדים* בשיעור של לפחות    
 . 100%של עד    

 עמותה שתוכיח במטרותיה ובתוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא, כי היא פועלת לטובת    .ג
 . 50% עד  של ניקוד נוסףתקבל   -בכל הגילאים מניעת אלימות כנגד נשיםוו/או קידום מעמד האישה שוויון   

 . סדנאות, קורסים ועודכי נעשו פעולות כגון: הרצאות, להוכיח על העמותה    
תחושת שונות   עם גםאתגרי גיל ההתבגרות, ל בנוסףייחודי לנוער להט"ב המתמודד  מענה  נותנתה  עמותה .ד

באם תגשנה  בקשה יותר  ₪.  12,000תוספת של עד  תקבל  - וחוסר שייכות, לבטים ושאלות זהות ייחודיות
 על פי מספר    הסכום יחולק בין העמותות הללו באופן יחסי -מעמותה אחת הנותנת שירות ייחודי כנ"ל 

 המקבלים תושבי כפר סבא. 
 

 

 אדם ייחשב כמשתייך לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים, אם וככול שהוא מחזיק באישור  *         
 . מתאים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד החינוך ו/או ממשרד הרווחה                       

 
 :תמיכות עקיפות .4

 
 : עוסקות בחינוך פורמאליהעמותות               

 עמותות הפועלות בתחום החינוך הפורמאלי יוכלו לקבל בנוסף לתמיכה שתאושר, תמיכה עקיפה 
 לצרכים פדגוגיים או לצורך הפעלת המוסד החינוכי, וזאת בתנאי שמדובר במוסד המוכר ע"י משרד               
 . קציב ייעודי שיאושר לעניין זההחינוך ויש לו סמל מוסד בהתאם, ובכפוף לת              
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 של התבחינים: מדדים ומשקולות - ליטת עליהחינוך פורמאלי, בלתי פורמאלי נוער וק, גופי תרבות
 

 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג  משקל   תבחין

סה"כ 
מכפלת 

המשקל  
 בדירוג

 
 

נימוק והסבר מילולי  
 לציון שניתן

מספר 
המשתתפים  

 101-500 51-100 21-50 איש  20עד  20% בפעילות
איש   501

   ומעלה 

 

 10% מחזור כספי
  10,000עד 
 ₪ 

10,001-
15,000  

 ₪ 

15,001-
50,000  

 ₪ 

50,001-
200,000  

₪ 

200,001  
 ₪

   ומעלה 

 

הכנסות  שיעור ה
מכלל   עצמיות

 0% 10% ההכנסות
עד   1%

5.99% 
עד   6%

10.99% 
עד   11%

25.99% 
26%  

   ומעלה 

 

תרומה לחברה  
 15% ולקהילה 

הלימה  
מלאה  

לפעילות  
    קיימת 

אין  
   הלימה 

 

חשיבות חינוכית,  
תרבותית, ערכית  

 15% וחברתית
חשיבות  

    מצומצמת

חשיבות  
רבה 
  מאד

 

התאמה לסדרי  
העדיפויות 
העירוניים  

בתחום החינוך  
 10% והתרבות

אין מקום  
לתת  

 תמיכה 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
 נמוכה 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
 בינונית 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
 גבוהה 

הקצבה  
ברמת 

עדיפות  
גבוהה  

   מאד

 

שיתוף פעולה עם 
אגפי ומחלקות  

  לא קיים  10% העירייה 

שיתוף  
פעולה  

  חלקי 

שיתוף  
פעולה  

  מלא 

 

    אין  10% חדשנות ומגוון
רבה 

  ומגוונת 

 

       100% סה"כ
 

        ניקוד נוסף
 

        סעיף מס'
 

        סעיף מס'
 

        סעיף מס'
 

        סה"כ לעמותה
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 תבחינים למתן תמיכה לגופים דתיים  
 
 אשר עוסקים בארגון  מכל הזרמים העירייה תעניק תמיכות למוסדות ציבור ועמותות  .1

 אשר הוכיחו מעורבות קהילתית בשנת הכספים החולפת  ו בנושאי דת,תורה והרצאות שיעורי 
 קיום שיעורים לקהל   השירותים יכללו  כפר סבא.העיר  ומקיימים חיי קהילה פעילים בתחומי 

 א, הרצאות וימי עיון. מקר  הרחב לעניין לימוד לבר מצווה, שיעורי תורה, טעמי
 ולא לעמותה    המקומיסניף בעמותות ארציות שיש להן סניף בכ"ס תינתן התייחסות לפעילות ה .2

 . הארצית
 . משתתפים 30- מס' תושבי כ"ס המקבלים שירות מהגוף מבקש התמיכה, לא יפחת מ .3
 
 שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה בהמשך:   קריטריוניםה 2-תינתן על פי תבחינים המחולקים ל   התמיכה .4
 

 60% -כמותיים .א
 20%  המשתתפים בפעילויות  מקבלי השירות תושבי כפר סבא

 20%     גביית תשלום בגין השירות 
 20%    תדירות הפעילות   -שירות אינטנסיביות ה

 
 40% -איכותיים .ב

 20%   תרומת השירותים וחשיבותם לתושבי העיר 
 20%  שיתוף פעולה עם גורמי העירייה וחוו"ד הגורם המקצועי  

 
 
 

 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג  משקל   תבחין

סה"כ 
מכפלת 

המשקל  
 בדירוג

נימוק והסבר מילולי  
 לציון שניתן

מקבלי השירות  
 20% תושבי כ"ס

- פחות מ 
30  
 60עד  51 50עד  41 40עד  30 נשים א

  60מעל 
   אנשים 

 

גביית תשלום  
 20% בעד השירות 

השירות  
בתשלום  

 מלא 

כיסוי  
מרבית  

 העלויות 

כיסוי  
חלקי של  

   חינם  סמלי  העלויות 

 

אינטנסיביות  
 20% שירותה

לעיתים  
 רחוקות 

פעמיים  
 בשנה 

שש 
פעמים  

 בשנה 

מדי  
חודש  
 ויותר 

באופן  
תמידי  
   ורציף 

 

תרומת 
השירותים  
וחשיבותם 

 לא חיוני  20% לתושבי העיר 
תועלת  
 מועטה 

תועלת  
 מקומית 

תועלת  
 סביבתית 

תועלת  
לרוב  

   הציבור 

 

שיתוף פעולה עם 
גורמי העירייה  

וחוו"ד הגורם  
 20% המקצועי

אין  
שיתוף  
 פעולה 

בידיעה  
 בלבד

שיתוף  
 חלקי 

שיתוף  
פעולה  
חלקי  

 מתמשך

שיתוף  
פעולה  

מלא  
   וקבוע 

 

       100% סה"כ
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   לעמותות בנושא איכות הסביבהתבחינים למתן תמיכה 
 
 

 עיריית כפר סבא תסייע לעמותות ומוסדות ציבור חברתיים וסביבתיים בתחומים שונים התואמים  
 טיפול בפסולת, התייעלות אנרגטית, גינות   :כגון ,את היעדים העירוניים בתחומי איכות הסביבה

 הסברה, מחקר ועידוד מודעות   - טיפול ברווחת בעלי חיים, וכמו כן  קהילתיות, ניקיון, מיחזור,
 ל. בנושאים הנ" 

 
 קריטריונים שלהלן וכמפורט בטבלה המופיעה בהמשך:   2-התמיכה תינתן על פי תבחינים המחולקים ל 

 
 %50 -כמותיים .א

 25%    מקבלי השירות תושבי כפר סבא
 25%     מספר תחומי פעילות 

       
 

                             %50 -איכותיים .ב
 15%              תרומת השירותים וחשיבותם לתושבי העיר

 25%    שיתוף פעולה עם גורמי העירייה 
 10%     חוו"ד הגורם המקצועי 

 
 :תמיכה נוספת

 תנאי מחיה   גוף המפעיל מיזם התנדבותי בתחום איכות הסביבה, שעניינו הגנה על בעלי החיים שיפור
 .100%של עד   ניקוד נוסףשל בעלי חיים וסיוע במתן טיפולים רפואיים לבעלי חיים, יקבל  

 

 5דירוג  4דירוג  3דירוג  2דירוג  1דירוג  משקל   תבחין

סה"כ 
מכפלת 

המשקל  
 בדירוג

נימוק והסבר מילולי  
 לציון שניתן

מקבלי השירות  
 25% תושבי כ"ס

  50עד 
 איש

עד   51
 איש 150

  דע 151
 איש 300

עד   301
 איש 500

  501מעל 
   איש

 

מספר תחומי  
%25 פעילות  

תחום  
פעילות  

 אחד
תחומי   2

 פעילות 
תחומי   3

 פעילות 
תחומי   4

 פעילות 

5 
תחומים  

   ומעלה 

 

תרומת 
השירותים  
וחשיבותם 

 לא חיוני  15% לתושבי העיר 
תועלת  
 מועטה 

תועלת  
 מקומית 

תועלת  
 סביבתית 

תועלת  
לרוב  

   הציבור 

 

שיתוף פעולה 
עם גורמי 
52 העירייה   % 

אין  
שיתוף  
 פעולה 

שיתוף  
פעולה  

 חד פעמי 
שיתוף  

 חלקי 

שיתוף  
פעולה  
חלקי  

 מתמשך

שיתוף  
פעולה  

מלא  
   וקבוע 

 

חוו"ד הגורם  
 10% המקצועי

 אין 
 מקום 

 לתת 
 תמיכה 

 תמיכה 
 ברמת

 עדיפות 
 נמוכה 

 תמיכה 
 ברמת

 עדיפות 
 בינונית 

 תמיכה 
 ברמת

 עדיפות 
 גבוהה 

 תמיכה 
 ברמת

 עדיפות 
 גבוהה 
  מאוד 

 

       100% סה"כ
 

        ניקוד נוסף
 

        סה"כ ניקוד
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 תבחינים למתן תמיכות לתנועות הנוער  
 

 כללי: 

 תנועות הנוער מהוות נדבך משמעותי במערכת החינוך הבלתי פורמאלי. הן מובילות חינוך ערכי,   .1
 מעודדות למעורבות בקהילה ויוצרות מסגרת השתייכות חיובית לילדים ולבני נוער. 

 
 תנועות הנוער הינן גופים עצמאיים בעלי פריסה ארצית, הפועלים במרחב העירוני.  .2

 שר עם תנועות הנוער הפועלות בעיר, ומהווה גורם המקשר בין המחלקה לנוער אמונה על הק .3
 אשר העירייה לתנועות. התנועות מקבלות ליווי מקצועי על ידי רכזת תנועות הנוער העירונית 

 במסגרת תפקידה מלווה את תנועות הנוער בקשר מול בתי הספר ומול אגפי ומחלקות העירייה  
 בעיה. שאלה והשונים, כמו כן מסייעת בקיום אירועים ויוזמות קהילתיות ובכל        

 
 במטרה לשמור על רצף עבודה תקין, מתקיים אחת לחודש פורום רכזים  - פורום רכזים בוגר .4

 רכזת  . בפורום, המובל על ידי וקובע מדיניות משותפת לתנועות הנוער בעיראשר מתעדכן, יוזם 
 , חברים כל רכזי תנועות הנוער הפעילות במרחב העירוני. תנועות הנוער

 
 אחת לחודש מתרחש מפגש של "הפורום צעיר", פורום בו לוקחים חלק   - פורום רכזים צעיר .5

 חניכים שנבחרו לייצג את התנועה בה הם פעילים. מטרת המפגש היא לאפשר שיח, פיתוח יוזמה,         
 בפורום זה ישנה נציגות של שני חניכים מכל תנועה. העלאת בעיות/ בקשות ועוד. 

 
 הנוער בשווה כסף עבור שיפוצים, הצטיידות, פעילות קהילתית ועוד. התמיכה תועבר לתנועת   .6

 מנהלת אגף ההוצאה תבוצע על ידי העירייה, בתיאום ועל פי בקשת התנועה ולאחר אישור 
   .לביצוע רכש, פעולות ועבודות ועל פי נהלי העירייה קהילה וחברה 

. 
 

 מטרות:

 הגדרת מודל חלוקת תקציב פעילות לתנועות הנוער בעיר. המודל יקבע קריטריונים אחידים,   .1
 שוויוניים ושקופים.        

 
 מודל זה משקף את רוח אמנת תנועות הנוער, ויהווה אבן דרך נוספת להרחבת שורות חניכי   .2

 עילות הקהילתית  ומדריכי תנועות הנוער בעיר, ולביסוס פעילותן במטרה להעצים את הפ       
 והשותפויות בין  תנועות הנוער והעיר.         

 
 

 : תנאי סף
 
 המוכרת ככזו על ידי משרד החינוך.תנועת הנוער  .1
 . הנחיות של מחלקת הנוערהעל תנועת הנוער להגיש מפקד מפורט של החניכים על פי   .2
 פרטי הנהלת התנועה וסניפיה   :כל תנועה תגיש תכנית עבודה לשנת פעילות הכוללת .3

 בעיר ותוכנית שנתית.  
          תנועות הנוער.רכזת פעולה באופן מלא עם   פתמשת תנועהה .4

 
 התמיכה תינתן על פי התבחינים שלהלן: 

 
   העירייה  י"ע  אושרה הפעילות   אשר תנועת נוער כל

 15%  זה  תבחין י"עפ לתמיכה זכה ת כדין אושרה  לתמיכה הובקשת
     65%  לאחר אימות ובדיקת המפקד  החניכים תושבי כפר סבאמספר 
 15%     פרויקטים משותפים לתנועות הנוער קיום 

 5%      פרויקטים ויוזמות מיוחדות 
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 : משקלות התבחינים  -תנועות הנוער
 

 הסבר משקל  תבחין מספר
  להגדרת  העונה  עמותה 1

 " נוער תנועת"
 

15% 
  י"ע  אושרה הפעילות   אשר תנועת נוער כל

  כדין אושרה לתמיכה  הובקשת  העירייה
יחולק   – זה תבחין  י"עפ לתמיכה זכהת

 שווה בשווה בין כל התנועות 
מספר החניכים תושבי כפר   2

 סבא
 

65% 
' מס  בין היחס חישוב   י"ע  יחושב

  ,בעיר תנועת הנוער  בפעילות המשתתפים
 תנועות הנוער  בכל המשתתפים סך  לבין

קיום פרוייקטים משותפים   3
 עם העירייה 

 
15% 

  גודל לפי יחסי  באופן תתבצע החלוקה
 התנועה 

יחולק ע"פ  3סעיף   
 הקריטריונים הבאים: 

 

 

     השתתפות  4.1  
שני נציגים מטעם 
התנועה במועצת  

  2 -הנוער העירונית
 ( 20%נקודות )

 

  השתתפות  4.2  
סדירה בפורומים 

פגישה   –עירוניים 
של כלל רכזי  

התנועות אחת 
לחודש בפורום  

קומונרים, 
והשתתפות בפורום 

 – צעיר 
 ( 20%נקודות ) 2

 

 נוכחות והשתתפות  4.3  
פעילה באירועים 

 - עירוניים 
 (20%נקודות ) 2 

 

 - התנהלות תקינה 3.4  
    התנהלות מול בתי -      
 ספר לפי          

 הכללים שנקבעו       
    עבודה מול חוקי  -     

 העירוניים העזר        
  הזמנות עבודה עפ"י  -     

 הנוהל        
 התנהלות נכונה  -     

 לפני אירועים        
 עירוניים        
 (40%נקודות ) 4       

 

4 
 

  גודל לפי יחסי  באופן תתבצע החלוקה 5% פרויקטים ויוזמות מיוחדות 
ולפי ניקוד שיינתן על ידי   התנועה

 מחלקת הנוער.
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 לקיום סדר פסח ציבורי  - תבחינים לתמיכה

   ₪.  20,000עד לסכום של תקבל תמיכה  ציבורי הפתוח לכלל הציבור, סדר פסח תקיים עמותה, אשר  
 ככל ויותר מעמותה אחת תגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף זה, תחולק ביניהם התמיכה באופן יחסי  

 .  למספר המשתתפים
 
 
 
 
 

 תנאי סף : 
 

 שנה זו ותמיכתה תאושר. בת תמיכה קבליש בקשה ל ג על העמותה לה .1
 עיר.ברחבי הדים קמו 2יים בלפחות  ק על סדרי הפסח להת .2
 .150 -בכל המוקדים משתתפיםשל  מצטבר מספר מינימלי  .3
 לכלל הציבור בכפר סבא. יםפתוח ו יהי סדרי הפסח .4
 . מיםוק מיההפסח ברחבי העיר, כולל ציון   ייום סדר קעל העמותה לפרסם את דבר   .5
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 עירוניים תרבות וקהילה   שימוש באולמות הנחה בגיןמתן  -עקיפה תבחינים לתמיכה
 
 

 כללי 
 
   לטובת בתחומים שונים ות הפועל  לעמותותלסייע   עיריית כפר סבאנוסף על התמיכה הכספית, רשאית  .1

   אירועעריכת  לשם  ,הבבעלות אשר  אולמות התרבותתושבי העיר, באמצעות הענקת רשות שימוש ב       
 . לצורך פעילות העמותה אירועיםו/או  התרמה       

 
    .גובההיא אותם שימוש  ה הנחה בגובה דמי תהיה רשאית להעניק  העירייה .2

 

 תנאים לקבלת התמיכה 
 
 אך ורק לצורך ביצוע   רשות שימוש במתקני העירייה, בחלק מסוים במתקן או בכולו, תינתן .1

 . שאושרה לביצוע ספציפית. לא תעשה במתקן פעילות שונה מהפעילותפעילות   
 יבצע בו פעילות עסקית ו /או מסחרית למטרות רווח, או שימושמקבל זכות השימוש במתקן לא  .2

 . ו/או בניגוד להוראות כל דיןפוליטי או מפלגתי במתקן        
 

 היכל התרבות בקרית ספיר
 
 ארגוני מתנדבים ברווחה  ת ת מחלק/מנהל, יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר לאישורכל בקשה להנחה, תועבר  .1

    .ולשכת ראש העיר
 . בקשות בגינן תתקבל המלצה חיובית כאמור, תועברנה להתייחסותה של מנהלת מחלקת תרבות      
 תמיכה מהעירייה בהתאם לתבחינים. לקבלהנחה בגובה דמי שימוש תינתן לעמותה הזכאית   .2
   15  -מוגבל עד ל דמי השימושלהנחה ב  ותשימצאו כזכאי  העמותותכל מספר האירועים של  סך כל  .3

 שנה.  באירועים 
 . בהיכל התרבות 90% -באודיטוריום ו  80%שיעור ההנחה שתינתן לעמותות שבקשתן אושרה יעמוד על:  .4
 תשלם   -ההנחה תקפה לאירוע אחד לשנה לכל עמותה. עמותה שתקיים אירוע נוסף באותה שנה .5

 דמי שימוש מלאים.       
 

 רייזל   םאול
 

 . ולאחר מכן לאישור מנהלת אגף תרבות מנהלת מחלקת בתי תרבות כל בקשה להנחה תועבר לאישור .1
 הפועלות בעיר כפר סבא, או עמותות ארציות המעוניינות העמותות שתהיינה זכאיות להנחה, הינן עמותות  .2

 לבצע פעילות לטובה הסניף המקומי.
 . 50%אושרו יקבלו הנחה בשיעור יהעמותות ש .3
 

 אולם גלר 
 

 העמותה מבקשת ההנחה עונה על באם  חברה וקהילהבאגף  לבדיקה כל בקשה להנחה תועבר  .1
 הקריטריונים, על פי הנוהל.  

 העמותות שתהיינה זכאיות להנחה, הינן עמותות הפועלות בעיר כפר סבא, או עמותות ארציות המעוניינות  .2
 לבצע פעילות לטובה הסניף המקומי.

 . 50%אושרו יקבלו הנחה בשיעור יהעמותות ש .3
 

 
 תינתן קדימות לבקשות שיענו על התבחינים הבאים:  

 
 תרומה לחברה ולקהילה בכ"ס, לרבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.   .1
 .חשיבות תרבותית ואמנותית, חינוכית וערכית .2
 התחייבות להחזר לקהילה של כספי תרומה והכנסה מאירוע.   .3
 . כלפי נשים ושווין מגדריעמותות הפועלות לקידום מעמד האישה, מיגור אלימות   .4
. 
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   תבחינים לתמיכה בגובה היטלי פיתוח
 
 

 כללי 
 
 פעילותם,   לסייע למוסדות ציבור המבקשים להקים בניינים לצורך  עיריית כפר סבא מעוניינת .1

 לתכנון ובניה,   , אותם יש לשלם לעירייה ולוועדה המקומיתיטלי פיתוחבאמצעות מימון חלקי של ה
 הבניין. בגין הקמת 

 
   )היטל סלילה והיטל תיעול( הפיתוח מגובה היטלי 90% עד  לקבל תמיכה בגובה של  תהיה זכאית  עמותה .2

 התנאים המפורטים  ל  בכפוף לעמידה בכ ,לצורך הוצאת היתר בניה הקבועים בחוקי העזר ומשולמים
 בהמשך.

 
 המיועד  , כפר סבאבתחומי העיר מבנה קיים,  להרחיב   אולבנות מבנה חדש או לשפץ   נתמעוניי עמותהה .4

 . רווח הציבורית בלבד ושלא למטרות  ה למטרות פעילות, בלבד העמותהאת לשמש 
 
 להשתמש    הצפוייםמסך  כפר סבאמקבלי השירות תושבי  אחוזבעת קביעת גובה התמיכה ייבחן  .5

 . במבנה
 

 גובים כסף,  בעת קביעת גובה התמיכה ייבחן החלק היחסי של המבנה המשמש פעילות שבגינה  .6
 כגון השכרת המבנה וכדומה.         

 

 . ועדת התמיכות תקבל לפי בקשתה חוות דעת מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים .7
 

 תנאים לקבלת התמיכה: 
 

 .  בחוזרי מנכ"ל משרד הפניםתמיכות שפורסם  מתן  עמידה דווקנית בהוראות נוהל .1
 עונה על   למען הסר ספק, מודגש, כי עמותה המבקשת תמיכה  בגובה היטלי פיתוח אשר אינה       
 לקבל תמיכות,   קריטריון אחד או יותר של הנוהל, לרבות בכל הנוגע להגדרת הגופים הזכאים        
 לא תהיה זכאית לקבל    לנוהל, 10המפורטים בסעיף ולרבות המצאת הפרטים ו/או המסמכים         
 . תמיכה       

 
  אושר כדין. התבקש היתר בניה אשרהקמת המבנה/שיפוץ/הרחבה לצורך  .2

 
   בביצוע הבנייה שבגינה מבוקשת התמיכה, בטרם קבלת היתר. ה לא החל העמותה .3

 לאחר תיקון   . לתמיכה תהיה זכאיתלא  ,הבנייה בפועל ללא היתר בניה  חלה בביצועשה  עמותה       
 .לתמיכה להגיש בקשה  עמותהה  תרשאי תהיה ליקויה         

 
   עמותהלהינה קרקע עירונית אשר הוקצתה  הקרקע עליה ממוקם או עתיד להיות מוקם המבנה .4

 . כדין
 

   או מטרהמדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט   המבנה מיועד לשמש למטרת חינוך, תרבות, דת, .5
 .דומה, ולמטרות אלו בלבד       

 
 הגורמים  השירות אשר יסופק על ידי העמותה בבניין, נחוץ וחיוני לעירייה ולעיר, לפי חוות דעת  .6

 המקצועיים הרלבנטיים בעירייה. 
 

 ישמש למטרה מהמטרות האמורות   הגוף חתם אל מול העירייה על התחייבות כי המבנה .7
 . שנים לפחות ממועד סיום בנייתו 25לתקופה של        

 
 פי הנוהל למתן תמיכות של הרשויות   לו היה הגוף מגיש בקשה לקבלת תמיכה עירונית על  .8

 . זכאי לקבלה המקומיות היה       
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 להקמת בית כנסת  - תבחינים לתמיכה

 לקבלת תמיכה להקמת בתי כנסת לקהילה האתיופית לשנת המשרד לשירותי דת פרסם קול קורא 
 והעירייה הגישה בקשה לתמיכה כספית לבניית בית כנסת לקהילה האתיופית במרכז 20/2019

 העיר ולהלן הכללים לקבלת התמיכה ככל שזו תתאשר על ידי המשרד הדתות. 
 
 שהוקצתה למבקש ע"י העירייה, התמיכה תינתן לצורך בניית בית כנסת חדש על גבי קרקע  .1

 מ"ר.  150ובתנאי ששטח בית הכנסת יהיה לפחות        

 התמיכה תינתן אך ורק עבור מבנה , לגביו יוכיח המבקש כי יש בסכום התמיכה להביא .2
 להשלמת הקמתו, באופן שהתמיכה שתינתן תממן את השלמת המבנה.        

 תנאי למתן תמיכה הינו המצאת המסמכים הבאים:  .3
 . תכנית הגשה, תכניות עבודה ופיתוח שטח .א
 . חוזה עם הקבלן המבצע .ב
 . היתר בנייה בתוקף .ג
 הצהרת מהנדס על כך שהעבודות תבוצענה עפ"י כל דין, וכן הערכתו על מצב הבנייה  .ד

 בשטח, העלות המשוערת לסיום המבנה, לרבות אישורו בדבר השלמת הבנייה.              
 הבנייה, סכום הכסף שגויס להקמת המבנה המקורות לסכוםהצהרת המבקש בדבר עלות   .ה

 זה וכן התחייבות כי סכום התמיכה יביא להשלמת המבנה.              

 במידה שיתברר כי הנתונים שנמסרו ע"י המבקש, בדבר מצב הבנייה ו/או הסכומים הנדרשים  .4
 ש את סכום התמיכה ואף להשלמת בניית בית הכנסת, אינם נכונים, הרשות תהא זכאית לדרו       
 לבטל את הקצאת הקרקע למבקש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.        

 המבנה ישמש אך ורק למטרת בית כנסת ולא יעשה בו כל שימוש אחר שאינו מתיישב עם .5
 ייעודו האמור.        

 במידה ולצורך הקמת המבנה תידרש תמיכה הנמוכה מסכום התמיכה שנתקבל ממשרד .6
 הדתות, תהא העירייה רשאית להעניק תמיכה בסכום הנדרש לצורך השלמת הקמת המבנה        
 ואת יתרת התמיכה, להעניק למבקש אחר שיעמוד בתבחינים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי        
 של הרשות.        

 כל האחריות לביצוע העבודה וכל הכרוך והנוגע בכך מוטל בלעדית על מבקש התמיכה.  .7
 העבודות תבוצענה בהתאם לכל דין , ובהתאם לתקנים המחייבים, והרשות תהא רשאית        

 לבצע בדיקת חומרים ו/אן פיקוח צמוד לעבודה. במידה שיתברר , כי העבודות בוצעו בניגוד        
 למוצהר , יחויב המבקש להחזיר את כספי התמיכה ו/או חלקם, עפ"י דרישת הרשות, בצירוף       
 ריבית והצמדה כדין. כן יחויב המבקש בהוצאות שתגרמנה לרשות, וכל זאת מבלי לגרוע       
 מהעונשים הקבועים בחוק.      

 יודגש כי האמור בתבחינים שיפורטו להלן , הינו בנוסף לתנאים באישור וועדת התמיכות של  .8
 משרד הדתות.        
 האמור באישור וועדת   לעיל ולהלן, לבין  בכל מקרה של סתירה בין האמור בתבחינים שפורטו        
 התמיכות של המשרד, האמור בתבחינים יגבר.        

 . 75%ציון מינימלי לאישור בקשת התמיכה על פי הקריטריון יעמוד על       
 

       
 ניקוד  המשקל  הנושא  מס' 

  15% תושבים  50ציבור המתפללים עולה על  1
  15% ופעיל בעיר האם מניין המתפללים קיים   2
האם בבית הכנסת תתבצע פעילות חברתית/תרבותית   3

 הקהילה  לרווחת
15%  

התקבל אישור ועדת ההקצאות העירונית להקצאת   4
 לטובת בית כנסת  הקרקע

20%  

  20% לא קיים בשכונה בית כנסת פעיל אחר  5
  15% הצגת תוכנית ומקורות למימון בניית בית הכנסת  6
  100% סה"כ 
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 עד גובה סכום התמיכה שיתקבל  (להל"ן מצ'ינג)מועצת העיר תוכל לקבוע תקציב תמיכה נוסף 
 ממשרד לענייני דתות, בסכום שלא יעלה על גובה התמיכה מהמשרד. 

 סכום זה יכלול את סכום הפטור מתשלום אגרות והיטלי פיתוח ככול שזה יאושר. 
 פיתוח שאושר לצורך כך.השתתפות העירייה מותנית בתקציב 
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 תבחינים ונהלים לתמיכה עירונית באגודות ספורט 
 כללי  .1

 

 עיר של ספורט ומתקיימת בה פעילות ספורטיבית מגוונת למדי, הכוללת   נהסבא הי-כפר  .א
 תחרותי וספורט עממי לרוב. -ספורט ייצוגי              
 התברכה בקבוצות ספורט רבות, נשים וגברים בגילאים שונים מכלל ענפי   כפר סבא העיר              
 הספורט הקיימים.              
 לעיר יצא מוניטין של מצוינות בענפי ספורט שונים וספורטאיה מייצגים את העיר בכבוד               
 ובגאווה ברמות הלאומיות והבינלאומיות.              

 

 משתתפים   4500 - ענפים שונים. באגודות אלה פעילים כ 15-ות ספורט באגוד  20פועלות  בעיר .ב
  .האגודות של  הרשמיות והתחרויות  השונות הליגה בקבוצות

 
 ת  יפרטי הקבוצות והספורטאים, על פי הנחי  ם שלנתוני ותהאגוד העירייה תהיה רשאית לבקש מ .ג

   .רשות הספורט
 העירייה תהא רשאית לעכב ו/או לבטל ו/או לדרוש  אגודה שלא תעביר את הנתונים כמבוקש, 

 את השבת כספי התמיכה. 
 

 : הגדרה .ד
 

 . 2כל העיר, למעט השכונות המצויות באזור  -1אזור  (1
 שכונות: קפלן, יוספטל, גבעת אשכול.  -2אזור  (2

 
 - מרכיבי התמיכה העירונית .ה

 
 התמיכה מתחלקת ל: 

 

 - תחרותי ספורט  (1
 התמיכה מורכבת מ: 

 

 תמיכה בסיסית  (א
 תמיכה משלימה  (ב
 תמיכה בעבור הישגיות  (ג

 

 . עידוד ספורט עממי (2
 

 - תמיכה בסיסית .ו
 

 חושב תש  ,הבסיסית שתינתן לאגודות הספורט תהא שיעור קבוע וזהה לכל האגודותהתמיכה   (1
 החשבון   מבוקר על ידי רואהשל אגודת הספורט כפי שנרשמו בדין וחשבון כספי  מכלל הכנסותיה

   שלה לשנת התקציב הקודמת למועד הגשת הבקשה.
 מההכנסות ע"פ   15% עד תהיה בשיעור שללכל העמותות התמיכה הבסיסית   2023לשנת הכספים  (2

 ובלבד שסך התמיכה הבסיסית לא תעלה על שיעור של    מבוקר ומאושר של העמותות כספי דו"ח 
 מסך כל התקציב שיועד לתמיכה באגודות ספורט באותה שנה. ובכל מקרה, אחוז התמיכה   30%

 הבסיסית מההכנסות יהיה זהה לכל העמותות. 
התמיכה   תהא רשאית להמליץ לקראת כל שנת תקציב על היחס הראוי והנכון בין מיכות ועדת הת  (3

 הבסיסית לתמיכה המשלימה ושיעוריהן בהתאם לנסיבות המתאימות. 
 , הענפים האישיים לכל אגודת ספורט בקטגורית 2023בשנת סכום התמיכה הבסיסית הכוללת  (4

 ₪.  50,000עלה על ילא   ,הקבוצתיים שאין להם קבוצת בוגרים ענפיםבקטגוריית הספורט  ולאגודות
   ,הענפים הקבוצתיים כל אגודת ספורט בקטגוריתל 2023בשנת סכום התמיכה הבסיסית הכוללת  (5

 ₪.  250,000לא יעלה על  , להם קבוצת בוגרים שיש
 כל בכל שנת תקציב על סייגים לתמיכה בסיסית של תהא מוסמכת להמליץ  תמיכות ועדת ה (6

 וקבוצתיים, אגודת ספורט, בין בדרך של קביעת תיקרה כספית מקסימאלית, לענפים אישיים  
 ובין בדרך של הפחתת שיעור התמיכה מכלל התקציב שיועד לאגודות הספורט. 
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 - תמיכה משלימה .ז
 שגיות קבוצות הספורט של כל אגודת ספורט בשנה יתמיכה זו מתבססת על תבחיני ה  (1

 התמיכה, הבאים לביטוי בדוח סל הספורט של מנהל הספורט ו/או מהאיגודים.הקודמת לשנת        
 שגיות בספורט, עיריית כפר סבא קבעה תבחינים נוספים בהתאם  י בנוסף לתבחינים של ה       
 למטרות וליעדים ולמדיניות העירייה.         

 

 התבחינים יתורגמו לניקוד בסיסי, כמפורט בטבלאות בנספח א.   (2
 בגין אותה שנה בניכוי סכום התמיכה   -כום התמיכה המשלימה יתקבל מתקציב התמיכות  ס      
 להישגיות מיוחדת ו/או לשם עידוד הישגיות  15%שיעור שלא יעלה על -הבסיסית ובניכוי       
 כאמור.       

 

 סך בהסכום לתמיכה המשלימה ת ערכה התקציבי של כל נקודה ייקבע על ידי חלוק (3
 כל הנקודות שניתנו לאגודות על פי התבחינים.       

 

 ערכה של נקודה ישתנה מדי שנה בהתאם לגובה ההקצבה השנתית לתמיכות ובהתאם (4
 לסה"כ האגודות והענפים שיהיו פעילים בכפר סבא באותה שנה.       

 

 : 'א עיקרי התבחינים כפי שמפורטים בטבלאות בנספח .ח
 

  -קידום ספורט נשים (1
 חיזוק וטיפוח  הוא אחד מיעדי מדיניות הספורט הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית                      
 . השתתפות נוספת של ספורטאיות בתחום הספורט הייצוגי  ועידודספורט הנשים                      
 

 -טיפוח וקידום הנוער (2
 סקר הפעילות הספורטיבית וצוות ההיגוי העירוני ראו את הספורט לא רק כעיסוק לשעות                       

 הפנאי או כפעילות לפיתוח הגוף ושמירה על כושר גופני שחשיבותם רבה מאוד, אלא גם                       
   .כמסגרת חינוכית, מעשירה ומלכדת עבור בני הנוער בעיר                    

         
 

  – עידוד הספורט בשכונות (3
 בלבד ומתקניה   2באזור  מתקיימת בשכונה  ןשפעילות הועדה ממליצה לתמרץ אגודות ספורט                      

 לאגודה יש קבוצה בוגרת שמשחקת בליגות של האיגודים  ונה. כמו כן,  נמצאים בלב השכ                    
 להשתלב בקבוצה הבוגרת וכן מעודדת מיזמים חדשים בקרבה.  ומאפשרת לשחקני הנוער                     

        
 

  -ענפים מועדפים (4
 המליץ על ענפים מועדפים   2011-2025צוות ההיגוי העירוני לתוכנית אב לספורט לשנים                     
 במסגרת תוכנית אב עירונית לספורט, זאת על סמך סקר של פעילות ספורטיבית שנערך         
 השנים    בקרב תושבי העיר, והביא בחשבון גורמים נוספים כמו: מסורת והישגיות רבות       
 של ענפי הספורט בעיר, ההישגים הארציים והבינלאומיים של ענפים אלה וקיום תודעת         
 . אותם ענפים בעיר ספורט של       

 

 הענפים שהוגדרו מועדפים:       
 

 ענפים קבוצתיים: (א
 כדורגל  (1)
 כדורסל  (2)
 כדורעף  (3)

 
 בתנאי שבענפים אלה קיימות קבוצות בוגרים המשחקות בליגת העל ו/או בליגה                

 קבוצות נוער   4פה )מינימום  י קיימת מחלקת נוער ענ -הלאומית או בליגה א' ובנוסף                            
 .בליגה(                           

 תוספת ניקוד עפ"י סעיף זה תינתן לאגודה/מועדון  . מתייחס לענף ולא לקבוצה: הבהרה              
 גם אם לאגודה/מועדון ישנן מספר קבוצות  , פעם אחת בלבד ון זה שיעמדו בקריטרי                                          
 הזכאות לניקוד היא עבור קבוצה אחת בלבד מכל אגודה ללא כפל  . בענף המועדף                                         
 . בליגה אחרתעבור גברים ונשים ו/או קבוצה נוספת  ניקוד                                         
 .  הםיאגודה תהייה זכאית לקבל את הניקוד הגבוה מבינ                                          
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 דרוג א':  -ענפים אישיים (ב
 סייף  (1)
 אתלטיקה קלה  (2)
 התעמלות אומנותית  (3)

 
 : דרוג ב' -ענפים אישיים (ג

 ג'ודו 
 

   למעורבות רבה חשיבות   רואה ס" כפ עיריית -בקהילה  פעילה והשתתפות  מעורבות עידוד (5
 .  תינתן תמיכה עבור  בעיר ותהליכים שינויים להובלתו  המקצועיות  הקבוצות של בקהילה

 מטרה להעניק  בהתחרותיים  לספורטאים/ות  תכנית העשרה והעצמה השתתפות ב 
 על פי  התמיכה תינתן  .החוסן המנטאלי לצד חיזוק היכולת הגופניתהעצמת  לספורטאים/ות 

 השתתפות בתוכנית חובה. ה   .9ב' סעיף  האמור בנספח
 

 תהיה זכאית   -סבא-שרוב פעילותה מתקיימת במתקן מחוץ לכפר תחרותית אגודת ספורט (6
 .מהתמיכה בהתאם לתבחינים 50%מקסימלית של   לתמיכה      

 
 ככל  המייצגת את העיר כפר סבא תוכל להגיש בקשה לתמיכה  – אגודת ספורט אזורית (7

 יהיו תושבי    לפחות מהפעילים בה  25% -ובעיר אין אגודת ספורט אחרת לענף זה ובתנאי ש 
 הספורטאים תושבי  ר . ככל ומספ(לא כולל קבוצות בוגרים / בוגרות)סבא -העיר כפר

 בעמותה, תחושב התמיכה  מכלל הפעילים 50%כפר סבא הפעילים בעמותה יהיו נמוך מ 
 באופן יחסי למספר תושבי כפר סבא הפעילים. 

 
 תמיכה עבור הישגיות ו/או עידוד מצוינות והישגים  (8

 תינתן תוספת תמיכה,   לאגודות הספורט, כפי שאלה פורטו לעיל, ןשתינת ה בנוסף לתמיכ      
 שנה, לאגודות   מן התקציב הכולל שיועד לאגודות ספורט באותה 20%בשיעור של עד       
 לעודד, בהתאם   המגיעות למצוינות ולהישגים גבוהים ו/או לאגודות שאת הישגיותן מבוקש      
 התמיכות ומועצת העיר. לשיקול דעת ועדת       
 חלק מתקציב התמיכה עבור עידוד הישגיות ומצוינות בספורט, ייועד לטובת  – קרן הישגית      
 קרן הישגית, שתחלק מענקים עבור הישגים מיוחדים על פי התבחינים והנהלים לחלוקת קרן       
 הקרן, ולגובה התקציב   ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת  המצ"ב,'  נספח בהמופיעים בהישגית        
 . לחלוקה שיעמוד      

 
 עידוד ספורט עממי (9
 לטובת עמותות הספורט  הספורט,   הכולל של תקציב תמיכות מתוך הסךהעירייה תקצה סכום,       

 על פי מספר המשתתפים   בקשה הסכום יחולק בין העמותות שתגשנהלפעילות בוגרים בלבד.   העממי        
 עמותה   בכפוף לתנאי הסף הקבועים בנוהל התמיכות ובלבד שכלהפעילים תושבי כפר סבא. זאת         
   .כאמור פועלת באחד ממתקני הספורט העירוניים        
   הפעילות   הוצאות  של מסמך  להגיש תידרש, מקומי סניף לה  ואין סבא בכפר  הפועלת ארצית עמותה        
 . חשבון רואה ידי   על חתום סבא  בכפר        

   לשנת הקודמת   בשנה סבאים הכפר  הספורטאים למספר יחסית  יחושב  לעמותות שיחולק הסכום                    
    . התמיכה        
 .₪  30,000 על יעלה לא אחת לעמותה  הסכום                      

 
 - בעלי מוגבלויותעידוד פעילות ספורט  של  (10

 עידוד פעילות ספורט לטובת הספורט,  הכולל של תקציב תמיכות מתוך הסךהעירייה תקצה סכום, 
     בנוהל הקבועים הסף  לתנאי בכפוף  זאת. וכדומה  יד אופני, שער כדור כגון מוגבלויות בעלישל                     
 . התמיכות                     
   הוצאות של מסמך להגיש תידרש ארצית  מקומי סניף  לה איןו סבא בכפר פועלתעמותה ארצית ה                     

 . חשבון רואה ידי על חתום סבא בכפר  הפעילות       
     ₪ 20,000 עד תהיה  החלוקה מוגבלויות לבעלי  ספורט  פעילות עידוד לטובת שיוקצה הסכום  מתוך                     

 '  למס ביחס תעשה  החלוקה, שהוקצה באם סך כל הסכומים יעלה על התקציב. עמותה לכל                     
 .התמיכה לשנת הקודמת  בעונה סבא מכפר המשתתפים                     

 
 תמיכה מזערית  (11

 מגיע לאותה אגודה ממנהל הספורט,  ההספורט  התמיכה לאגודת ספורט לא תפחת מתמיכת סל       
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 תבחינים קטנה מסל הספורט. לפי סל הספורט, עיריית ה וזה במקרה שהתמיכה העירונית לפי       
 ספורט סכום זהה לזה המתקבל ממנהל הספורט   כפר סבא מחויבת להעניק לכל אגודת       
 . (שקל מול שקל)       
 תאחדות הספורט לבתי ספר ומרכזי המצוינות העירייה עבור פעילות של ה -  תמיכה נוספת       
 על זו שתתקבל ממנהל הספורט במסגרת סל הספורט  (שקל מול שקל)תעניק תמיכה נוספת        
 אם וככל שתתקבל.        
 במקרה שבו העירייה תחליט להעביר אך ורק את תמיכת מנהל הספורט, היא רשאית לנהוג        
 ופעלה לפי נהלי תקנון מנהל הספורט. כך בתנאי         

 
 פיקוח ובקרה (12

 ועדת התמיכות מייחסת חשיבות רבה למנגנוני הפיקוח והבקרה על כספי התמיכות.       
 ₪   200,000לפיכך היא תדאג למעקב וביקורת אחר אגודות ספורט שתמיכתן עולה על        
 בשנה.         
 הפיקוח והביקורת תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים  הועדה תמלא את תפקידי       
 )מינהל כספים, רשות הספורט(.  המקצועיים בעירייה       
 ות המקומיות, רשאית העירייה לפנות לכל אגודות הספורט,  על פי נוהל תמיכות של הרשוי        
 על מנת לבצע בדיקה ובקרה  לפי שיקול דעתה, ולקבל את כל המסמכים הנדרשים         
 . מעמיקה על אופן ההתנהלות הכספית והתקציבית       

 
 הפועלת לראשונה בכפר סבאנוהל תמיכה באגודת ספורט  (13

 והעומדת  (ה תמיכה מהעירייה בשנים קודמות/שלא קיבל) ענף חדש/חדשה אגודה וקבוצה            
 המוכרים על ידי מוסדות  בתבחינים של פעילות ספורטיבית הישגית באיגודי הספורט        
 הספורט ישראל כפי שמופיע מעת לעת במנהל הספורט, תהיה רשאית לקבל תמיכה        
 רק בחלוף שנתיים ממועד תחילת פעילות האגודה או הקבוצה החדשה ו/או תמיכה עקיפה         
  .בכפר סבא במסגרת תחרותית        
 . על פי התבחינים לה  מגיעה שהיתה מהתמיכה 70% האגודה  תקבלמכן   שלאחר השנים בשלוש        

 
   שתוקם, בין אם במסגרת עמותה חדשה ובין אם במסגרת קבוצת ספורט חדשה (14

 עמותה קיימת ומתוקצבת, תחייב תיאום וקבלת אישור מוקדם מהעירייה, לצורך קבלת         
 תמיכה ו/או הרשאה לשימוש במתקנים.         

                
 תנאי סף  .2

 
 כחוק כעמותה או חברה שלא למטרות רווח.  מהספורט הרשו אגודת .א

 
 המבקשת האגודה ייצוג הנשים בגוף  - ₪ ומעלה 150,000באגודה המקבלת תמיכה בסך  .ב

 לפחות, נכון למועד הגשת הבקשה.   20%יהיה בשיעור של                
 

 או שרוב המשתתפים בה הם תושבי  סבא בלבד-פועלת  בתחומי העיר כפרה אגודת ספורט  .ג
   כפר סבא.

 :  האמור לגבי למעט
 לעיל.  6ח.  1 סעיף -שרוב פעילותה מתקיימת במתקן מחוץ לכפר סבאתחרותית אגודת ספורט  (1
 לעיל.  7ח.  1 סעיף   -אגודת ספורט אזורית (2

 
 - סבא  -קבוצות ספורט המופעלות על ידי אגודת הספורט, המייצגות את העיר כפר .ד

 סבא.  -את שם העיר כפריכללו שמותיהן                
 . המקרה ידון לגופו במקרה של איחוד אגודות או קבוצות,               

 
 על פי  אגודה הפועלת במתקן עירוני תסיים את תהליך חתימת החוזה, כולל הצגת ביטוח  .ה

 נהלי העירייה טרם קבלת התמיכה.                 
 העירייה לא תעביר תמיכה לעמותה שלא עומדת בתנאי זה.                
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 נספח א 
 תבחינים לתמיכה באגודות הספורט  

 
 בוגרים /בוגרות -ענפים קבוצתיים .1
 

 בוגרים -2באזור העדפה לספורט 

 
 
 
 

 

***) 

 

 
 
 
 
 
 19ענפים קבוצתיים עד גיל   .2
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 בענף הכדורסל קבוצת נערות א' על שוות ערך לנוער בנות על *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ליג ענף
 ת על 

ליגה  ארצית  לאומית 
 א

 יגהל
 ב

 יגהל
 ג

ליגת 
 על

ליגה 
 ראשונה 

ליגה 
 שניה

עידוד   ליגה א ארצית  לאומית 
ספורט  

 -נשים
תוספת  

35%** 

תוספת  
ענף 

 מועדף * 

   נשים  גברים 
 X 10 10 5 X 55 40 X X X  90 320 350 כדורגל 
 X X 55 X X 40 20 10  90 10 20 40 55 כדורעף 
 X 55 X X 40 20 10  90 10 10 20 40 55 כדורסל 

               

 ליגה ג  ליגה ב  ליגה א  ליגה                
 120 145 165 נקודות

ליגת  ענף
 על

 / ליגה א ארצית  לאומית 
 מחוזית

כלל 
ליגות  

הנערים/
 נערות 

א'   ילדים  סל  קט 
בנים   /

 תבנו

עידוד  
ספורט  

נשים 
תוספת  

35% 
 

 נערים/נערות נוער בנים/בנות 
   X 15 7 7 7 27 כדורגל 
   X X 7 7 25 27 כדורעף 
  X 15 7 7 7 1 27 כדורסל 

 התוספת מתייחסת לקבוצות כדורגל,  *
    כדורסל וכדורעף בליגת העל/ליגה    
 לאומית   

    התוספת בגין עידוד ספורט לנשים **
   הבסיסי, תחול רק על הניקוד      

 לא כולל התוספת בגין ענף מועדף    
 (3 ח  סעיף   לפי שכונות  תוספתבגין ***
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 ענפים אישיים  .3
 

          
 

 הענף

סה"כ  מספר ספורטאים 
 נקודות 

מועדף  ענף    תוספת 
 דרוג א'

מועדף  ענף  
 אישי דרוג ב'

    9 ספורטאים= 20כל  סייף 
 נקודות 

 60  

אתלטיקה  
 קלה 

    9ספורטאים=  20כל 
 נקודות 

 60  

התעמלות  
 אומנותית 

    9ספורטאים=  20כל 
 נקודות 

 60  

    9ספורטאים=  20כל  טניס 
 נקודות 

   

טניס  
 שולחן 

    9ספורטאים=  20כל 
 נקודות 

   

    9ספורטאים=  20כל  שחמט
 נקודות 

   

   9ספורטאים=  20כל  שחיה 
 נקודות 

   

   9ספורטאים=  20כל  קליעה 
 נקודות 

   

כדורעף  
 חופים 

  4ספורטאים=  20כל 
 נקודות 

   

   9ספורטאים=  20כל  טקוואנדו 
 נקודות 

   

   9ספורטאים=  20כל  ג'ודו 
 נקודות 

  10 

 
   .הספורט  ספורטאים הינה לפי התבחינים של מנהלהגדרת  ספורטאים זכאים לניקוד. 20כל 

  המספרים יעוגלו כלפי מעלה.
        .35%עידוד לספורט נשים של    -תוענק תוספת ניקוד
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 ' נספח ב
 
 
 

 מענק קרן הישגית 
 
 נוהל חלוקת קרן הישגית  .1

 
 . לכל שנת תקציב   התבחינים העירוניתהסכום הכולל של מענקי "קרן ההישגית" יוחלט במסגרת ועדת  

 
 :   לוח זמנים לפעילויות הקרן .א

 
   סבא -הספורט בכפר פרסום חלוקת מענקי "קרן הישגית" באמצעות פניה למועדוני -חודש ספטמבר  (1

 .לאיגודים ארציים
 . פרסום בעיתונות המקומית  -חודש אוקטובר (2
 .זה לא יתקבלו בקשות מעבר למועד .בפרסומים יודגש המועד האחרון להגשת הבקשות (3
 . דיונים לגביי זכאות וגובה מענקי "קרן הישגית"עריכת  -חודש נובמבר (4
 . טכס חלוקה המענקים "קרן הישגית"קיום  -סוף חודש דצמבר  (5

 
 בישראל ספורט מוכרת  אישור מועמדות למענק "קרן הישגית" יאושר ע"י איגוד, התאחדות .ב

 . הספורט ו/או ע"י מנהל        
 על האישור יחתום בעל תפקיד מרכזי באיגוד:         
 יו"ר, סגן מנכ"ל/מזכיר או מנהל מקצועי של אותו תאגיד.        

 
 לספורטאים שלה,   אגודה / עמותה המעוניינת לקבל את כספי המענק המוענקים .ג

  הסכמתם להעברת המענק לעמותה.  מתבקשת להחתים את הספורטאים, ולקבל את        
 הספורטאים.   כספי המענק יועמדו לרשות        

 
 בענפים אישיים  -תבחינים לקבלת מענק  .2

 
 מהסכום    85%   עד סה"כ תקציב המענקים עבור כל הספורטאים בענפי הספורט האישיים הוא .א

 . של "קרן הישגית" באותה שנה
 
 אולימפיים תתבצע בהתאם חלוקת המענקים לענפים אישיים אולימפיים, פראולימפיים ולא .ב

 הקרן הישגית. להישגים באותה שנה ועפ"י החלטת ועדת     
 

 לענפים אישיים אולימפיים, פראולימפיים ולא אולימפיים המוכריםהקרן תעניק מענקים  .ג
 באליפות ישראל לפי הפירוט הבא: הספורט, ואשר זכו   ע"י מנהל               

 
 ענפים אולימפיים ופראולימפים: (1

 . לזוכים במקום ראשון, שני, שלישי גילאי: בוגרים, נוער וקדטים    
 בלבד(. 15גילאי ילדים )ילדים שהתחרו בקטגוריות גילאי  -לזוכים במקום ראשון בלבד    
 

 ענפים לא אולימפיים:  (2
 גילאי בוגרים, נוער וקדטים. -לזוכים במקום ראשון בלבד    
 

 :בענפים קבוצתיים -תבחינים לקבלת מענק  .3
 

 :בענפים כדורגל, כדורסל וכדורעף  -מענקים לענפים קבוצתיים 
 
 ליגת על.ל  המענק עליי –בוגרים  .א
 . מענק זכייה באליפות / בגביע המדינה, ליגת על –בוגרים  .ב
 .סגנות אליפות/גביע המדינה ליגת עלבמענק זכייה  -בוגרים .ג
 . הבינלאומיים מענק השתתפות במפעל אירופי המוכר ע"י האיגודים –בוגרים  .ד
 מענק עליית ליגה מהליגה השנייה לראשונה. - וער נ .ה
 . הבכירה ביותר מענק זכייה באליפות או בגביע המדינה לליגה - נוער  .ו
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 אגודות ספורט עירוניות  בפעילות גבלויותבעלי מועל שילוב ספורטאים  –תבחינים לקבלת מענק  .4
 

 ספורטאים בעלי   על האגודה להגיש נייר עבודה לרשות הספורט המציגה שילוב של  .א
 . (קבוצה או יחידים)צרכים מיוחדים 

 אגודות הספורט יהיו זכאיות למענק לפי התבחינים הבאים: .ב
 ₪  5,000 -ספורטאים בענף ספורט אישי  4שיתוף של מעל        

   ₪ 10,000  -ספורטאים בענף ספורט קבוצתי 10שיתוף של מעל        

 

 חלוקת קרן הישגית. למענק בטכס    האגודות יהיו זכאיות ,רק לאחר אישור הפעילות ע"י רשות הספורט 
 

 :זכאות למענק לפי קטגוריות .5
 

 הענקת מענקי ההצטיינות תינתן לפי הקטגוריות הבאות: 
 

 זכאי    - סבא והמייצג את כפר סבא  ספורטאי המתגורר, מתאמן, פעיל במועדון ספורט מכפר .א
 למענק לפי התבחינים.

 כפר סבא, אך אינו גר  סבא ומייצג את  ספורטאי המתאמן, ופעיל במועדון ספורט מכפר .ב
 התבחינים.  לפי 80%זכאי למענק בגובה  -סבא בכפר

 לא זכאי למענק.  -סבא בכפר סבא אך אינו מתאמן ואינו מתגורר ספורטאי אשר מייצג את כפר .ג
 אינו זכאי למענק.  -ספורטאי אשר הפסיק את פעילותו בענף בשנת הפעילות החדשה .ד
 ק, אם באותו  לא יינתן מענ  -לספורטאים בענפים אישיים הפעילים באגודות שאינן עירוניות .ה

 סבא.  ענף קיימת אגודה עירונית בכפר
 התבחינים.  לפי 50%יקבלו   -סבא  באם לא קיימת אגודה בענף זה בכפר      
 ספורטאים בענפים אישיים, אשר אינם תושבי כפר סבא ופעילים באגודה אזורית המאגדת   .ו

 לא זכאים למענק.  -עירוניות המשתפות פעולה  פעילות ספורט של מס' רשויות
 בוגרים או נוער  מענקים מיוחדים בענפים אישיים יינתנו למי ששבר שיא בין לאומיז.   

  .(קדטים, נערים)      
 

 הוקרה לא כספיים  פרסי .6
 

 ספרו   למורה לחינוך גופני הפעיל במסגרת בית (לא כספי)הקרן יכולה לתת פרס הוקרה  .א
 והספורט.לקידום החינוך הגופני 

 בהישגים בולטים   הקרן יכולה לתת פרס הוקרה למאמן בולט שספורטאיו או קבוצותיו זכו .ב
 לאורך תקופה, או בעונה לגביה מוענקים מענקי ההצטיינות.

 
 : מגן הוקרה לענפים קבוצתיים יוענק במהלך הטכס .7

 

 התאחדות   במסגרתט' בנים בנות המשחקים -לקבוצות בתי הספר, חטיבות הביניים, כיתות ז' .א
 וזכו באליפות ארצית של ההתאחדות במקום ראשון.   הספורט של בתי הספר

 ארציות של התאחדות הספורט  לקבוצות בתי הספר, התיכוניים, בנים בנות המשחקים בליגות  .ב
 . של בתי הספר וזכו במקום ראשון

 .לקבוצות אשר זכו באליפות ישראל, גביע המדינה  .ג
 .  אליפות אירופה, אליפות עולם מקומות ראשון, שני, שלישילקבוצות אשר זכו  .ד

 
 נסיעות לתחרויות בחו"ל  .8

 

 במימון נסיעה   סבא לאגודה אשר סייעה-להלן התבחינים למתן מענקים ע"י עיריית כפר 
 לספורטאים בענפיים האישיים אולימפיים לתחרויות בחו"ל:  

 .אליפות העולם קדטים, נוער ובוגרים .א
 .קדטים, נוער ובוגריםאליפות אירופה   .ב
 
 והישגיו.  האגודה/העמותה תגיש בקשה למחלקת הספורט עם ציון שם הספורטאי 

 
 ₪.   1,650גובה המענק לספורטאי לא יעלה על  
 הנ"ל, סכום המענק הכולל   ספורטאים העומדים בתבחינים 4עמותה או אגודה שיהיו לה מעל  

 ₪.  6,600לא יעלה על 
 
 סכום המענקים יקבע כל שנה בהתאם לתקציב וכמות הספורטאים הזכאים. 
 במידה ותקציב העירייה יקוצץ במהלך השנה, המענקים יקוצצו בהתאם. 

 
 ** התבחינים נכתבו בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד
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 ( לתבחינים  5בהתאם לאמור בסעיף ח) -השתתפות בתוכנית מצוינות וחוסן בספורט בעבור תמיכה .9
 חובת השתתפות – הספורטבנושא 

 
באגודות   תכנית העשרה והעצמה  לספורטאים/ות  התחרותיים המשתתפים/ות  - תוכנית מצוינות בספורט .א

 הספורט הקיימות בעיר ונתמכות ע"י העירייה . 
המטרה להעניק לספורטאים/ות העצמת החוסן המנטאלי לצד חיזוק היכולת הגופנית תוך התייחסות לכל  

 הספורטאי/ת , הורים ,מאמן/ת ,חברה  וכו'. -הגורמים המשפיעים  
 

 חודשים.  8התוכנית תימשך 
 

 :הספורטאים/ות  בהתאם למפתח המצ"בכל מועדון יבחר את 
 
 

מספר המתעמלים   
  )כולל חוגים ( 

 באגודה/מועדון 

מס' 
 פורטאים/ותסה

 משתתפים
 אגודה/מועדוןמה

 4 2000מעל  1

 4 1999-1000בין  2

 4 999 -500בין  3

 2 499 -101בין  4

 2 100עד  5

 
 

 . ספורטאי/ת כל ל ₪   476,1 -השתתפות העירייה

 . ספורטאי/תכל ₪ ל 392  -השתתפות האגודה/מועדון

 . בנוסף להשתתפות האגודה/מועדון -₪  290 -השתתפות הספורטאי/ת
 
 

 תמתן הרצאו. .ב
 יינתן מענק שנתי   מתעמלים )כולל חוגים( 500שמס' המתעמלים בה עולה על מועדונים  לאגודות /

 הרצאות שיתקיימו בבתי הספר )לכלל התלמידים (במהלך שנת   ₪2 בעבור   2,000חד פעמי של 
 . הלימודים תשפ"ג 

 .אורח חיים ספורטיבי, התמודדות עם הצלחות וכישלונות וכד': הנושאים המוצעים

, האגודות מחויבות להשתתף באולימפיאדת הילדים ובאירוע סובב  במסגרת המחויבות לקבלת התמיכות .ג
לארגן מס' מכובד של משתתפים , להגיע באופן מאורגן ,כולל נציג של המועדון שיהיה נוכח   פארק אופניים ,

 באירוע. 

 ד** התבחינים נכתבו בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאח
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 לחישוב מענקים "קרן הישגית": -נספח 
 

 "א תשפ 2020/21סכומי המענקים לעונת הפעילויות 
 

 בענפים אישיים 
 

 בענפים אולימפיים, פאראולמפיים. –זכייה באליפות ישראל 
 ילדים להישגים מיוחדים  קדטים נוער בוגרים מקום
 ₪  1,100 ₪  2,500 ₪  3,600 ₪  4,250 ראשון 

 - ₪  1,950 ₪  2,800 ₪  3,600 שני 
 - ₪  1,400 ₪  2,100 ₪  2,500 שלישי 

 
 אולימפיים לא בענפים  –זכייה באליפות ישראל 

 קדטים נוער בוגרים מקום
 ₪  500 ₪  750 ₪  1,000 ראשון 

 
 בענפים קבוצתיים 

 נוער בוגרים 
יוענק ככל ולא קיימת    מענק עליה לליגת "על"

 לאגודה קבוצה אחרת בליגה זו.
 כדורגל 

 כדורסל 
 כדורעף 

 
 

50,000  ₪ 
50,000  ₪ 
50,000  ₪ 

 

 
 

3,000  ₪ 
3,000  ₪ 
3,000  ₪ 

 
"העל"/גביע   ליגת  המדינה  באליפות  זכיה 

 המדינה 
 כדורגל 

 כדורסל 
 כדורעף 

 
אלף    150סך המענקים בסעיף זה לא יעלה על  

 ₪ לאגודה 

 
 

100,000  ₪ 
100,000  ₪ 
100,000  ₪ 

 

 
 

3,000  ₪ 
3,000  ₪ 
3,000  ₪ 

 

ליגת   גביע  המדינה/  אליפות  בסגנות  זכיה 
 "העל"  
 כדורגל 

 כדורסל 
 כדורעף 

 
אלף    150סך המענקים בסעיף זה לא יעלה על  

 ₪ לאגודה 

 
 

25,000  ₪ 
25,000  ₪ 
25,000  ₪ 

 

 
 

השתתפות במפעל אירופי לכל סיבוב  
  3סיבובים או מקסימום   6עד )  גברים/נשים

 מקסימום עד ן(סיבובים לכל מי
 ש"ח לכל המועדון.  150,000

25,000  ₪ 
 

 

 
 :תבחינים להישגים מיוחדים לענפים אישיים

 ₪  2,000תוספת  –שיא בינלאומי בוגרים  (1
 ₪  1,000תוספת   -שיא בינלאומי נוער (2
 ₪  3,000 תוספת –מיוחד  -הישג בינלאומי לבוגרים  (3
 ₪ 2,000 -מיוחד -הישג בינלאומי לנוער (4

 
 הערה:

 הזכאים. הקבוצות/שנה בהתאם לתקציב וכמות הספורטאיםסכום המענק משתנה כל 
 ובהתאם לתקציב העירייה המאושר לנושא, ככל והתקציב המאושר לנושא זה יעמוד על סכום

 הנמוך מסך המלגות / תמיכות המבוקשות אלו יתוקנו בהתאמה לתקציב המאושר. 
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 עירונייםבמתקני ספורט שימוש  הנחה בגיןמתן  -עקיפה תבחינים לתמיכה
 

 כללי 
 
 אמצעות הענקת רשות  לאגודות הספורט בלסייע   עיריית כפר סבאנוסף על התמיכה הכספית, רשאית  .1

 קיום פעילויות, משחקים ואימונים.  לשם ה בבעלות במתקני הספורט אשר שימוש        
 
 בשעות  ובימים , ו/או בחדרים מסוימים במתקןתינתן בחלקים מסוימים  מתקניםזכות השימוש ב .2

 . מסוימות בלבד
 
 , בגין השימוש באותם  העירייהשימוש בהם יחויבו ע"י ה  הנחה מגובה דמי התמיכה תהיה בשיעור .3

 מתקנים עפ"י מכסת שעות המתקן המאושרת שלהן.        
 
 שיעור ההנחה יהיה בהתאם לגודל האולם, אופיו, וסוג הפעילות.  .4

 
 הגורמים המשפיעים על שיעור ההנחה: 

 
 . 2-אולם קטן, בינוני או אולם שניתן לחלק ל .א
 . קבוצת ליגה -ספורט הישגיפעילות של  .ב

 
 וכפי שיפורט בטבלה שלהלן.  לעיל  4בהתחשב בגורמים בסעיף  86%-ל  14%שיעור ההנחה ינוע בין  .5
 
 

 תנאים לקבלת התמיכה 
 
 במסגרת אישור התמיכות  2023מהעירייה לשנת האגודה אושרה כזכאית לקבלת תמיכה  .1

 . ה זולשנ
 
 אך ורק לצורך ביצוע   רשות שימוש במתקני העירייה, בחלק מסוים במתקן או בכולו, תינתן .2

 . שאושרה לביצוע עשה במתקן פעילות שונה מהפעילותי . לא תשאושרהפעילות ה  
 
 פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח ו/או שימוש   ומקבל זכות השימוש בנכס לא יבצע ב .3

 פוליטי או מפלגתי. 
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 תעריפים והנחות   -מתקני ספורט
 

 אולם/ סוגי משתמשים 

מחיר לחודש  
ליזם   בש"ח

 פרטי
 לא כולל מע"מ 

 

מחיר לחודש  
 בש"ח לאגודה 
 לא כולל מע"מ 

הנחה  
 באחוזים 

 
 בתי תלמיד  -קטניםקבוצות חוגים באולמות 

 
550 300 45 

 37 200 315 קבוצות חוגים במגרשי חוץ בבתי תלמיד 
 14 560 650 בתי תלמיד -קבוצות חוגים באולמות בינוניים
 17 700 840 בתי תלמיד -קבוצות חוגים באולמות גדולים

 86 118 840 בר לב   -אולמות גדולים קבוצות הישגיות
 83 143 840 הרצוג 

 71 244 840 עגנון, רמז שי 
 66 286 840 איינשטיין 

 85 97.5 650 אולמות בינוניים קבוצות הישגיות 
 78 396 1,800 כדורגל במגרש דשא 

 
 הערות

 - ההבדל בשיעור ההנחה בין אולמות הרצוג, שי עגנון, רמז ואיינשטיין •
 אולמות שי עגנון, רמז ואיינשטיין חדשים יותר ולכן ההנחה קטנה יותר מאשר ההנחה באולם הרצוג.  

 מקומות ישיבה, ולכן ההנחה קטנה יותר מאשר באולמות שי עגנון ורמז.   1,000באולם איינשטיין יש 

   -מגרש הדשא •
 .  יםפרטי פיםנובע מהעלות הגבוהה שנקבעה לגו   שיעור ההנחה הגבוה

 חוסר במגרשים, העירייה כמעט ואינה משכירה את המגרשים לגופים שאינם אגודות הספורט  יש  והיות  
 בכפר סבא. לעיתים רחוקות המגרשים מושכרים לאגודות מחוץ לכפר סבא, ואז התעריף גבוה מאד. 
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 מחוץ לעיר  במתקן ספורט שכירות/שתתפות בדמי שימוש ה
 

 כללי 
 
 מתן תמיכה בגובה דמי שימוש ו/או  העירייה מעוניינת לסייע לאגודות הספורט בדרך של  .1

 לא קיים מתקן מתאים בעיר  במקרים בהם מתקן/אצטדיון ספורט לאגודת ספורט,   שכירת       
 מנהלת הליגה/התאחדות הספורט על    –אשר אושר ועומד בתנאי הגורם החיצוני המוסמך        
 בעיר.  שר את קיום המשחקים/ התמודדות בליגה ואירוח המשחקיםמנת לאפ       

 
 התמיכה תהא מלאה או חלקית ולא תעלה על גובה התקציב העירוני שיאושר למטרה זו. .2

 
 התמיכה לא תעלה על גובה דמי השימוש בעד מתקן/אצטדיון. המועצה רשאית לקבוע תמיכה  .3

 . נמוכה יותר
 

 מיכה הבאות: חלופות תשלום הת  2העירייה תבחר בין  .4
 
 תשלום לעמותה.  .א
 תשלום ישירות לבעל מתקן הספורט לאחר שיוגש על ידו חשבון לעירייה.  .ב

 
 : תנאים לקבלת התמיכה

 
 במסגרת אישור התמיכות  2023האגודה אושרה כזכאית לקבלת תמיכה מהעירייה לשנת  .1

 לשנה זו. 
 

 .המבקש יגיש לעירייה בקשה בכתב בצירוף המסמכים הנדרשים .2
 

 .האגודה פעילה באחד משלושת הענפים המועדפים בתחום הספורט הקבוצתי בעיר .3
 

 לאגודת הספורט יש קבוצה בוגרת בכירה בליגה העליונה/ליגת העל.  .4
 
 על אגודת הספורט להוכיח כי לא קיים מתקן ספורט מתאים בעיר לקיום המשחקים  .5

 בהתאם לדרישות מנהלת הליגה/ההתאחדות לספורט.       
 
 . המתקן חוזה שכירות/הסכם התקשרות עבור השימוש ו/או השכרתשל  אש מר הצגה .6
 
 אישור כי המתקן מאושר לקיום המשחקים הנ"ל.  .7

 
 . לאחר תשלום התמיכה ימציא מקבל התמיכה אישורים להוכחת התשלום בפועל לגורם המשכיר .8

 
 רשומות. האגודה מקדמת ומטפחת פעילות נוער וילדים ומפעילה קבוצות נוער וילדים  .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 

 

 הלשכה המשפטית
  09-7646490  פקס.| 09-7649356  .פוןטל | 25ת.ד   44100סבא -כפר 137  רח' ויצמן

 
 1מתוך  1עמוד 

 2022  אוגוסטב  31
בד  תשפ"ב   אלול' 

 610011   אסמכתא:
 

 
 

 לכבוד 
             חברי מועצת העיר כפר סבא

 
 א.ג.נ.,

 

 

 

 2023שנת   -אישור התבחינים למתן תמיכות הנדון: 

 

בהתאם להוראות נוהל תמיכות, שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, הריני לאשר כי התבחינים למתן  
 עומדים בהוראות הדין, לרבות בכל הנוגע לשמירה על עקרון השוויון.   2023תמיכות לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                         
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

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

 
 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ב סיון,   ט"ו 

 2022יוני,    14
 608443 אסמכתא:

 
 

 13/6/2022, 12/6/2022פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך  

 2023דיון בשינויים בתבחינים  לתמיכות לשנת על סדר היום : 

 חברי הועדה:

 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי 

 העירייהיועמ"ש   -אלון בן זקן 

 גזבר העירייה  -צחי בן אדרת 

  

 סגנית גזבר - אורית דנאי גנדל

 מזכירת הוועדה  - רחלי רם 

 רוזי נוימן    -מפקחת מקצועית 

 שאול מיטלברג -מפקח מקצועי

 שמשון ממליה -מפקח מקצועי

 מירב הלפמן  -מפקחת מקצועית 

 

 דיון והחלטות :

 להלן המלצת הוועדה לשינויים בתבחינים :   

 –  משקלות התבחינים -עמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון- 6עמוד ב .1

יחושב ע"י קבלת היחס בין מספר  נוספו המילים המודגשות:  -בהסבר לתבחין הראשון
 תושבי העירהנפשות מקבלי השירות תושבי העיר, לבין סה"כ הנפשות מקבלי השירות 

 . בעירבכלל העמותות 
 

 לקבל את השינוי.   -המלצות הוועדה         
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 נוסף תבחין כדלקמן:בלתי פורמאלי, עמותות חינוך , 8 ודעמב  .2

לנוער להט"ב המתמודד בנוסף לאתגרי גיל ההתבגרות, גם עם עמותה הנותנת מענה ייחודי   ד.
  15,000תקבל תוספת של עד    - תחושת שונות וחוסר שייכות, לבטים ושאלות זהות ייחודיות

הסכום יחולק בין   -₪. באם תגשנה  בקשה יותר מעמותה אחת הנותנת שירות ייחודי כנ"ל
 כפר סבא.  העמותות הללו באופן יחסי על פי מספר המקבלים תושבי

 
להקטין    -מכיוון שמדובר בסכום שהוא בנוסף לסכום שיינתן על פי הניקוד  -המלצת הוועדה

 ₪. 12,000-את סכום התוספת ל
 

 :תבחין כדלקמן נוסף -תמיכה לעמותות דת, 10 ודעמב .3

עמותה, אשר תקיים סדר פסח ציבורי הפתוח לכלל הציבור, תקבל תמיכה בהתאם   .5
על ידי העירייה.  ככל ויותר מעמותה אחת תגיש בקשה לתמיכה לתקציב שיאושר לכך  

לפי סעיף זה, תחולק ביניהם התמיכה באופן יחסי לסך התקציב  הנוסף שהתחייבו  
 להעמיד לנושא החלוקה הזו.

 ₪.  20,000לקבוע את סכום התמיכה. הסכום שנקבע הוא   – המלצת הוועדה
 

   -עמותות בנושא איכות הסביבה -11בעמוד  .4

 שונה היחס בין התבחינים הכמותיים לתבחינים האיכותיים כך שיהיה שווה. 

 . 25%-ל  15%- " עלה ממספר תחומי פעילות משקל התבחין: "

 . 15%-ל 25%- " ירד מתרומת השירותים וחשיבותם לתושבי העירמשקל התבחין: "
 

 לקבל את השינוי. -המלצת הוועדה
 

   -20עמוד  -בענפים מועדפים אישיים -ספורט .5

 ג'ודו.    – נוסף דירוג ענף מועדף ב' 

 יהיו דירוג א.  -הסייף, אתלטיקה והתעמלות אומנותית 
 

 לקבל את השינוי. -המלצת הוועדה
 

 - 20עמוד -עידוד מעורבות  והשתתפות פעילה בקהילה  ( 5סעיף  -ספורט .6

 במקום:

ות פעילה של הספורטאים הפעילים  עידוד והשתתפ  יוענקו מענקים בעבור"

והשתתפות באירועי  ספורט מרכזים המאורגנות   באגודות/עמותות כולל פעילות בחוגים 

מתאמנים(. המענקים   500ע"י העירייה ומתן הרצאות העשרה בבתי הספר)מועדונים מעל 

 " . 9שיינתנו יהיו על פי האמור בנספח ב' סעיף 

 תינתן תמיכה על פי הרשום: 

תינתן תמיכה עבור השתתפות בתכנית העשרה והעצמה  לספורטאים/ות  התחרותיים "
במטרה להעניק לספורטאים/ות העצמת החוסן המנטאלי לצד חיזוק היכולת הגופנית. 

 " .  ההשתתפות בתוכנית חובה.9התמיכה תינתן  על פי האמור בנספח ב' סעיף 
 

 לקבל את השינוי. -המלצת הוועדה
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 : 22בעמוד  -(3ספת שכונות לפי סעיף ח  בגין תו -ספורט .7

 נקודות. 120- תיקון טעות סופר ל -ליגה ג'
 

 לקבל את השינוי. -המלצת הוועדה

 

 : 22בעמוד   -19ענפים קבוצתיים עד גיל  בטבלת  -ספורט .8

 בוטל ענף ההוקי והגלגיליות.  •

בנים/בנות, ובמקום זה , לאומית, ארצית, א, ב, ג, מחוזית ליגת עלבוטלה החלוקה של  •
 " כלל ליגות הנערים/נערות נוסף טור: "

 נקודה לכדורסל. 1" שיעניק קט סל א' /בנים בנותנוסף טור:  " •

 נוסף: "מחוזית".  -בטור: "ליגה א"  •

 7  - כלל ליגות הנערים/נערותנקודות,  7 -מחוזיתליגה א/ללא נקודות,  -כדורגל: לאומית  •
 . 5נקודות במקום   7 -נקודות, ילדים

 . 5נקודות במקום  7 - ילדים  -כדורעף •

נקודות  7 - , ילדים2במקום  נקודות  7 -ליגה א/מחוזיתללא נקודות,  -לאומית  -כדורסל •
 . 5במקום 

 " בענף הכדורסל קבוצת נערות א' על שוות ערך לנוער בנות עלנוסף המשפט: " •
 

 לקבל את השינוי. -המלצת הוועדה
 
 

   -23בעמוד  -בטבלת ענפים אישיים -ספורט .9

 נקודות.  9ספורטאים יינתנו   20בגין  -כל הענפים, למעט מכדורעף חופים  •

 נקודות, כענף מועדף.  10הגודו קיבל עוד   •
 

 לקבל את השינוי. -המלצת הוועדה
 

   -26בעמוד   -9בנספח ב' סעיף  -ספורט .10

 הסעיף שונה למפורט להלן: 

 (    5בהתאם לאמור בסעיף ח)  -השתתפות בתוכנית מצוינות וחוסן בספורט בעבור תמיכה
 חובת השתתפות   –  הספורטלתבחינים בנושא 

 
 

התחרותיים   לספורטאים/ות   תכנית העשרה והעצמה   - טתוכנית מצוינות בספור .א
 המשתתפים/ות באגודות הספורט הקיימות בעיר ונתמכות ע"י העירייה . 

  החוסן המנטאלי לצד חיזוק היכולת הגופנית  העצמת ות /המטרה להעניק לספורטאים 
 וכו'.  הספורטאי/ת , הורים ,מאמן/ת ,חברה -תוך התייחסות לכל הגורמים המשפיעים  
 חודשים.   8התוכנית תימשך  
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 :בהתאם למפתח המצ"ב  כל מועדון יבחר את הספורטאים/ות   
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ₪  1476השתתפות העירייה    
 ₪ לספורטאי/ת   392השתתפות האגודה/מועדון    
 . בנוסף להשתתפות האגודה/מועדון -₪  290השתתפות הספורטאי/ת    

 
 סעיף זה לא השתנה.  -מתן הרצאות .ב

יינתן    מתעמלים )כולל חוגים( 500שמס' המתעמלים בה עולה על מועדונים  לאגודות /
יימו בבתי הספר )לכלל  הרצאות שיתק ₪2 בעבור  2000שנתי חד פעמי של    מענק 

 במהלך שנת הלימודים תשפ"ג .   התלמידים (
 הנושאים המוצעים :אורח חיים ספורטיבי, התמודדות עם הצלחות וכישלונות וכד'              

, האגודות מחויבות להשתתף באולימפיאדת  במסגרת המחויבות לקבלת התמיכות .ג
כובד של משתתפים , להגיע באופן  הילדים ובאירוע סובב פארק אופניים , לארגן מס' מ
 מאורגן ,כולל נציג של המועדון שיהיה נוכח באירוע. 

   : לקבל את השינויים.המלצת הועדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועדון / אגודה 
מספר ש

המתעמלים )כולל  
 חוגים ( 

מס' 
 הספורטאים/ות
 לאגודה/מועדון

 4 2000מעל  1
 4 1999-1000בין  2
 4 999 -500בין  3
 2 499 -101בין  4
  2 100עד  5

  סך הכל 
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 : 30בעמוד  -תעריפים והנחות -מתקני ספורט -ספורט .11
 

 : באולמות שלהלן הגדילו את ההנחות
 

 86%- ל      -בר לב -אולמות גדולים קבוצות הישגיותבאולמות 
 83%  -ל                           -הרצוג

 71%-ל      - שי עגנון, רמז 
 66%-ל       איינשטיין 

 85%-ל                - אולמות בינוניים קבוצות הישגיות

 לקבל את השינוי  -המלצת הוועדה       

 

 

  

 חברי הוועדה:

 

 ---------------------                             ----------------------                          -------- -------------- 

 יועמ"ש  -גזבר                      אלון בן זקןמ"מ  – צחי בן אדרתמנכ"ל                     –יובל בודניצקי 

 

 

 לי רם רח -רשמה
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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ב אב,   כ"ו 

 2022אוגוסט,    23
 627469 אסמכתא:

 
 

 
 22/8/2 מתאריך  פרוטוקול ועדת תמיכות  הנדון:

 
 

 2023תבחינים לתמיכות לשנת שינויים בדיון בעל סדר היום : 

 חברי הועדה:
 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי 

 יועמ"ש העירייה       -אלון בן זקן 
 גזבר העירייה    - צחי בן אדרת

 
 סגנית גזבר - אורית דנאי גנדל

 מזכירת הוועדה  - רחלי רם 
 אירית יהל   -יועצת מקצועית 

 
 : דיון והחלטות

 
 : להלן המלצת הועדה לשינויים בתבחינים

 
מצ"ב הפרוטוקול(  )  בתבחינים   בשינויים  אשר דנה    13/6/22,  12/6/22  עדת תמיכות  מיום  ובהמשך לו

דנה שוב   פסח    -   בפרוטוקול המצ"ב   3בסעיף  הועדה  מתן תמיכות לעמותות אשר תקיימנה סדר 
   .ציבורי

 
  אשר עומדת שתקיים סדר פסח ציבורי הפתוח לכלל הציבור ועמותה  לכל   העניק  ל:    המלצת הועדה

ככל ויותר מעמותה אחת תגיש    ₪.   20,000עד לסכום של  תמיכה    כמפורט בתבחינים,בתנאי הסף,  
 . למספר המשתתפיםבקשה לתמיכה לפי סעיף זה, תחולק ביניהם התמיכה באופן יחסי 

 
 
   _________________  _________________  _________________ 

                       
 יועמ"ש  -עו"ד אלון בן זקן     יובל בודניצקי מנכ"ל העירייה      צחי בן אדרת גזבר העירייה        

 
 
 
 

 רחלי רם -רשמה 
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 23/08/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

 
 בצירוף חומרים נלווים.  23/08/2022מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 
 :  הצעת החלטה

 23/08/2023מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 :  בנושאים כדלקמן

 מחיקת חובות.  .א

  .2022שנת  –מסעיף לסעיף תב"רים העברות  .ב

 .2022שנת  –מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברות  .ג

 
 

  



 

   

24/08/2022  תאריך:  
 

 
 

     סדר יום:

 . מחיקת חובות .1

 2022פיתוח לשנת   -  העברות מסעיף לסעיף תברים .2

 שוטף  –תקציב רגיל    2022העברות מסעיף לסעיף לשנת  .3

 לאור תקלה טכנית לא נשמר תמלול של הישיבה. 

אדרת: בן  רב,    צחי  הוועדהתהילהשלום  יו"ר  בישיבה  ,  תהיה  שלא  האם  הודיעה   מוסכם . 

 ?במקומה שלירית תהיה יו"ר הישיבה

 פה אחד.  – החלטה

 . : נעבור לנושא מחיקת החובותשפיר שמש  לירית

 . מדובר בחובות מלפני שנים רבותרשימת החובות מוצגת בפני חברי הועדה. : צחי בן אדרת 

כמו כן פעלנו בהתאם לחוזר מנכ"ל בעניין מחיקת חובות. אני מזכיר כי טרם הבאת הרשימה  

 לוועדת הכספים, מאשרים את הרשימה הצוות המקצועי ולאחר מכן בוועדת הנחות.

 של פרטיים?  : האם הרוב זה חובות של חברות או יעל סער

 ?בטבלה " ריקים" מה זה  :שפיר שמש  לירית

   23.8.2022מס' ישיבה:  כספים   פרוטוקול ישיבת ועדת נושא:  כ

 627617  אסמכתא :     23.8.2022תאריך הישיבה  נערך ביום: 

 מירי מינוסקין  נרשם ע"י :  לירית שפיר שמש  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים: 

 דני הרוש, אורן כהן, אמיר קולמן, לירית שפיר שמש, עדי לוי סקופ,  

 יעל סער  

שמות חברי  
הוועדה 

 שלא נכחו: 

 תהילה מימון, צביקה צרפתי 

שמות  
 מוזמנים 
 שנכחו: 

יובל בודניצקי, צחי בן אדרת, עו"ד אלון בן זקן, עו"ד שרון זיו,  צבי אפרת, אלמבנצ'י  
 מינוסקין אילין דסה, דנה בר,  מירי 

 

 

 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  תפוצה:



 

   

כל    "ריקים" זה חוב של פרטיים. ניתן לראות בהתאם לח.פ.הרוב זה ארנונה,    :בן אדרת  צחי

ישנים מאוד, מלבד חוב אחד לפני   ניהול קרנות זה הסיווג העסקי    5חובות הארנונה  שנים. 

 שהעסק רשם ברשומות.  

לפתוח עסק ולרשום בסוג העסק מה שהוא רוצה. אני יכול לרשום   : כל אחד יכולעו"ד שרון זיו

 ניהול קרנות ולעסוק במסעדנות. 

אפשר  האם ניתן לקבל דוח חובות בהתאם לסוג העסקים וזאת על מנת שיהיה    : עדי לוי סקופ

 לחשוב על אפשרויות גבייה לפני שהחובות גדלים. 

אך יחד עם זאת חשוב להבהיר  : אפשר לעשות רשימה לפי סוגים של עסקים.  צחי בן אדרת

לחובות  מלאפשר  להימנע  מנת  על  ויסודית  ברורה  מתודית  בצורה  עובדים  אנחנו  כיום  כי 

 להתיישן. אך יחד עם זאת לא ניתן למנוע את זה לחלוטין. 

מכאן אני    .  וצל"פבאמצעות ה   אני בעברי עבדתי אצל עו"ד בגביית חובות  שפיר שמש:  לירית

ודעת שלצערנו מגיעים למצבים של חוסר יכולת לגבות חבות כספי חבות אחרי שנים רבות של  

מאמץ משפטי ואנו נאלצים להכריז על חובות כאבודים. אכן ישנם כאן חובות ישנים רבים מאוד  

כדי  שחבל שנצברו כך. אני ממליצה, מקווה ומאמינה שמכאן נעבוד בצורה סדורה הרבה יותר  

 לא להגיע לדיון כזה שוב בעוד הרבה שנים על חובות שנצברים מהיום.  

: אני רואה שמסעדות צוברות חובות יותר מעסקים אחרים. אפשר אולי למנוע  עדי לוי סקופ

 את זה מראש. 

: מסעדה זה עסק בעייתי, רוב המסעדות נסגרות אחרי שנה עם חובות. מה אפשר  דני הרוש  

 לעשות? אפשר להצביע.

 אפשר להצביע מי בעד לאשר את רשימת החובות למחיקה?: שפיר שמש  לירית

 פה אחד.: מאשרים  החלטה

 העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף . 2

  13,000תכנון אסטרטגי, הזמנת ביתן במוני אקספו בעלות של    -   1: העברה    צחי בן אדרת

 ₪ מרזרבה לפעולות.  

ספורט    35,000תכנון אסטרטגי,    –  2העברה   מיטבי של מגרשי  זמן  ניצול  בנושא  יעוץ   ,₪

 ומוסדות ציבור מרזרבה לפעולות.

 ₪, הכנסות מול הוצאות.  610,000ביטחון, התאמה לביצוע חזוי בסך של  – 3העברה 

 ₪.  25,000, רשות הספורט, מיון פנימי לבקשת האגף בסך של 4העברה 

 הכנסות מול הוצאות. -אלפי ₪  1,060תאמה לביצוע חזוי, , רשות הספורט, ה5העברה 



 

   

 מדובר בתוספת תקציבית? 3: האם בהעברה  לירית שפיר שמש 

 מדובר על תוספת הכנסות אל מול תוספת הוצאות באותו הסכום. – רתדצחי בן א

 מאשרים פה אחד.   -החלטה 

 תב"רתקציב  2022העברות מסעיף לסעיף .  3

נתקבלו פיצויים מחברת הביטוח בגין אירוע שריפה בגג קריית ספיר.    –  1העברה  צבי אפרת:  

סך הכנסות    התב"ר הוגדל בסכום הפיצוי וההשתתפות העצמית לצורך השבת המצב לקדמותו.

 אות בהתאם.צאלפי ₪ מול הגדלת הו 928מפיצוי וקרנות , 

ביצוע חניון בסמוך לשוק העלייה כולל תאורה והשבת הגינון מקרן חניה בסך של   –  2העברה  

 אלפי ₪.  420

 מבקשת לדעת האם יש רשימת תיעדוף של חניונים ?  עדי לוי סקופ:

: יש כזו    יובל בודניצקי  -אני לא מכיר רשימה של מקומות המיועדים להפוך לחניונים ,אם 

כן,   כמו  לעיוני.  לקבלה  מועדון  אשמח  בקרבת  לחנייה  המקום  בנושא  לשאלתך,  בהמשך 

 העירייה מתעתדת להכשיר את השטח לחניון.- 60-הגמלאים והמרכז קהילתי ב

 אלפי ₪, נדרש סכום נוסף לבדיקות. 50הגדלה של  –מרכז שוורץ רייסמן  – 3העברה 

 : איך הנושא של שוורץ רייסמן מתקדם? יש תקציב? יעל סער

רגע אנחנו בשלב של טיוטת הסכם. בעקרון קיימות שתי תרומות בסכום  כ  –  יובל בודניצקי

  -לשאלתך  עבור הפעלת המרכז.  א' ש"ח  300-מלש"ח ובנוסף יש סכום של כ  29-מצטבר של כ

 ליון ₪ לערך. ימ 6עלות שלב א הינה כ 

כיסוי  אני מבינה שההנחה לגבי ההוצאות כולן בסופו של דבר היא על סמך   :לירית שפיר שמש 

  מלא מתרומות?

 לבנייה. אין אומדנים סופיים : צחי בן אדרת

אלפי ₪, הגדלת התקציב   1.130הרחבה ושיפוץ של בית ספר חב"ד בסך של    –  4העברה  

 בהתאם לאומדן.

הקמת מעון שיקומי לילד. לצערנו לא זכינו בקול קורא ולכן אנחנו מחזירים לקרנות   –  5העברה  

אלפי ₪ לשיפוץ והרחבת מועדון    300אנחנו מחזירים את ה    6  אלפי ₪ ובהעברה  300הרשות  

 יוספטל. 

בית ספר תורה ומדע, התוכנית להקמת בית מדרש בבית הספר משתנה והוגשה  –  7העברה 

 בקשה לאולם התכנסויות. בינתיים נשחרר את המימון העצמי לשיפוצי קיץ. 



 

   

 הרשות.  מיליון מקרנות 3הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ בסך שך  – 8העברה 

חב"ד.    :סער  יעל ספר  בית  חוץ  בעניין ההרחבה של  על תלמידי  לשלם  צריכים  אנחנו  למה 

 תלמידי חוץ.   180תלמידים מתוכם  280סבאיים? בבית חב"ד יש  שאינם כפר

יגיעו עוד     ?אני מבינה שצריך לקבל תלמידי חוץ, אבל למה צריך לעשות הרחבה על חשבוננו

 תלמידי חוץ.  

זה חינוך ממלכתי דתי. גם רעננה יכולה לומר שהם לא מוכנים לשלם על תלמידי   :הרוש  דני

 כפר סבא. יש תלמידי חינוך מיוחד בכפר סבא שנוסעים לערים אחרות.  

שנוותר אז  אני מבין שאם לא נבצע את זה לא נקבל את השתתפות משרד החינוך.  :  כהן  אורן

 רד החינוך נותן לנו? שמש על הכסף

: אני מתנגדת בגלל בעיות תנועה. יש עומס תנועה שלא נפתר, בזמנו עילאי   שפיר שמש   לירית

הובטח לו שהבעיות יטופלו ולא טופלו. כעת  .  עמד על כךהרסגור הנדין, מחזיק תיק התחבורה,  

ימוד  היה תוספת של עומס תנועה. אני מסכימה שלכל תלמיד מגיעים תנאי לתעם ההרחבה  

 טובים, גם תלמידי חוץ, אבל בגלל שעומס התנועה לא נפתר אני מתנגדת.

  4בית חב"ד. ועל סעיף    4: אפשר להצביע על כל ההעברות ביחד, חוץ מסעיף  אלון בן זקן

 להצביע בנפרד, הצבעה שמית.

הרחבה ושיפוץ בית ספר   -  4האם כל ההעברות מאושרות )מלבד סעיף  :שפיר שמש  לירית

 חב"ד (?

 . 4: עבר פה אחד מלבד סעיף החלטה

 מאושרת? )הרחבה ושיפוץ בית ספר חב"ד(  4האם העברה  לירית שפיר שמש :

 אמיר קולמן  , כהן אורן  , הרושדני עדי לוי סקופ ,  -בעד   החלטה : 

 סער  יעל  , שפיר שמש לירית - נגד                 

 הסעיף עבר.  . נגד 2, חברים בעד 4 : החלטה

: תודה שאפשרתם לנו לבטא את ההתנגדות. מותר שיהיו דעות שונות בין  שפיר שמש   לירית

 החברים.  

 
 
 

               ......................................                            ..................................... 
   יו"ר הועדהמ"מ  חתימת 

 לירית שפיר שמש 
 גזבר העירייה 
 צחי בן אדרת 
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 מחיקת חובותנוהל  

 ( 5/2012)חוזר המנהל הכללי 

 

 מטרה 

 לפקודת    339-ו 338להסדיר הליכי מחיקת חובות, על פי סעיף מטרת נוהל זה הינה     

 סדרת הליכי המחיקה תוך שמירה    הנוהל יקבע את השיטה, הסמכות והאחריות לה .העיריות         

 הוראות החוק. על          

 הגדרות

הינה רשות מקומית אשר הוכרזה כאיתנה ע"י משרד הפנים,   ,איתנהרשות   - "רשות איתנה"         

אינה מקבלת מענק איזון, ללא גירעון שוטף, וכן עומדת בעוד מספר קריטריונים הנוגעים 

 להתנהלותה השוטפת. 

לטון הקלות בכל הנוגע לתלותן בש תלרשות איתנה ניתנו -מחיקת חובות ברשות איתנה            

במסגרת זו, רשות איתנה מקבלת פטור מהצורך באישור הממונה   ,המרכזי במספר נושאים

בפקודת העיריות)כבעבר(, כך שלאחר    - 339ו  338למחיקת חובות ברשות ע"פ סעיפים 

התיקון אין צורך באישור הממונה לטובת מחיקת חובות אלא באישור המועצה ובכפוף 

 והל. להגבלות, לכללים ולתבחינים שבנ

כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה  -  338תיקון פקודת העיריות סעיף            

אחרת, והוא בפיגור לא פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישורו של 

 , למחוק אותו מפנקסי העיריה. באישור המועצה  –ובעירייה איתנה  ,הממונה

כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה  -  339עיריות סעיף תיקון פקודת ה           

באישור   –ובעירייה איתנה אחרת, מותר למחוק אותו מפנקסי העיריה באישורו של השר, 

, אם ראו לעשות כן לטובת הציבור; בסכום המגיע לעירייה שאינו ארנונה, יחליט המועצה

שעיינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף תחליט המועצה, לאחר  –השר, ובעירייה איתנה 

 (. 2ד)א()149

 

 שיטה 

 חוב אבוד – לפקודה( 338חוב של יחיד או חברה שאינו ניתן לגביה )סעיף   .1

 מחיקת החוב על פי סעיף זה תותר כאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

 מקרקעין או נכס אחר בעל ערך כלכלי של ממש    אין נכס   – העדר זכות בנכס 1.1

 לאפשר פירעון החוב. מימושו יכול בבעלות החייב, אשר     

 מיום היווצרותו. משלוש שניםבפיגור של למעלה החוב  1.2

יש לנקוט הליכי גבייה מנהליים, אשר ישקפו מאמץ רציני   – מיצוי הליכי גבייה 1.3

וביצוע הליכי עיקול, בכפוף לתבחינים   התראהמכתבי  לגביית החוב כולל משלוח
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)תרשים זרימה   מים.מסמכים המתאיוהכללים שאושרו במועצת העיר ובתמיכת ה

 '( אנספח  –הליכי גבייה 

)ראה בהתאם לטבלת עלות תועלת עד לשלב מיצוי הליכים פעולות הגבייה  1.4

 ' לנוהל( בנספח   –טבלה 

 בחינת היקף העיזבון והאפשרות למימושו.  –חייב שנפטר  1.5

 בחינת הסיכויים לאתרו. –חייב שנעדר   1.6

 ות, גזבר ויועמ"ש. תימת ראש הרשמחיקת החוב בכפוף לאישור המועצה וח 1.7

 

   –נסיבות מיוחדות  .2

 במקרים חריגים ניתן לדחות את   –קיים נכס בבעלות החייב )חייב יחיד(  2.1

 הגבייה על למועד מימוש הנכס בתנאים הבאים:     

 מצב כלכלי קשה, כאשר דירת המגורים היא הנכס היחיד בבעלות    2.1.1

 החייב.        

 ישום שיעבוד. חייב ולאחר רהדחייה היא בכפוף להסכמת ה 2.1.2

 )ראה הנחיות היועמ"ש  הקפאת החוב בהתאם להנחיות היועמ"ש  2.1.3

       7.1002 .) 

  במועד המימוש תתאפשר מחיקת חלק מהריבית בהפרש שבין ריבית רשויות                  

   חוו"ד מנהל לריבית החשב הכללי. במקרים חריגים הנובעים ממצב חומרי קשה ובכפוף ל                

 ואישור מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש ובכפוף לתבחינים והכללים בנוהל. מחלקת רווחה                 

 

   – 338, על פי סעיף  הליך הבקשה למחיקת חובות אבודים .3

לוועדת הנחות לדיון פרטני ולקבלת המלצות לוועדת  בקשה למחיקת חוב תוגש  3.1

   ישור המועצה.ולאחר מכן יועברו לאכספים אשר תאשר את המלצות הוועדה 

 ' לנוהל(ג)נספח  המסמכים הנדרשים להליך האישורים :

   פרטי החוב, שיעור החוב, מקור החוב ומועד  –)נספח ג' לנוהל( 1טופס  3.1.1

 היווצרותו        

 המלצת עורך הדין המטפל למחיקת החוב  3.1.2

    פירוט פעילויות האכיפה המנהלית ומשפטית ופעולות אחרות הנעשו   3.1.3

 וב לגביית הח       

 דף יתרות עדכני של החוב המיועד למחיקה 3.1.4

 השנים אליהם מתייחס החוב וגיול החוב דף יתרות של רצף 3.1.5

 .העתק החלטת מועצת העיר בדבר הפעולות שיש לנקוט  3.1.6

 העתק של המלצת ועדת הנחות וועדת כספים למחיקת החוב.  3.1.7

 .נוהלהצהרת ראש הרשות, הגזבר והיועמ"ש כי מתקיימים תנאי ה 3.1.8
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   –לפקודה(   339)סעיף  ת ארנונה לטובת הציבורמחיקת חובו .4

 חוב ארנונה שנוצר בתקופה בה היה החייב זכאי להנחה מארנונה, ולא  4.1

 . נוצלה הזכאות מסיבות חריגות    

 עמידה בכללים ובתבחינים שאישרה המועצה לזכאות להנחה       4.1.1

 ' לנוהל(.דח במצבו החומרי של המחזיק בנכס. )נספ בהתחשב        

 קה תהיה בשיעור שבו ניתן היה לתת הנחה לו נוצלה הזכאות  המחי 4.1.2

 והכל בהתחשב במצב החומרי של המבקש.        

 מחיקת חלק מהריבית בהפרש שבין ריבית    –בעת תשלום היתרה  4.1.3

 רשויות לריבית חשב כללי        

 שבמועד  חוב ארנונה של חייב, אשר במועד המחיקה, זכאי החייב להנחה, אף  4.2

 רות החוב לא היה זכאי להנחההיווצ    

 עמידה בכללים ובתבחינים שאישרה המועצה לזכאות להנחה       4.2.1

 לנוהל(. ד')נספח  במצבו החומרי של המחזיק בנכס.בהתחשב        

 המחיקה תהיה עד שיעור ההנחה לה זכאי היום בהתאם לכללים    4.2.2

 שאישרה המועצה.        

 הפרש שבין ריבית  יקת חלק מהריבית במח  –בעת תשלום היתרה  4.2.3

 רשויות לריבית חשב כללי.       

   – 339כללים ותבחינים למחיקת חובות על פי סעיף  4.3

 ' לנוהל(.ה)נספח   בכפוף לאישור ועדת הנחות –במידה וקיים חוב  4.3.1

 עבודה על פי נוהל הנחות רטרואקטיביות שאושר     –במידה ואין חוב  4.3.2

 . 2011במועצה בשנת         

            

 של החייב. בהסדרת תשלום יתרת חוב הארנונהמותנית  4מחיקת חוב על פי סעיף             

 

 במידה והחייב עומד במבחן הכנסה ובמצב חומרי   –במקרים חריגים  4.3.3

 קשה במיוחד, יימחק שיעור הריבית בגובה ההנחה לה זכאי, אך לא         

 יותר מריבית חשב כללי.        

  בשיעור גבוה יותר וזאת הכפוף להחלטה  מקרי קיצון תותר מחיקהב 4.3.4

נומקת בכתב של המנכ"ל, גזבר ויועמ"ש בצירוף חוו"ד מנהל  מ        

   מחלקת 

 רווחה בעיר.         

 

   – 339הליך הבקשה למחיקת חובות ארנונה לטובת הציבור לפי סעיף  .5

ולקבלת המלצות לוועדת  בקשה למחיקת חוב תוגש לוועדת הנחות לדיון פרטני  5.1

 כספים אשר תאשר את המלצות הוועדה ולאחר מכן יועברו לאישור המועצה.  
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 המסמכים הנדרשים להליך האישורים :

 פרטי החוב, שיעור החוב, מקור החוב ומועד   –)נספח ו' לנוהל( 2טופס  5.1.1

 היווצרותו        

   העתק החלטת מועצת העיר בדבר הפעולות והכללים למחיקת חובות  5.1.2

 מסוג זה.        

 יתרות עדכני של החוב המיועד למחיקהדף  5.1.3

 למחיקת החוב. וועדת כספים העתק של המלצת ועדת הנחות  5.1.4

 .הצהרת ראש הרשות, הגזבר והיועמ"ש כי מתקיימים תנאי הנוהל 5.1.5

 

 אחריות

באחריות פקידת האכיפה לוודא כי מתקיימים כל התנאים למחיקת החוב, הכנת התיקים בצירוף  . 1

עדת הנחות, כספים ומועצת העיר. מכים הנדרשים לאישור והמס  

. האחריות לבדיקת הבקשות טרם הגשתן לרשות, תחול על מנהל האכיפה. 2  

 

 בקרה 

 מנהל האכיפה –טרם העברת החומרים למחיקה, תבוצע בקרה על תקינות התיקים והחומרים 

 ראש הצוות   –בקרה מדגמית על מחיקת החובות בפועל 
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 העברה 11

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

         1,360          60        500     1,300מתקני תרבות ואלמות - מקרנות הרשות54081008

            -            868        868         -         -מתקני תרבות ואלמות - פיצוי מביטח59081008

        2,228         928         500      1,300מתקני תרבות ואלמות -75081008

1,300     500        928        2,228         1,300      500         928         2,228        

            730        310        420        420ביצוע חניות - מקרן חניה 54025009

           730         310         420         420         -ביצוע חניות - עבודות קבלניות75025009

420        420        310        730            420         420         310         730           

            750          50        700        700הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן                                                                                                                         54056035

           750           50         700         700         -הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן                                                                                                                         95056035

700        700        50          750            700         700         50           750           

         3,145     3,145     3,145הרחבה ושיפוץ  בי"ס חב"ד -  השתתפות משרד החינוך52556032

         2,985     1,130     1,855     1,855הרחבה ושיפוץ  בי"ס חב"ד -  מקרנות הרשות54056032

        6,130      1,130      5,000      5,000הרחבה ושיפוץ  בי"ס חב"ד -  קבלניות75056032

5,000     5,000     1,130     6,130         5,000      5,000      1,130      6,130        

             -       300-        300        300הערכות להקמת מעון שיקומי לילד - מקרנות הרשות54092012

            -        300-         300         300הערכות להקמת מעון שיקומי לילד - עלויות תכנון75092012

300        300        -300       -             300         300         -300        -            

            300        300         -         -תכנון והערכות לשפוץ והרחבת מועדון יוספטל - מקרנות הרשות93005

           300         300          -          -תכנון והערכות לשפוץ והרחבת מועדון יוספטל - עלויות92012

-         -         300        300            -          -          300         300           

             -    1,000-     1,000     1,000בי"ס תורה ומדע- הקמת בית מדרש- הנשתתפות משרד החינוך52556033

         1,000    3,000-     4,000     4,000בי"ס תורה ומדע-הקמת בית מדרש-  קרנות הרשות54056033

        1,000     4,000-      5,000      5,000בי"ס תורה ומדע- הקמת בית מדרש - עלות75056033

5,000     5,000     -4,000    1,000         5,000      5,000      -4,000     1,000        

            190        190        190שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52553023

       19,400     3,000   16,400   16,400שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות54053023

            308        308        308שיפוצי מוס"ח - פיצוי מביטוח- נזקי שריפה59053023

      19,898      3,000    16,898    16,898             -שיפוצי מוס"ח - עבודות קבלניות75053023

16,898   16,898   3,000     19,898       16,898    16,898    3,000      19,898      

29,61828,8181,41831,03629,61828,8181,41831,036

הנדסה
ביצוע חניון בסמוך לשוק עלייה 

כולל תאורה והשבת הגינון.

חינוך
התקציב לפרויקט נפתח בהתאם 
לרשימת היועצים. נדרש סכום 

נוסף לבדיקות

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

תרבות

נתקבלו פיצויים מחברת הביטוח 
בגין אירוע שריפה בגג קריית 
ספיר. התב"ר הוגדל בסכום 

הפיצוי וההשתתפות העצמית 
לצורך השבת המצב לקדמותו

חינוך
הגדלת תקציב שיפוצי מוס"ח, 

לאור הצרכים הדחופים 
שהתעוררו

שח"ק
תכנון שיפוץ והרחבת מועדון 

יוספטל, לקראת ביצוע ב 2023

חינוך

התוכנית להקמת בית מדרש 
בביה"ס משתנה והוגשה בקשה 

לאולם התכנסויות. בינתיים 
נשחרר את המימון העצמי 
לשיפוצי מוס"ח עד לקבלת 
הרשאה ממשרד החינוך

שח"ק
ניגשנו לקול קורא להקמת מימון, 
לא זכינו ולכן ההיערכות נדחית

חינוך
הגדלת התקציב בהאם לאומדן 

ביציאה לביצוע.

עמוד 1 מתוך 1



העברות מסעיף לסעיף מס' 7 לשנת 2022 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

תחילת שנה
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב לפני 
שינוי

סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 71              13 58               58              הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי1618000780

 3,418         13- 3,431          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 385             35               350             300            יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי1731000750

 3,383         (35)              3,418          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 1,233          200                    1,033 1,033         עמלה מדוחות מצולמים1943001753

 1,263          100                    1,163 1,163         מערכות מידע פיקוח עירוני1943001752

 80               80                          -   -               מהוצ' משפטיות1943000580

 130             30                         100 100            הוצאות משרדיות1943000560

 500             200                       300 300            הוצאות אכיפת הגבייה מילגם1943000757

 8,410          610             7,800          7,800-        הכנסות דוחות חניה1443001221

 375            (25)              400             300            הוצאות ספורט מותנה ממשלה1829321750

 3,025          25               3,000          3,000         פרויקטים מותנה הכנסות1829310751

1329300412
הכנסות מחוגים ופרויקטים  

מותנה הכנסות
        -4,300          4,300          1,060          5,360 

 4,085          1,060          3,025          3,000         פרויקטים מותנה הכנסות1829310751

    964,480        1,670    962,810הוצאות

    964,480        1,670    962,810הכנסות

-            -             -             

3

ביטחון, 
בטיחות 
ושירותי 
חירום

התאמה לביצוע חזויפיקוח משולב

1
תכנון 

אסטרטגי 
ושיתופיות

תכנון 
אסטרטגי 
ושיתופיות

הזמנת ביתן במוניאקספו

מיון פנימי לבקשת האגף

5
רשות 

הספורט
התאמה לביצוע חזויספורט

4
רשות 

הספורט
ספורט

2
תכנון 

אסטרטגי 
ושיתופיות

תכנון 
אסטרטגי 
ושיתופיות

יעוץ בנושא ניצול זמן מיטבי של 
מגרשי ספורט ומוסדות ציבור

עמוד 1 מתוך 1
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 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג
 
 

קריאת המקטע ברחוב אנגל על שמו להמליץ אושר  23/08/2021בועדת השמות בתאריך 

 של שאול אייזנברג. 

נחתם חוזה בין עיריית כפר סבא לחברת "סנה טרסק אינק" בו נותנת החברה  2018בשנת 

 לעירייה בשטח "גן מנשה".רשות שימוש 

בתמורה לרשות השימוש מתחייבת העירייה לפעול לשינוי השם המוביל אל הגן לרחוב 

מצב שעלול  ,שאול אייזנברג. אי עמידה בהתחייבות זו של העירייה  מהווה הפרת הסכם

לגרום לדרישה לביטולו של ההסכם הנ"ל  באופן שהחברה תהא רשאית לקבל בחזרה את 

על מנת לקדם את נושא דית בשטח ולא לאפשר עוד את פתיחת הגן לציבור. החזקה הבלע

השימור ופיתוח הגן, אנו צריכים את אישור המשפחה, אשר לא מוכנה לחתום על היתר עד 

 שלא נעמוד בהתחייבות כפי שנקבע בהסכם.  

, 18/5/2022בהמשך למכתב הוראות והנחיות לשינוי שם רחוב מעו"ד בתיה בראף מיום 

 : שבוצעון הדברים להל

פורסמה, בשלושה עיתונים, הודעה על כוונת העירייה לשנות  24/6/2022בתאריך  .1

 את שם המקטע.

עלתה הודעה על כוונת העירייה לשנות את שם המקטע, באתר  26/6/2022בתאריך  .2

 העירייה :

saba.muni.il/news/622-https://www.kfar/ 

 . 24/7/2022ההודעה הופיעה באתר העירייה עד ליום 

 לקו מכתבים בתיבות הדואר של דיירי המקטע. וח 28/6/2022בתאריך  .3

, טענות, רצון להשמיע מי שיש לו הסתייגותכל התבקש  –  1-3בכל אחד מהסעיפים  .4

 יל או בטלפון. ליצור קשר תוך חודש ימים במי את דבריו בפני מועצת העיר

בנושא שינוי שם המקטע.  למשפחת אנגל ת מיילנשלחה הודע 27/6/2022בתאריך  .5

ל כי אין לו ולמשפחתו  התקבלה התייחסות מרועי אנג  08/08/2022בתאריך 

 התנגדות לשינוי שם המקטע.

 

 :  הצעת החלטה

  . לאה ושאול אייזנברגמאשרים לשנות את שם המקטע ברחוב אנגל על שם  

https://www.kfar-saba.muni.il/news/622/
https://www.kfar-saba.muni.il/news/622/
https://www.kfar-saba.muni.il/news/622/
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, לעמותות שהשלימו 2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 את המסמכים הנדרשים 

 

 
 :  הצעת החלטה

כמפורט בטבלה הרצ"ב לעמותות ולגופים נתמכים   2022לשנת   מאשרים חלוקת תמיכות

 המסמכים הנדרשים. לעמותות שהשלימו את 

  



         24.8.22 

 

 והגישו את כל המסמכים 2202רשימת העמותות שהגישו בקשה לתמיכה בשנת 

אני, אירית יהל, יועצת מטעם עיריית כפר סבא, מצהירה כי כל הטפסים שהוגשו על ידי  

כל המסמכים הנדרשים על פי   ומצאוהעמותות ברשימה שלהלן, נבדקו על ידי ומצאתי כי ה

 . החוק ועל פי התבחינים

 

מספר   שם העמותה  מס
 העמותה 

שיוך  
 נושא 

תמיכה  
שנת  לאישור  

2022 
      ₪ 

תמיכה  
בשנת  
2021 

      ₪ 

שכר   
  -גבוה 

 החריגות 
 

        ₪ 

  5שכר  
  – הגבוהים 
 החריגות 

 
       ₪ 

1 

בית דורשי ע"ש  
דרור ושי וינברג  

  5,680        דת 580191161 ז"ל 
     

6,300    

2 
משכן )הראל(  

  5,680        דת 580176519 אברהם 
     

6,300    

3 

מרכז קהילתי  
וחברתי ליהדות  

    -   5,680        דת 580401602 תימן 

4 

קהילת אהבת  
  - ישראל בירוקה 

  5,680        דת 580663425 כפר סבא 
     

6,300    

  5,680        רווחה  580071850 שפירא בית איזי  5
     

6,300  
  ₪

688,034 
  ₪

2,545,857 

  5,680        רווחה  580030104 יד שרה  6
     

6,300    

  5,680        רווחה  580670669 חמניות  7
     

6,300    

 

 

 

 על החתום:         

 אירית יהל, רו"ח 
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 אישור מינוי דירקטור מקרב נציגי הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי  

 בכפר סבא בע"מ 

 

 רצ"ב קורות חיים של המועמד.

 

 :   החלטההצעת 

מאשרים את מינויו של מר ערן ורנר , כדירקטור מקרב נציגי הציבור בחברה העירונית 

 בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים.סבא בע"מ,  -לתרבות הפנאי בכפר
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 70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל 

 
 

 הצעת החלטה:  

 : של עובדי העירייה  70מאשרים הארכת שירותם מעבר לגיל 

 תארך הארכה מבוקש  תפקיד שם עובד מס"ד

 29/2/2024 מנהלת מועדון גמלאים נחשון אביב חמדה   1

 31/8/2024 סייעת משלבת  פנינה אדלר  2

 29/2/2024 מורה לעברית במועדון גמלאים אוליבר מיכאלה  3

 31/7/2024 נהג במחלקת תחבורה  אלבז מאיר  4

 31/8/2024 סייעת משלבת  אליאסי מרים  5

 31/8/2024 ספרנית  ארגון אילנה  6

 31/8/2024 סייעת ממלאת מקום בגני ילדים בוארון רבקה  7

גננת שילוב לילדים שזכאים לשירותי חינוך   בוסיאן גילה  8
 31/8/2024 מיוחדים 

 31/8/2024 אב בית בתיכון  בועז דניאל  9

 31/8/2024 מורה לאנגלית  בלן פיי ריבה  10

 31/8/2024 גננת יול"א  בן חור אסתר  11

 31/8/2024 סייעת משלבת  בן מוחה מרי  12

 31/8/2024 סייעת משלבת   בקרמן איטה  13

 31/8/2024 סייעת משלבת  גיאת שושנה  14

 31/8/2024 מורה בתיכון לאלקטרוניקה  דהן שמואל  15

 31/8/2024 עובד אחזקה באולם ספורט  דיין אברהם  16

 31/8/2024 לבורנטית בחטיבה   דניאלוב סבטלנה   17

 31/8/2024 סייעת משלבת  הנדלזש זמירה  18

 31/8/2024 סייעת משלבת  שושנה הרשקו  19

 29/02/2024 שליח דואר  זהר עפר  20

 31/8/2024 סייעת משלבת  זיו יעל  21

 01/03/2024 מנהל מחלקת בינוי ופיתוח מוסדו  זלדין מיכאל  22

 31/8/2024 ספרנית בחטיבה  זנבר צרנה )רינה(  23

 31/8/2024 סייעת משלבת  זרסקי הדסה  24

 31/8/2024 מורה למתמטיקה בתיכון  חדד פלד ניסים 25

 31/8/2024 עוזר מנהל משק בתיכון   חורב יצחק  26

 31/8/2024 ספרנית בתיכון  חייט זאבה  27

 31/12/2022 מנהלנית ראשית בחטיבה  חסון שושנה  28

 31/8/2024 מורה לפיזיקה בתיכון  חסן קלאוד  29

 31/07/2024 אם בית ניקיון בית ספיר  טביב אביגיל  30

 31/8/2024 גננת יול"א בגני ילדים   טהורי חנה  31

 31/08/2023 מנהלת השכלת מבוגרים  טננבוים נורית  32
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 31/8/2024 סייעת גננת גני טרום חובה  יצחק אביבה  33

 31/8/2024 סייעת משלבת  יצחקי זהבה  34

 31/8/2024 מורת הכלה  כהן רבקה  35

 29/02/2024 במועדון נוער מנהל משק  כחלון מאיר  36

 31/8/2024 סייעת משלבת  לוי מרים  37

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  מדמון בת שבע  38

 31/10/2022 מחסנאי באגף הבטחון  מדמון יוסף  39

 31/8/2024 מורה לפיזיקה בתיכון,  מודריק אסתר  40

 31/8/2024 מנהל המחלקה למורשת ישראל ממילה שמשון  41

 31/8/2024 מנהל משק בתהילה  מנחם עזרי  42

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  מנצור יעל  43

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  מנקין מאיה  44

 31/8/2024 סייעת משלבת  מסיקה ורדה  45

 31/8/2024 סייעת רפואית  מרדושה זרי  46

 30/06/2024 הגבייה מנהלת מחלקת   נווה אמיליה  47

 31/8/2024 סייעת משלבת  נורליאן מרים  48

 31/8/2024 סייעת משלבת  נייברג מירה מרלן  49

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  עוז יפה  50

 31/8/2024 גננת יול"א  עוז נורית  51

 31/8/2024 מנהלנית משנה בתיכון  עוזר מרים  52

 31/8/2024 בתיכון מורה לתנ"ך  עומר אברהם  53

 31/8/2024 סייעת מתגברת בגני ילדים עיואן מרים  54

 31/8/2024 סייעת משלבת  עינב רחל  55

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  עשרי ציונה  56

 31/8/2024 מורה לאלקטרוניקה ומחשבים בתיכון  פוליאקוב אנה  57

 31/8/2024 מתמטיקה בתיכון מורה מגיש לבגרות במקצוע   פניאן פנחס  58

 31/07/2024 רכזת עולים במרכז גלר  פנייק פנייה  59

 31/8/2024 מנהל משק בביה"ס יסודי  פרמון יוסף  60

 31/8/2024 מורה לפיסיקה בתיכון  פשוט חנוך  61

 31/8/2024 מורת הכלה  פתיחי לשם בתיה  62

 31/8/2024 סייעת פדגוגית בחטיבה  צדר נגה  63

 31/07/2024 אם בית בלשכת ראש העיר  צורף צביה  64

 31/8/2024 אם בית בגני ילדים  ציפור רחל מטה  65

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  צנעני שרה  66

 31/8/2024 גננת יול"א בגני ילדים  קורנמן רחל  67

 31/8/2024 מורה לתנ"ך במועדון עלייה  קצוביץ חנה  68

 31/8/2024 ביול"א גני ילדים אם בית  רוזנס לאה  69

 31/8/2024 עובד משק בביה"ס יסודי  רחמים דוד  70

 31/8/2024 סייעת לגננת בגני ילדים  רייספלד נורית  71
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 29/10/2023 מדריכה לאורגנית ופסנתר במרכז גלר  רפפורט לודמילה  72

 31/08/2024 מורה לספרות לתיכון  שמבן נועה  73

 29/01/2024 מנהלת מחלקת מנויים  שפייזמן שולה  74

 31/8/2024 מנהלנית משנה בביה"ס יסודי שפרן אריאלה  75

 30/06/2023 סגן מנהל מחלקת פיתוח ובינוי  שקולניקוב אלכסנדר  76

 31/8/2024 מורה לאנגלית בחטיבת אלון  שריד שולמית  77

 30/11/2022 מנהל משק בתיכון  שרעבי אברהם  78

 31/8/2024 סייע משלב  שרשוב יצחק  79

 31/08/2023 סייעת לגננת  שרשוב ירדנה  80

 31/8/2024 סייעת משלבת  ששון חנה  81
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 מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה

 

 הצעת החלטה:  

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובד עירייה, מפקח בנייה באגף הנדסה,  

"בידיים טובות" , מחוץ לשעות העבודה. המעוניין לעבוד כעובד בטיחות בחברת 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה .
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 2202 אוקטוברחודש בשמן המניין ת מועצה אי קיום ישיב
 
 

  : הצעת החלטה

לתוספת השנייה לפקודת העיריות )תקנון בדבר  5מועצת העיר מחליטה מכוח סעיף 

ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן( שלא לקיים ישיבת מועצה שמן המניין בחודש 

 .2022 אוקטובר

 

 




