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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"גחשון'  ו  , 

 2022אוקטובר,    31
 631598 אסמכתא:

 
 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר  

 
  

  2022הזמנה לישיבת מועצת עיר לחודש נובמבר   הנדון:
 
 

 02/11/2022ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 כפר סבא.  6"בית הסטודנט", משה שרת ב, 18:00, בשעה גתשפ"ח' חשון, 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 : שאילתות .1

 פיקוח על עבירות בנייה.  .א

 סטטוס נטיעת עצים.  .ב

 סיום מקטע ראשון בעבודות מהיר לעיר. .ג

 מחירי המזון בפסטיבל האוכל. .ד

 גוריון. עבודות ברחוב בן  .ה

 ביצוע שביל אופניים ברחוב סוקולוב. .ו

 תלונות על רעש בזמן פסטיבל האוכל. .ז

 בתי שימוש ציבוריים.  .ח

 רמת הניקיון במתחם השוק. .ט

הוספת מסלול נסיעה בכניסה לעיר ברחוב בגין ממערב למזרח והרחבת   .י

 צירי הכניסה לשכונות הירוקות.

 הצעות לסדר: .2

 והורדת יוקר המחייה.  0-3ילדים השכרת מבנים למטרת הפעלת גני  .א

 דיווח פעולות המוקד העירוני. .ב

 מיזם עירוני לגיוס סייעות וסייעים למערכת החינוך.  .ג
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 פעילות העירייה לצמצום אירועי הפשיעה בעיר.  .ד

 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג. .3

הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   אישור .4

 כמתחם להתחדשות במסלול רשויות ובהסכמת העירייה. 

 :  20/09/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .5

 . )משרד הפנים( 2021הצגת דוחות כספיים יוני  .א

 .2022הצגת דוחות כספיים יוני  .ב

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

 .2022שנת  –מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברות  .ד

 :  25/10/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .6

 מיליון ₪.  14אישור נטילת הלוואה בסך של  .א

 תקציב פיתוח תב"רים. 2022העברות מסעיף לסעיף לשנת  .ב

 שוטף. –תקציב רגיל  2022לשנת  9העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 ארנונה וממונה על הגבייה.  תמנהלאישור מינוי  .7

 מתן הנחה בארנונה כאות הוקרה למפקדים בשירות מילואים פעיל. .8

 ₪. 600דיווח על קבלת תרומה בסך  .9

 . שייח –לנסיעת ראש העיר לועידת האקלים בשארם א אישור מועצת העיר  .10

 להקצאת חדר לעמותת "צוות". 18/9/2022אישור המלצת וועדת הקצאות מיום  .11

 שכרה של עוזרת מנכ"ל העירייה.  עדכוןאישור  .12

 עדכון הרכב ועדות העירייה. .13

 ת עירייה. ועובדשתי מתן היתר לעבודה נוספת ל .14

 . 70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל  .15

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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23/10/22 

 לכבוד ראש עיריית כפר סבא                                                                              

 

 שאילתה בנושא פיקוח על עבירות בנייה 

 

 נבקש להבין: 

 כמה מפקחים ישנם לעבירות בנייה בעיר? .1

 משפטית? וכמה מהן נאכפו  2022  – 2019כמה מקרי עבירות בנייה התגלו בשנים   .2

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין             
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 פיקוח על עבירות בנייה מענה לשאילתה 
 

 חי בניה. קמפ 2במחלקת פיקוח בניה ישנם 

  תיקי פיקוח. 597ועד סוף ספטמבר נפתחו  2019החל משנת 
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 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא סטטוס נטיעת עצים 

 החלטה ברורה:  03-11-2021מועצת העיר קבלה בישיבתה מיום 
 ". 2022עצים והנטיעה תתוקצב מתקציב   1100 - יינטעו כ 2022"בשנת   

בישיבות מועצת העיר עמדנו לא פעם על חשיבות העצים ברמה העירונית. ציינו במיוחד חשיבות הנטיעות  
 ברחובות העיר, במסלולי ההליכה והרכיבה וזאת בין השאר כדי לעודד הליכה ורכיבה.  

, ואנו מקווים  שהעצים הוזמנו כבר, שהמיקום 2022תיים בסוף דצמבר  הנטיעה עליה החלטנו צריכה להס
 נקבע בצורה מפורטת, מערך ההשקיה הוכן, ונהנה כולנו מנטיעות ברחובות העיר.

 

 שאלות: 

האם הוחלט על מיני העצים, האם הוזמנו עצים בוגרים, האם  -מה מצב הנטיעות וההכנות לנטיעות .1

 נטיעות אלו? נפרשו מערכות המים, היכן מיקום 

 האם הציבור שותף לתהליך?  .2

 האם נעמוד בהחלטת מועצת העיר? .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 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -ריכטר עו''ד סמי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין             
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 מענה לשאילתה סטטוס נטיעת עצים
 

ברחבי העיר עצים  200 -ככבר , נשתלו אוקטוברלאמצע  עדשנת השמיטה ו מתום .1

 . 2022דצמבר והכוונה היא להמשיך ולעמוד ביעד שקבעה מועצת העיר עד סוף 

כרבל לביד, סיסמים, מילות סוריות, אגס   גוןנבחרו סוגים שונים של עצים כ

 . אלונים לסוגיהם ועוד.קלארי, צאלונים, סיגלונים 

 קוטר גזע. 2מעל " ליטר( 75) 9העצים שהוזמנו הם בגודל  .2

היכן שניתן מתבססים על תשתית קיימת. במקומות    –השקייהלגבי מערכות ה .3

  .חדשים נפרסה תשתית והיכן שאין תשתית משקים ידנית

גנים ציבוריים ושטחי גינון  בברחבי העיר במוקדי גומות ריקות,  ןהנטיעות ה .4

 ובגומות חדשות. 

מיפוי מיקומי הנטיעות נעשה באופן משולב של גורמי המקצוע עם תושבים   .5

בם. כל בקשה של תושבים לנטיעת עצים נבחנת לגופה ונשקלת שהנושא קרוב ללי

 בחיוב תוך בחינת המיקום, סוג העץ והתאמה למארג העירוני.
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23/10/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא סיום מקטע ראשון בעבודות מהיר לעיר

ק"מ בין רחוב התע"ש לרחוב העמק. לאחר  1.3מתבצעות עבודות מהיר לעיר במקטע בן  2019מאז נובמבר 

 שנים המקטע טרם נפתח, והעבודות מקשות על חיי התושבים באזור. 3

 נבקש להבין: 

 מתי ייפתח המקטע?  .1

 האם יש לוח זמנים מעודכן לפרויקט מהיר לעיר? .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 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין             
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 מענה לשאילתה סיום מקטע ראשון בעבודות מהיר לעיר
 

 
שכבה שלישית של אנו נערכים לביצוע בימים אלה מסתיימות העבודות על המקטע כולו ו

  ט.אספל

מיד לאחר ביצוע האספלט תבוצענה עבודות סימונים, חיבור רמזורים והפעלתם וקביעת 

 תנועה סופי. הסדר 

 בשיתוף עם נתיבי איילון ותוך מתן הסברים והדרכה לציבור, ייפתח הנת"צ בשלבים.

 .2022סוף  –צפי לסיום הנ"ל 
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 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא מחירי המזון בפסטיבל האוכל  

בישיבת המועצה מן המניין הועלתה הצעה לסדר בנושא הסדרת מחירונים מפוקחים באירועי הקיץ, אשר  
נערך פסטיבל המזון ובעקבותיו עלו תלונות אודות מחירי   13.10הורדה מסדר היום על ידי ראש העיר. ביום 

 בה כי "מחירי המזון ייבדקו לעומק על ידי אנשי המקצוע" המזון הגבוהים. דוברות העירייה הגי

 

 איזו בדיקה נערכה ומה מסקנותיה?

 

 

 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 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 
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 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין             

 

 מענה לשאילתה מחירי המזון בפסטיבל האוכל  

 

 תיבדק ע"י גורמי המקצוע: תלונת התושביםבהמשך למענה שניתן בהודעת הפייסבוק כי 

תופעת יוקר המחיה והתשומות המתייקרות אינה פוסחת על הספקים ונותני   .1

 השירותים.

לצערנו הדבר בא לידי ביטוי גם במחירי המזון הנגבים באירועים, הדומים   .2

 למחירים הנגבים באירועים מעין אלו בכל מקום אחר.

בעלויות ההקמה, הרישוי, משרד הבריאות, כמו כן, נותני השירותים נושאים גם  .3

 כשרות וכיו"ב. 

במסגרת "חוויית המשתמש" אנו משתדלים לתת לתושבים את מירב השירותים  .4

 באירוע. יתכן ולהבא נשקול לקיים אירועים ללא דוכני מזון כלל.

בניגוד לרשויות אחרות, אנו מקיימים את הפסטיבלים באופן פתוח וחופשי לציבור  .5

 גביית דמי כניסה.הרחב, ללא 

יש לציין כי אין ולא היתה מניעה להביא מזון ושתיה מהבית ועדיין להנות מהופעת  .6

 אומן ומחוויה מצויינת ללא עלות כלל.
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23/10/22 

 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא עבודות ברחוב בן גוריון 

 מקיימת עבודות תשתית ברחוב בן גוריון מזה חודשים רבים.העירייה 

 נשמח להבין: 

 מהו תאריך היעד לסיום העבודות?  .1

 מדוע העבודות מתמשכות זמן רב ומה הן כוללות?  .2

 

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 העירחבר מועצת  -פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין             
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 מענה לשאילתה עבודות ברחוב בן גוריון 
 
 

שבמסגרתו נעשו עבודות של הפרויקט המתבצע ברחוב בן גוריון הוא פרויקט מורכב 

 ,כל קווי המים להחלפת תאגיד  הביוב לחידוש כל צנרת הביוב, עבודות של תאגיד המים

 בשל אילוצים הנדסיים העבודות בוצעו בטור ולא במקביל. 

 כעת מבוצעות עבודות פיתוח הכוללות תאורה, אבני שפה, מדרכות ועבודות אספלט.

 .2023פברואר צפי לסיום העבודות הוא 

.  
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23/10/22 

 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא ביצוע שביל אופניים ברחוב סוקולוב

מ' שאיננו תואם את התכנון המקורי אשר  50- השה בוצעה סלילת שביל אופניים ברחוב סוקולוב באורך של כ
 יותר.היה אמור להיות ארוך 

 מ' בלבד? 50מדוע נסלל מקטע באורך   .1

 מדוע ביצוע הסלילה נעשה בצורה שונה מהתכנון, שאמור היה להגיע עד לרכבת?  .2

 

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 העירחבר מועצת  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין             
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 מענה לשאילתה ביצוע שביל אופניים ברחוב סוקולוב
 

 . מכיוון הארכת שביל האופניים עד לארלוזורוב הייתה דורשת את צמצום נתיבי הנסיעה

הוחלט לנצל את כביש , 531מדובר בכניסה והיציאה לעיר מכיוון הוד השרון וכביש ש

 יש לציין שכבר היום רוכבי  לטובת רוכבי האופניים. ,השרות, אשר אין בו כמעט תנועה

  .האופניים משתמשים בדרך השירות

ימשיך ברחוב שביל האופניים שהוקם, הוא שלב ראשון ויתחבר בהמשך לשביל אופניים ש

 סוקולוב דרומה, מרחוב ששת הימים עד רחוב ויצמן. 
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23/10/22 

 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא תלונות על רעש בזמן פסטיבל האוכל 

 מוזיקה. נערך "פסטיבל האוכל" בפארק העירוני. בפסטיבל היו הופעות   13.10.2022ביום 

 כמה תלונות על רעש התקבלו במוקד העירוני? .1

 כמה תלונות על רעש התקבלו במשטרה?  .2

 כיצד פעלה העירייה בתגובה לפניות אלה?  .3

 

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 מועצת העירחבר  -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין              
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 מענה לשאילתה תלונות על רעש בזמן פסטיבל האוכל
 

 
 פניות בנושא רעש.  13 תועדובמוקד העירוני 

עירוני, העזר ההאירוע התקיים במסגרת החוק ועמד בקריטריונים של חוק חשוב לציין כי 

 .המותרות רעשמניעת מפגעים ביחס לרמות הנגישות וחוק החוק 

לא עברנו  לאורך כל האירועו , העירייה עובדת  עם מערכת הגברה הכוללת מד דציבלים

 . המותר  סימוםלא הגענו למק אףאת המותר ו
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23/10/22 

 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא בתי שימוש ציבוריים

התקבלה פה אחד הצעתנו להכנת מסמך מדיניות בנושא השירותים   2-6-2021בישיבת מועצת העיר מיום  
עים לעיר. החלט  הציבוריים במרחב העיר, הצורך בפתרונות במרחבים השונים, זאת לטובת התושבים והמגי

שמנכ"ל העיריה ירכז הנושא. ביצוע ההמלצות, יביא לשיפור איכות המרחב הציבורי ויביא לשהייה רגועה 
 במרחב זה.

 

 שאלה: 

 האם בוצעה החלטת מועצת העיר ואם כן היכן ניתן לראות את מסמך המדיניות? 

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 העירחבר מועצת  -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין              
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 מענה לשאילתה בתי שימוש ציבוריים
 

 שנשאלה, הנושא נדון בפגישות אצל מנכ"ל העירייה.כפי שענינו בעבר לשאילתה דומה 

במיפוי שנערך לאורך רחוב ויצמן נמצא כי קיימים מספר תאי שירותים במבני ציבור 

 שונים אשר מהווים פתרון במידת הצורך. 

בבדיקת העלויות הנדרשות )הנאמדות במאות אלפי שקלים לכל מבנה שירותים( אל מול 

 ך רחוב ויצמן, נמצא כי העלות לא מצדיקה את הצורך.מצאי השירותים הקיימים לאור

כחלק ממדיניות העירייה להנגיש את המידע יתוגבר השילוט על ציר ויצמן לצורך הכוונת 

 העוברים והשבים לשירותים הנמצאים לאורך הרחוב.

ללא כל קשר להקמת שירותים במרכז העיר, הקמת שירותים באזור יער קפלן ידרשו 

ודות תשתית של מים, ביוב וחשמל דבר ההופך את הנושא לאירוע מורכב היתרי בניה ועב

 ולא פרופורציונלי לצורך. 

 ככל שיועלה צורך ספציפי הנושא ייבחן שוב. 
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 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 שאילתה בנושא רמת הנקיון במתחם השוק

 מתחם השוק הפך למוקד ביקור מקומי ואזורי.  

היום רמת הניקיון איננה מספקת, ביחוד באתר שמושך אליו מבקרים רבים גם מחוץ לעיר. פעילות רציפה גם  
 בלילה מושכת ציבור רב ויחד עם זאת באזור מגורים יכולה ליצור בעיות לדיירים. 

 מוקד כזה וסביבתו חייב להיות מטופל ברמת ניקיון גבוהה במשך היום וביחוד בערב ובלילה. 

 שאלה: 

 מה עושה העיריה כדי להגביר הניקיון במתחם וסביבתו?

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -ביקה צרפתי צ

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה רמת הנקיון במתחם השוק 
 
 

מתחם השוק ניקיון מתחם השוק מתבטא בשלושה מישורים : ניקיון היקפי, ניקיון בתוך 

 ופינוי אשפה.

רחבת השוק נשטפת בכל בוקר ובמהלך כל שעות היום עובר עובד ניקיון, מחליף שקיות 

וק. קרטונים ושקיות שמוצאים על ידי החנויות שבאשפתונים ומבצע איסוף בכניסות ל

 בשוק נאספות ע"י טנדר של קבלן הניקיון. 

בתוך מתחם השוק ישנו עובד ניקיון ייעודי אשר נמצא במתחם כל יום )כולל ימי שישי, 

 מוצאי שבת וערבי חג(.  

דגש מיוחד ניתן לניקיון תאי השירותים והכניסה אליהם, יש לציין כי לאחרונה נעשה 

 שירותים.הושידרוג  של שיפוץ 

לפסולת אורגנית.  אחד לפסולת יבשה ואחד -מתקני דחסן 2במתחם החנייה הונחו 

הדחסנים מפונים פעמיים ביום ואף מפונים מהמתחם כל ערב ומוחזרים בבוקר, לאחר 

לחץ. בנוסף, מוצבת בחנייה קרטוניה כפולה אשר מפונה  פינוי הדחסנים מתבצעת שטיפה ב

 כל יום.
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23/10/22 

 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

שאילתה בנושא הוספת מסלול נסיעה בכניסה לעיר ברחוב בגין ממערב למזרח והרחבת צירי הכניסה  

 לשכונות הירוקות 

החדש חווינו תאונות דרכים משמעותיות בעיר.  מוקד אחד של חוסר בטיחות בתחבורה הוא ציר הכניסה לעיר  
נתיבים מאד מסוכן, ובנוסף הפקק שנוצר בגלל הכניסה לשכונות הירוקות דרך נתיב    2  -ממערב. המעבר ל

 אחד, הסמוך לצומת רעננה, גם הוא תורם לחוסר הבטיחות של ציר זה. 

 שאלה: 

 מה עושה העיריה כדי לפתור בעיית בטיחות קשה זו? 

 

 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 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -עו''ד סמי ריכטר 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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נסיעה בכניסה לעיר ברחוב בגין ממערב למזרח והרחבת הוספת מסלול מענה לשאילתה 
 צירי הכניסה לשכונות הירוקות

 
 

מכיוון מערב נדון ומטופל מול והוספת נתיב נסיעה נושא הרחבת כביש הכניסה לעיר 

 משרד התחבורה. 

אשר מטופלות הן על ידי וכן בעיית תשתיות של חברת חשמל, קיימות בעיות סטטוטוריות 

 התחבורה והן על ידי העירייה.משרד 
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 לכבוד ראש העיר כפר סבא, 

 

 והורדת יוקר המחייה  3-0הצעה לסדר בנושא השכרת מבנים למטרת הפעלת גני ילדים  הנדון: 

 

 בכפר סבא  0-3גני ילדים   . א

מופעלת על ידי  רשת ילדות בכפר אשר  –0-3בעיר פועלים גופים שונים המפעילים גני ילדים לגילאי  

החברה העירונית לתרבות ופנאי, פעוטונים מפוקחים על ידי משרד הכלכלה מרשתות ויצ"ו,  

 נעמ"ת ואמונה, ופעוטונים פרטיים המופעלים או על ידי עוסקים עצמאיים או על ידי עמותות. 

, ולרוב שכר הלימוד אשר משולם לגנים הוא אחת ההוצאות המשמעותיות של משפחה צעירה

 מכביד מאוד על סל ההוצאות החודשי אשר ממילא גבוה.

 

 0-3השכרת מבנים עירוניים לגני ילדים  . ב

בכפר סבא מבני גני ילדים אשר מתפנים ומתאכלסים מעת לעת בהתאם לשינויים הדמוגרפים  

החלים בעיר. בכדי שלא יעמדו מיותמים ובכדי שתתבצע בהם פעילות, הרשות מעבירה אותם  

טיים, ובפרט לגורמים המפעילים פעוטונים אשר אינם חלק ממערכת החינוך  לרשות גורמים פר 

 העירונית ו/או מערכת החינוך המפוקחת של משרד הכלכלה.  

 

 השכרה לא שוויונית במשפיעה על המחיר לצרכן  .ג

אישרה מועצת העיר הקצאה לעמותה ללא תמורה של מבנה גן ילדים למטרת   3.11.2021ביום 

אישרה ועדת מכרזים השכרת שני מבני גנים למטרת   15.8.2022ביום   .0-3הפעלת גן ילדים  

בתוספת מע"מ והשני   13,100גן אחד הושכר תמורת שכירות של   –  0-3הפעלת גני ילדים לגילאי  

 ₪ בתוספת מע"מ. 9,110הושכר תמורת שכירות של  

ול משמעותית מובן כי גם ילדים אשר איננו משלם שכר דירה יכול להציע את שירותיו במחיר ז

מאשר גן הנדרש לתשלום משמעותי. כך, נוצרת אפליה בין גורמים המעוניינים להשתמש  

במבנים העירוניים ולהפעילם כגן ילדים, וכפועל יוצא אפליה בגובה שכר הלימוד אשר ישלמו  

 ההורים. 

 

 חלוקה שוויונית והורדת יוקר המחייה  . ד

סייע בהורדת יוקר המחייה עבור המשפחות הצעה זו באה לקדם חלוקה שוויונית במבנים וכן ל

הצעירות בעיר. אנו מציעים כי הליך מכרז השכרת מבנה גן ילדים יהיה בשיטת "מחיר למשתכן",  

ילדים, שעות פעילות, ימי -כלומר הצוות המקצועי יכין מפרט נדרש להפעלת גן הילדים )יחס צוות

שבי כפר סבא ועוד( ויקבע את מחיר  טף, אחוז תלמידים תו -פעילות שנתיים, עמידה בתנאי רף

השכירות הנדרש, והזוכה במכרז ייבחר לפי ההצעה הנמוכה ביותר לשכר הלימוד אשר מתעתד  

לגבות מההורים. באופן זה נוכל לפתוח מסגרות מוזלות נוספות להורים, תוך ניצול המשאבים  

 העירוניים.

הציע לגבות שכר  ₪2, ומציע   3,200הציע לגבות שכר לימוד חודשי של   1לצורך הדוגמא מציע  

 יהיה הזוכה במכרז.  ₪2, מציע  2,800לימוד חודשי של 

 

 הצעת החלטה: 
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מכרז של מבנה עירוני למטרת הפעלת פעוטון ייעשה בשיטת "מחיר למשתכן", כלומר הצוות  

המקצועי ייקבע מפרט מחייב להפעלת הפעוטון, המציע הזוכה יהיה זה המתחייב למפרט ולשכר  

 הלימוד הנמוך ביותר לציבור.  

 

 

 בברכה,

 חברי מועצת העיר 

 אסנת ספורטה

 פנחס כהנא 

 הדר לביא

 יעל סער

 יוסי סדבון 

 סמי ריכטר 

 קרן גרשון

 

 

 מנכ"ל  -העתק: יובל בודניצקי 

 מיטל קולין –עוזרת מנכ"ל  
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29-10-2022 
 לכבוד                                                                               

 ראש העיר  – רפי סער 
 

 דיווח פעילות המוקד העירוני.  –א' לפקודת העיריות  27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 
 

 המוקד העירוני נותן שירות חשוב ביותר בעיקר לתושבי העיר.
וחברי מועצת העיר לומדים על הנושאים המרכזיים שמטרידים את תושבי העיר וזאת  הנהלת העיר 

 מתוך מגמה לשפר השירות.
הנתונים האחרונים בנושא פעילות המוקד העירוני המופיעים בזירת השקיפות באתר העירוני הם  

 . 2018-, כשניתן לראות דו"חות מ2021אפריל עד יוני -מ
 מגמות.אין כל ניתוח השוואתי וניתוח 

אין כל ניתוח על יעילות הטיפול, סגירת קריאות למרות שהנושא לא טופל אלא הועבר לטיפול, זמן  
 מענה ועוד. 

 
 הצעת החלטה:

 מידי שנה יוצג דו"ח סכום שנת פעילות המוקד העירוני.  .1
הדו"ח יכלול נתונים על היקפי הפניות לפי נושאים ויכלול גם ניתוח השוואתי לשנים  

 קודמות. 
 ניתוח של יעילות הטיפול. יוצג .2

 
 

 בברכה
 הדר לביא, פינחס כהנא, יעל סער.   –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 
 מנכ"ל -העתק: יובל בודניצקי 

 עוזרת מנכ"ל  -מיטל קולין   
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            לכבוד 
 רפי סער 

 ראש עיריית כפר סבא 

 

 למערכת החינוך  וסייעים מיזם עירוני לגיוס סייעות הצעה לסדר בנושאהנדון: 

 

 

סייעות לגנים ולצהרונים ובין אם סייעות אישיות  , בין אם סבא חסרות סייעות רבות-במערכת החינוך של כפר

שעות וימי  , נאלצים גנים וצהרונים לצמצם את החמור לילדים עם מוגבלויות ובעיות רפואיות. בשל המחסור

 בבית בחלק מימות השבוע. אלצים להישאר יש ילדים שנ -הפעילות שלהם, וחמור לא פחות 

. רבים מערכת הבריאות פורשימערכת החינוך ו פורשי ,סבא משופעת בגמלאים ובגמלאיות-מנגד, העיר כפר 

מבניהם לוקחים חלק בפעילות התנדבותית עניפה. ההנחה היא שבקרב אלפי הגמלאים והגמלאיות יש כאלה 

   .הספר ברחבי העיר-כסייעים וסייעיות בגני הילדים ובבתי לעבוד במשרה חלקיתויכולים מעוניינים  ש

 אנו מבקשים כי מועצת העיר תקבל את ההחלטה הבאה: לאור זאת, 

 

לגיוס ולהכשרה של גמלאים וגמלאיות לעבודה חלקית כסייעות  תצא בקמפיין נרחב סבא -עיריית כפר

 הספר ברחבי העיר. -וכסייעים בגני הילדים ובבתי

 

 

 

 בברכה, 

 

 יוסי סדבוןעו"ד 
 קרן חגואל גרשוןעו"ד 

 הדר לביא
 יעל סער

 קה צרפתי צבי
 אסנת ספורטה ד"ר 

 
 
 

 העתקים: 
 יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה

 וזרת מנכ"למיטל קולין, ע
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 2022 באוקטובר 29
 
 

            לכבוד 
 רפי סער 

 ראש עיריית כפר סבא 

 

 פעילות העירייה לצמצום אירועי הפשיעה בעיר הצעה לסדר בנושא הנדון: 

 

 

אנו עדים לגל של אירועי פשיעה ברחבי העיר. אירועים אלו פוגעים באופן משמעותי בתחושת   לאחרונה

הביטחון של תושבי העיר, ברכושם ובאיכותי חייהם. לאור זאת, אנו מבקשים כי מועצת העיר תקבל את 

 ההחלטה הבאה: 

 

אירועי הפשיעה בעיר, וימליץ לראש  סבא תקים צוות חשיבה מגוון ומקצועי, שיבחן את תופעת  -עיריית כפר

הצוות יכלול, בין השאר, את הצוות המקצועי בעירייה, נבחרי   העיר על פעולות שבסמכות העירייה ליישם.

 ציבור, מומחים ואנשי מקצוע תושבי העיר, נציגי גורמי הבטחון ונציגי התושבים.  

 

 

 

 
 

 בברכה, 

 

 יוסי סדבוןעו"ד 
 קרן חגואל גרשוןעו"ד 

 הדר לביא
 יעל סער

 קה צרפתי צבי
 אסנת ספורטה ד"ר 

 
 
 

 העתקים: 
 יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה

 וזרת מנכ"למיטל קולין, ע
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 אישור קריאת מקטע מרחוב אנגל על שם לאה ושאול אייזנברג
 
 

על  50-58קריאת המקטע ברחוב אנגל להמליץ אושר  23/08/2021השמות בתאריך  בועדת

 שמו של שאול אייזנברג. 

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

 רשות שימוש לעירייה בשטח "גן מנשה".

מוביל אל הגן לרחוב בתמורה לרשות השימוש מתחייבת העירייה לפעול לשינוי השם ה

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 החזקה הבלעדית בשטח ולא לאפשר עוד את פתיחת הגן לציבור. 

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

 שלא נעמוד בהתחייבות כפי שנקבע בהסכם.  

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

 :פירוט הפעולות שננקטולהלן 

כוונת העירייה לשנות פורסמה, בשלושה עיתונים, הודעה על  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 28/6/2022אריך בת .3

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

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

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

התקבלה התייחסות מרועי אנגל כי אין לו ולמשפחתו   08/08/2022בתאריך 

 התנגדות לשינוי שם המקטע.

 

 הצעת החלטה : 

ברחוב אנגל,  58עד  50מאשרים לשנות את שם הרחוב במקטע הכולל את מספרי הבתים 

  על שם לאה ושאול אייזנברג.

https://www.kfar-saba.muni.il/news/622/
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הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כמתחם  ורשיא

 להתחדשות במסלול רשויות ובהסכמת העירייה 

 

 :  דברי הסבר

הוכרזה שכונת תקומה על ידי משרד הבינוי והשיכון כמתחם  25/12/14בתאריך 

ה פג תוקף ההכרזה ועלינו לקבל החלטת מועצ להתחדשות עירונית , לאור חלוף השנים 

של שכונת תקומה  405-0209585 - לשם אשרור התוקף. בין לבין קודמה התב"ע מספר 

החלטת ועדה  – 04/03/2014והמתחם מצוי בישורת האחרונה לפני הוצאת היתר בניה )

קבלת תכנית מתחם תקומה בוועדה   –  02/12/2014מקומית לקידום תכנית מתחם תקומה,

זית על קידום תכנית מתחם תקומה, אישור החלטת ועדה מחו – 15/12/2015המחוזית ,

  .( עתה יש לבצע הכרזה חדשה ע"י מועצת העיר 12/11/2017 - התב"ע בוועדה המחוזית 

 

 :   הצעת החלטה

, 2016( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו 1)א()14בהתאם לסעיף 

מחליטה מועצת העיר לאשר את הכרזת מתחם תקומה על ידי הרשות הממשלתית 

 להתחדשות עירונית כמתחם להתחדשות במסלול רשויות ובהסכמת העירייה.  

 
  



   90.10..19. .5 מועצה מן המניין   

 

תרומת  – 04/31מיום  0החלטת ועדת כספים מס'  םמאשרי :01מס'  החלטה

 פסל של האומן ציהולי המצורף לפרוטוקול. –משפחת אקרמן 
 

התקשרות עיריית כפר סבא עם משרד הבינוי  -פינוי בינוי תקומה  .2

 והשיכון.

 

קומה, ת, בהמשך להתקשרות פרויקט פינוי בינוי 5סעיף  :צביקה צרפתי

מלי ויש פה הצעת החלטה אנחנו צריכים לעשות אקט פור

להתקשרות עם משרד השיכון9 אני אקריא את הצעת 

ההחלטה: "מועצת העיר מאשרת את התקשרות עיריית כפר 

התחדשות סבא עם משרד הבינוי והשיכון, ביחס לפרויקט 

פתיחת תב"ר על סך עירונית, פינוי בינוי למתחם תקומה9 

ן את פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה, וכ₪,  ...,65

מתקציב הפרויקט"9  795%השתתפות העירייה בשיעור 

אפשר לאשר פה אחד את הצעת ההחלטה? תודה רבה, פה 

 אחד9

התקשרות עיריית כפר סבא עם משרד הבינוי  מאשרים :02מס'  החלטה

בינוי( למתחם -והשיכון ביחס לפרויקט התחדשות עירונית )פינוי

חשבון יעודי  פתיחת₪,  12,333"תקומה", פתיחת תב"ר ע"ס 

 1.2%בבנק דקסיה, וכן את השתתפות העירייה בשיעור של 

  מתקציב הפרויקט.
 

 עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן. .1

 

עדכון זכויות חתימה בחשבונות בית ספר מפתן9 אנחנו  :צביקה צרפתי

צריכים לאשר, התחלפו שם9 זה חילופי אנשים9 אפשר 



רשומות

קובץ התקנות
26  במאי 75142015ח' בסיוון התשע"ה

עמוד

1238 צו התכנון והבנייה )הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי(, התשע"ה-2015                                                        

 כללי מוזאון הכנסת )תשלום גמול לחברי המועצה המייעצת למוזאון הכנסת( )הוראת שעה( )תיקון(,
1238 התשע"ה-2015                                                                                                                                                    

1239 צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי(, התשע"ה-2015                                                                       

1239 צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת השנייה לפקודה(, התשע"ה-2015                                                              

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות 
1239 בכרטיסי חיוב(, התשע"ה-2015                                                                                                                         

1240 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות הודעות או התראות(, התשע"ה-2015                                         
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צו התכנון והבנייה )הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי(, 
התשע"ה-2015

ובהמלצת  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  33א  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הוועדה להתחדשות עירונית, מכריזה הממשלה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:   1
חיפה - העלייה השנייה;

חיפה - חיל הים;

כפר סבא - תקומה;

ראש העין - ג'ון קנדי 

המפות של המתחמים המפורטים בסעיף 1 מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות    2
המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין 

תחילתו של צו זה ביום ג' בטבת התשע"ה )25 בדצמבר 2014( )להלן - יום התחילה(    3
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על מתחם קודם לכן 

כ"ו באייר התשע"ה )15 במאי 2015(
)חמ 3-3217(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

כללי מוזאון הכנסת )תשלום גמול לחברי המועצה המייעצת למוזאון 
הכנסת( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ג( לחוק מוזאון הכנסת, התש"ע-12010, אני קובע בזה את 
הכללים שלהלן:

למוזאון  המייעצת  המועצה  לחברי  גמול  )תשלום  הכנסת  מוזאון  לכללי   3 בסעיף    1
תום  "עד  במילים  החל  הסיפה  במקום  התשע"א-22011,  שעה(,  )הוראת  הכנסת( 

כהונתה" יבוא "עד יום כ"ג בכסלו התשע"ט )1 בדצמבר 2018(" 

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(    2
ט"ז באייר התשע"ה )5 במאי 2015(

)חמ 3-4282(

ן י י ט ש ל ד א  ) ל א ו י ( י  ל ו י  
יושב ראש הכנסת  

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

הפקדת מפות

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157; התשס"ח, עמ' 840; התשע"ד, עמ' 667   1

תחילה ותוקף

__________
ס"ח התש"ע, עמ' 572   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1348   2

תיקון סעיף 3

תחילה
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צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א()1( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, אני מצווה לאמור:

השיעור המרבי של מתנול בבנזין לפי תקן ישראלי ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין    1
נטול עופרת2, לא יחול על בנזין המשמש לצורך ניסוי שימוש בתערובת דלק להפעלת כלי 
רכב, המתבצע באישור ובפיקוח של מינהל הדלק במשרד התשתיות האנרגיה והמים ושל 
אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עד לכמות מרבית שלא תעלה על 100 

קילו ליטר דלק ובלבד ששיעור המתנול בבנזין לא יעלה על 15 אחוזים 

תחילתו של צו זה ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015( ותוקפו למשך שנה    2
כ"ב באייר התשע"ה )11 במאי 2015(

)חמ 3-95-ת2(

ט נ ב י  תל פ נ  
              שר הכלכלה

צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת השנייה לפקודה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

 Koi herpes - בסעיף 7 לתוספת השנייה לפקודה, אחרי "שלבקת עונתית בקרפיונים   1
virus" יבוא:

)Infectious pancreatic necrosis )IPN""נמק מידבק של הלבלב

כ"ז בניסן התשע"ה )16 באפריל 2015(
)חמ 3-767(

ר י מ ש ר  י א י  
                  שר החקלאות ופיתוח הכפר

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי 
סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב(, התשע"ה-2015

התשמ"א-11981  ללקוח(,  )שירות  הבנקאות  לחוק  9יב)2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -    1
"לקוח" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק; 

בר–פיקוח  שירות  שהוכרז  שירות   - ניכיון"  שירותי  לנותן  סולק  בידי  הניתן  "שירות 
בצו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי 

ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב(, התשע"ג-22012 

פטור מדרישות

תחילה ותוקף
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    2022ספטמבר    ישיבה: מס' ועדת כספים   :ישיבת ועדתפרוטוקול  ושא:  

  630648 אסמכתא :  20.9.2022 תאריך הישיבה ערך ביום: 
  שם רושם המסמךרשם ע"י :  שפיר שמש לירית  והל ע"י: 

שמות חברי 
  הוועדה

 הוכחים: 

  שפיר שמש לירית 

  אמיר קולמן 

  די הרוש 

  אורן כהן

  הדר לביא

   עדי לוי סקופ
שמות חברי 

  הוועדה
 : שלא כחו

 צביקה צרפתי 

  שמות
  וזמים מ

  שכחו: 

  יובל בודיצקי 

  צחי בן אדרת 

  אלון בן זקן

  פירי לוי 

  אורית גדל דאי 

  צבי אפרת 

  מירי מיוסקין 

  

  

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



 

   

בפתיחת הישיבה אושרה פה אחד לירית שפיר שמש, מ"מ יו"ר ועדת הכספים, כיו"ר 
  הישיבה, לאור פרישתה של רו"ח תהילה מימון, יו"ר הוועדה לשעבר, ממועצת העיר. 

  2021הצגת דוחות כספיים יוני  .1

  .2021נתחיל מהצגת דו"ח משרד הפנים ליוני  צחי בן אדרת:

בחותמת    . מתנצל, הוא פחות רלוונטי, כמו שאתם רואים2021ח משרד הפנים רבעון שני  "דו
את הדו  משרד הפנים   .  "הנתקבל" רק באוגוסט  "קיבל  משרד הפנים  ממבקר  לפני  2022ח   ,

    חודש, ואז זה הגיע אלינו. הרלוונטיות שלו לא כ"כ, אך אנו מחויבים להציגו.

ליון ש"ח, אבל בסופו של יום סיימנו את יח לתקופת קורונה, מראה בחציון הפסד של חצי מ"הדו
  עם עודפים גדולים. אבל זו שנת קורונה, לא מייצגת.   2021

תה גרועה יותר מהשנייה, י הי  2021אני מניחה שהמחצית הראשונה של    לירית שפיר שמש:
  כי בשנייה התחלנו להתאושש. 

    נכון. ואפילו סיימנו עם עודפים.  צחי בן אדרת:

  2022יוני הצגת דוחות כספיים  .2

  תקציב רגיל.  2נתחיל מטופס צחי בן אדרת : 

הכנסות   סה"כ  חינוךימ  204ארנונה  עצמיות  ש"ח.  אחר,  רווחה  ,ליון  כך ימ  83  ועצמיות   ליון 
  .ןמיליו 288 עצמיו סה"כש

ליון, תקבולים  ימ  4.5תקבולים ממשרדי ממשלה, ממשרד החינוך, הרווחה, מענקים מיועדים  
  . מיליון 445לפני הנחות  םסה"כ תקבולי מיליון 156 – אחרים

  ליון ש"ח.ימ  481ליון ש"ח. סה"כ הכנסות ימ 35הנחות בארנונה 

  ליון ש"ח. ימ 167.7ת ושכר ליושכר כללי, פעולות כלליות סה"כ הוצאות כל   -הוצאות 

. מיליון  430  –  רעון מלוותישכר חינוך ופעולות חינוך, שכר ופעולות רווחה, סה"כ הוצאות לפני פ
. מיליון  15    -  הסתכמו ב  רעון מלוות מים וביוב, הוצאות מימון שזה בעיקר כרטיסי אשראייפ

  ליון לחציון.ימ  1.1ליון. זה משאיר אותנו עם גרעון של ימ 482 לאחר הנחות סה"כ הוצאות

  עדיין לא התקבל החוב שתוקצב שחייבת החברה הכלכלית. 

 33.7ליון. הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  ימ  111קופה ובנקים  ,  לגבי המאזן, נכסים נזילים
  ליון.ימ 151.2סה"כ השקעות  ליון.ימ 168ליון ש"ח. תשלומים לחייבים, סה"כ רכוש שוטף ימ

  מה זה הגרעון למטה?  לירית שפיר שמש:

  מיד אתייחס לכך.  צחי בן אדרת:



 

   

 ₪52, קרנות בלתי מתוקצבות    מיליון  155התחייבויות ועודפים : סך התחייבויות השוטפות  
. סך התחייבויות ועודפים  מיליון  12  – ועודפים לתחילת שנה    מיליון  41, קרנות מתוקצבות  מיליון

  ₪. מיליון 319 -

  מה ההבדל לבין מתוקצב ללא מתוקצב? לירית שפיר שמש:

המתוקצבות זה תאגיד הביוב. זה מעין רכוש קבוע, השקעה בתאגיד קרנות  צחי בן אדרת:
. הקרנות המתוקצבות יש לי פירוט, זה קרן 41ליון, כמעט ימ 40-ל  48-ירד מ  הביוב. זה

  היטל השבחה, מכירת נכסים, היטל ביוב. זה הקרנות שלנו. 

ליון במסגרת  ימ  23  וטלנליון. בדוח הבא נראה שעומס מלוות יעלה כי נימ  274עומס מלוות  
  האישורים שנתנו לנו במועצה.

רעון. יתה בעניין הריביות שעלו, הריביות שעלו בעצם משפיעות על הפיאגב, שאלת מועצה שהי
קרן רעון של  יפבגלל שניהלנו את נטילת המלוות נכון ולא לקחנו אותן בתחילת שנה, חסכנו  

  הריבית הנוכחיות. וריבית כבר השנה ולכן אנו לא סופגים את כל עליות  

כשאני רואה את האחוזים, לכאן או לכאן, הם אמורים להיות אחוזי סטייה   לירית שפיר שמש:
  סבירים.

עצמיות חינוך זה   הפרשים, בשכר היה מענק לסייעות.   .לכל רובריקה יש הסבר  צחי בן אדרת:
  קיץ לא נכללו.  קייטנות הכנסות הורים ל

אוקי, רציתי לדעת מה זה   הראשונה עבור יולי ביוני.הם משלמים במחצית    לירית שפיר שמש:
  ? 34%מה זה תקבולים ממשלתיים  המספר הזה שקפץ לי בעין.

  , נקבל את השאר. 3ליון, קיבלנו פעימה אחת מתוך  ימ  1.4.  אסתכל על הביאור  צחי בן אדרת:

  זה פעימות שלא הגיעו, בסדר.  לירית שפיר שמש:

  . שעדיין לא קיבלנוהתחייבות של החברה הכלכלית אלינו יש עיכוב עם ה צחי בן אדרת:

  יש שאלות לפני שנעבור להעברות התקציב? לירית שפיר שמש:

  ליון ש"ח מלוות זה ברבעון הנוכחי, בלי קשר למאזן הזה? ימ 23 הדר לביא: 

  ח הנוכחי."טוי בדויהמלוות שנטלנו לא באות לידי ב נכון.  צחי בן אדרת:

  רעון.יתעשה לי השוואה בין לקיחת מלוות שנתי או חציוני לבין הפ  יא: הדר לב

גם במועצה אמרתי, אני חושב שיעל שאלה, שבסוף לפי הנתונים המעודכנים    צחי בן אדרת: 
ליון ש"ח. זה באמת סכום קטן ביחס למה שהיינו צריכים ישיש לנו, נצטרך להשלים תוספת של מ
  לספוג. הריביות עלו בצורה דרמטית. 



 

   

אני לא מתייחסת לריביות אלא למאזן הכללי. מאזן החוב הכללי שלנו, כמה אנו    הדר לביא:
חבים ביחס לכמה אנו מחזירים את החוב. זה רלוונטי גם למדיניות צמצום החובות שלנו, וגם  
וגם   משמעותית  שלנו  המלוות  את  להגדיל  העיר  מועצת  בישיבת  העירייה  ראש  של  לרעיון 

  איפה אנו עומדים מבחינת החוב שלנו מול כלל המאזן.  אז   לקראת שנת התקציב הנוכחית.

  ח, אך זה לא מדויק כי לא כולל את ההלוואות של השנה."אני יכול להגיד נכון לדו  צחי בן אדרת:
  היא מה שיעור המלוות ביחס למחזור.שאלתך לתך, אאם אני מכוון לש

  משהו כזה. ומה קצב השינוי. הדר לביא: 

מהמחזור, מעבר לכך אי אפשר    50%וות שיכולים להגיע הוא  סימום המלקמ  צחי בן אדרת:
  . ליטול הלוואות

מלוות ועדיין אנו    50%מותר לנו לקחת    אני רוצה לעמוד ברף של רשות איתנה.  הדר לביא:
  .40%בהגדרת עיר  איתנה? חשבתי 

  . 50%כן, אפשר עד  צחי בן אדרת:

  ליון מתוך כמה שאושרו השנה?ימ  23אז לקחנו  הדר לביא: 

  .17ועוד רעון מלוות יבגין החזר פ 24  למיטב זכרוני אושרו  צחי בן אדרת:

  לא מעט. תודה. הדר לביא: 

      יותר ממה? 23אחוז יותר, מה זה אומר? שזה  23רעון מלוות יפ לירית שפיר שמש:
  בגלל הריבית, זו השפעת הריבית שדיברנו עליה. 

אמור להעלות  והפד האמריקאי  כן. בנטו זה צריך להיות פחות. הבנק העולמי    צחי בן אדרת:
, לא בשליטה שלנו. אנו חיים כעת בעולם  שגורר עליות ריבית גם אצלנו  את הריביות בארה"ב

  חסר וודאות מבחינת ריביות ואינפלציה.

  עוד שאלות? אין. לירית שפיר שמש:

  תודה רבה.   צחי בן אדרת:

  

  מסעיף לסעיף תקציב שוטף/רגיל העברות  .3

    העברות.   10יש לנו   פירי לוי:

  אירועים. סעיףקיבלנו יותר הכנסות ממפעל הפיס, וכנגדן מבקשים להגדיל  -הראשונה 

  ש"ח תחזית ביצוע.  630,000-חזות העיר, מבקשים להגדיל הוצאות ניקיון קבלניות ב -שנייה 



 

   

אלף ש"ח. מבקשים להחליף,    23מחשבון קבלנים פארק  להגדיל רכישות מיוחדים    -שלישית  
ש"ח.    23,000לרכוש משהו על חשבון פעילות שוטפת אחרת. רוצים להחליף. לכן מעבירים  

מיוחדת ציוד.  .  רכישה  אלא  עיפרון  או  עט  שלא  רכוש  כבד,  רכוש  מעבירים.   זה  אנו  זה  את 
  הקבלנים זה כל הקבלנים שנותנים שירות. מייעדים לציוד.

ייצור  -יעית  רב עבור  והוצאות  הכנסות  להגדיל  מבקשים  רגילים.  לא  עבור חשמל  תשלומים   ,
  הכנסות מחשמל סולרי. יש לנו יותר הכנסות וצריכים להעביר לחברה הכלכלית כנגד ההוצאות.

  המכרז. דחמישית יש לנו מכרז חדש של אוטומציה. צריך להעביר כנג

  לתחזית.טלפוניה, התאמה הוצאות  - יתשיש

  שירותים חברתיים קהילתיים. צריכים להתאים הסעיפים השונים לפעילויות השונות.   -  יתעישב

  פה איבדתי לגמרי את הידיים, לא הבנתי מה מורידים ומה מפחיתים. לירית שפיר שמש:

  זה לא חיסכון תקציב. נסביר.  צחי בן אדרת:

גם עזבו את המסגרות. למשל נכים    זה לא דינמי, זה תלוי בהשמות, כמה מטופלים  פירי לוי:
זה   לפחות.   75%ליון. כרגע אני מקבלת הכנסות של יבקהילה, צריך להגדיל ההוצאות בחצי מ

  תמיכה של הרווחה, מקבלים את זה כל חודש, זה שוטף.

יש לנו של הנכים, ועוד כמה הוצאות בנושא הנכים. גם שירותי נכים בקהילה צריך להוסיף. יש  
וכל זה אנו ₪    300,000  -מועדונים למוגבלים שכלית צריך להגדיל התשתית ב  ביקוש לכך. גם

     מימון. 100%מקבלים  20, כי עוד 78%תמיכה, אפילו  75%מקבלים 
  הסעות הצלחנו להכניס יותר הכנסות בגין הסעות של משרד הרווחה.

  אבל הסעות זה לא פחות ילדים.  לירית שפיר שמש:

עות ללא מימון משרד הרווחה. אנו צריכים לתת הסעות אך לא  הסעיף הזה של הס  פירי לוי: 
מממנים. אז הכנסנו הכנסות והעברנו לסעיף אחר. זה מה שמכירים בהם. בד"כ משרד הרווחה 

  מכיר ומחייב, אך לא כולם הוא מחזיר, יש לו קריטריונים. 

  שיהיו פחות הסעות. בגלל לא שהילדים ייפגעו לירית שפיר שמש:

  חלילה. פירי לוי:

רוצים  הפחתות.  מפחיתים  אז  כרגע,  דרישה  פחות  יש  משתמשים,  פחות  אנו  בעולים  טיפול 
  להזין ההכנסות בהתנדבות וכנגדו את ההוצאות. 

  שכר.  למתנדביםמה הכוונה? הרי לא משלמים   לירית שפיר שמש:

בוש, הרי הם  יש פעילויות שכן גובים כסף. והוצאות למתנדבים, גם, וגם פעילויות, גי  פירי לוי:
  לא מקבלים שכר. 



 

   

  פעולות גיבוש. ודאי שנושאים אלה נוגעים לליבי.  לירית שפיר שמש:

מרכז יום לקשיש כרגע לא מנוצל. הצרכים מנוצלים לסעיפים שונים בפעילויות שונות    פירי לוי:
לקשיש.  יום  המרכז  ע"ח  הגדלה  מבקשת  אני  שם  בקהילה.  פעילות  הפעילויות    כמו  כנראה 

א את  הוגדרו  אחרת  להגדיר  צריכה  שאני  הרווחה  משרד  של  הגדרות  זה  השנה.  חרת 
  התקציבים.

  זה לא עמותת סביון שמנהלת את זה?  לירית שפיר שמש:

אנו מבקשים את המיון הפנימי הזה כדי לאפשר פעילות שוטפת    לא, זה משהו אחר.  פירי לוי:
  של העירייה.

  .בקשישיםות הבנתי, רציתי לוודא שאין פגיע לירית שפיר שמש:

מיון פנימי. אנו   9הגדלת הוצאות כנגד הכנסות לפרויקט עמיתים. העברה  8העברה  פירי לוי: 
  מיון פנימי מניקיון קבלני לתחזוקה שוטפת.    -  מבקשים למיין משכר לפעולות. העברה אחרונה

קבלני  מניקיון  העברנו  ההיפך.  או  שוטפת,  בתחזוקה  ויותר  קבלני  בניקיון  צורך  פחות   יש 
  לשוטפת. 

  בנושא התרבות, יש פגיעה בעובדים בשכר? הדר לביא: 

עובדים בשכר, והם לא נקלטו. לא הסתדר, אז את השכר שלהם אנו    2תכננו לקלוט    פירי לוי: 
אני   הבאה  ובשנה  להיקלט,  מתוכננים  הם  אך  בתאגיד.  מועסקים  הם  בפעולות.  משלמים 

באי אחת  עובדת  טכנאי,  זה  אחד  ייקלטו.  שהם  אותם  מתכננת  לקלוט  צריכים  שהיינו  רועים 
  בשכר. הם מקבלים את שכרם דרך התאגיד, דרך החברה.

  למה רואים את זה אצלנו אם זה שכר דרך התאגיד? הדר לביא: 

  כי אנו רוצים לקלוט אותם, כי הפעילות היא שלנו.  פירי לוי:

קם, אז אין פגיעה היינו צריכים לקלוט אותם, ולא יצא, אז התאגיד ממשיך להעסי  צחי בן אדרת:
  בעובדים.

מדובר, מרכז  אשמח להבין לגבי מרכז יום לקשיש, באיזה    אפשר לחזור לרווחה?  הדר לביא: 
  זו ירידה גדולה בפעילות.

  כן, זה איפוס פעילות. כרגע אין ביקוש. פירי לוי:

  ל כמובן לבקשת האגף. והכ אבל הוספנו לאזרחים ותיקים במקום זה.  צחי בן אדרת:

בסדר גמור, אבל מרכזי היום לקשיש מאוד חשובים בעיני, גם של סביון. לכן חשוב   הדר לביא:
  לי להבין איזה מרכז יום לא הצליח. 

  נבדוק עם הרווחה.  צחי בן אדרת:



 

   

  רק מהי?אתודה. הרכישה המיוחדת לפ  הדר לביא: 

  המיולים.  החלפת  :פירי לוי 

  אני שמחה לשמוע, חיכינו לזה.  הדר לביא: 

  מאושר פה אחד?  ?העברותהאת   שאלות נוספות לפני שנביא לאישור  צחי בן אדרת:

  .2022לשנת  8מספר  (שוטף) את העברות פה אחדמאשרים החלטה:  

  

  העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח/תב"רים  .4

אפרת: הביטחון,    צבי  ממשרד  סכום  קיבלנו  מקורות.  שינויי  הוא  הראשון  הנושא  טוב.  ערב 
  . אלף עבור הנגשת האנדרטה. עשינו גם שביל גישה נוח יותר   67מהיחידה להנצחת החייל,  

     למי ששם לב בטקס הזיכרון, שמניחי הזרים ניגשו מהצד השני בדרך נגישה ונוחה.
  ש"ח, ואנו מחזירים אותם לצעירים.אלף  67-משרד הביטחון השתתף ב

ש"ח לטובת מדידות   200,000הגדלת תב"ר תכנון כללי. הורדנו מהתב"ר הזה    -בקשה נוספת  
חריגות. זה יחזור לתב"ר הזה, בגלל שההוצאות לוקחות זמן, זה חזר בתב"ר לכן אנו רוצים 

  להחזיר מימון ביניים זה לתב"ר הכללי. 

  גלית. נתקן אותה. באנמילה יש לי תקלה שיצאה לי 

  מה זה מדידות חריגות? בתכנון הכללי הזה?  לירית שפיר שמש:

אפרת: של אגף הנדסה, ממנו אנו   מילים על תב"ר תכנון כללי. זה תב"ר  2אגיד קודם    צבי 
מוציאים הצעות למהנדסים מכל סוג, כולל מודדים. לפרויקטים של העירייה עבור אגף הנדסה 

  1.1או פרויקטים שעדיין אינם פרויקט. אנו מבררים אפשרות, היתכנות. יש התב"ר הזה שהיה  
  .2022-ליון בימ

ות לאיתור עוד נכסים  במקביל, בלי קשר לנושא זה, אגף הכנסות עושה כל הזמן מדיד
שמתקבל בבדיקות אלו נכנס לתקציב השוטף באופן סדיר.   'והכנסות שלא דווחו לנו. המטראז 

ש"ח מהתב"ר כדי לבצע עוד מדידות, לצרכי   200,000-בקשה להגדיל ב  תה יהשנה הי
  ארנונה והיטלים.

מ"ר,    140א  מ"ר לפי ההיטלים, ומתברר שהו  120ברגע שיש בית פרטי מסוים, שמדווח עליו  
צריך  הוא  אם  מבררים  וגם  וקדימה,  רטרו  שוטפת  הכנסה  שמכניסה  ארנונה  תוספת  יש  אז 

  . אז ההכנסות מתקבלות גם להיטלי פיתוח. 'לשלם היטלי פיתוח הנובעים מהמטראז 

  נכונים? 'אז בודקים נכסים אם הם מדווחים על מטראז  לירית שפיר שמש:

אפרת:  בעלות. יש כמה קריטריונים, אגף הכנסות עוסק גם נכסים חדשים וגם העברת    צבי 
  בזה. 



 

   

  אם קניתי דירה חדשה, ומודד בא מהעירייה למדוד לארנונה, זה גם? לירית שפיר שמש:

אדרת: בן  עוד    צחי  הוספנו  הרשות.    200,000לא.  מקרנות  זה  את  הוצאנו  להנדסה.  ש"ח 
    .ברשותך תוספת לתכנון הכללי. אסביר לך אח"כ

פתחנו תב"ר    10יש עוד הערה, שאני מבקש לתקן שם תב"ר. בהעברה  למטה    צבי אפרת: 
שייכת לנכסי העירייה וזה   46תכנון שכונת התמ"ל. בפועל החלטתי לפתחו בקבוצה אחרת,  

.  49.005, שכונות מגורים ותעסוקה חדשים. לכן פתחתי לזה  49פחות מתאים, יותר מתאים  
  צופית. 1088גם שינינו את השם, תמ"ל  

אם יש פעילות למרכז ה  העם אגף הרווחהדר, ביררתי  יש תשובה ל אני רוצה להוסיף,    י:פירי לו
  זה מיון מסעיף לסעיף ואין פגיעה בשום מרכז יום לקשיש.  .  יום לקשיש שנפגע

  זה מיון די כבד. אשמח להבין. הדר לביא: 

לוי: ההפחתה,    פירי  זה  מסתכלת,  את  לא  850אם  זה  מגדילה.  אני  בשורה  ופה  זה 850,   ,
  , אבל כשיש דרישה אנו מגדילים כנגד הכנסות.500

אני לא מסתכלת רק על הפגיעה, אלא גם על ביקושים של השירותים שלנו. אשמח    הדר לביא: 
  להבין מה תכננו, מה היה במציאות.

  אין בעיה.  פירי לוי:

  אושר פה אחד התב"רים?  צחי בן אדרת:

  2022רים) לשנת "(תב  12את העברות מספר  פה אחדמאשרים החלטה:  

  תע"י היועץ הכלכלי רונן שטרי –סקירת שוק ההון והשקעות  .5

  הנושא נדחה לישיבה הבאה מאחר והיועץ לא יכול היה להגיע הפעם.  

הספורט מגרש  לבניית  ההלוואה  נושא  הועלה  כן  בישיבת    10בסך    כמו  שהוזכרה   ₪ מיליון 
  . 2022המועצה לחודש ספטמבר 

לא אמרנו שנעלה את ההלוואה בישיבה הבאה? הבנתי שזה יעלה לדיון בישיבה עדי לוי סקופ:  
  הבאה.

  ולא על סדר היום. זה לא קשור  דני הרוש: 

  זה מה שאמר לי המנכ"ל. עדי לוי סקופ: 

  במה שאמר לך המנכ"ל.  אאני לא בקי דני הרוש: 

אני מבקשת שהנושא של ההלוואה למגרש יעלה בישיבה הבאה, כפי שדובר עדי לוי סקופ:  
  בישיבה של מועצת העיר. 



 

   

  תה בקשת ראש העיר. יש להדגיש זאת. ולא אישרו את זה.יהי וז  דני הרוש: 

  לא אישרו את זה, ואני מבקשת שזה יעלה בוועדת הכספים.עדי לוי סקופ: 

  בסדר גמור.  , אם זה אפשרי וש: דני הר

  כשהצוות יהיה מוכן.כדי שזה יידון בכובד ראש וברצינות  לירית שפיר שמש:

  
  
  

  בברכה,                                           
  
  

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

                                      לירית שפיר שמש
  גזבר העירייה 
  צחי בן אדרת 
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  2022בפברואר  20
  

  לכבוד
  , מנהל אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונותרו"ח אבי אגניהו

  המינהל לשלטון מקומי
  משרד הפנים 

 
  "נ,א
  

  .202130.6דוחות כספיים לתקופה שנסתיימה ביום   - כפר סבאעיריית הנדון:     
  

  מבוא 

את   המצורףסקרנו  הכספי  ליום    סבא כפר  עיריית  של    המידע  התמציתי  המאזן  את  ואת   2021ביוני    30הכולל 

ששה  של  לתקופה  רגיל  הבלתי  התקציב  ושל  הרגיל  התקציב  של  ותשלומים  על תקבולים  התמציתיים  הדוחות 

חודשים שהסתיימה באותו תאריך. ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית אחראים לעריכה והצגה של  

זו   ביניים  לתקופת  כספי  החשבונות מידע  על  הממונה  להנחיות  בהתאם  המתוקנת  המזומנים  שיטת  בסיס  על 

(הנהלת  המקומיות  הרשויות  ותקנות  מקומיות  ברשויות  ביניים  כספיים  דוחות  עריכת  בדבר  הפנים  במשרד 

תשמ"ח לרשויות    1988- חשבונות),  כספי  דיווח  מסגרת  מהוות  האמורות  ההנחיות  "ההנחיות").  ביחד:  (להלן 

השו זו  מקומיות  ביניים  לתקופת  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו  מקובלים.  חשבונאות  מכללי  נה 

  בהתבסס על סקירתנו. 

 

  היקף הסקירה

לתקן סקירה   בהתאם  לתקופות   1ערכנו את סקירתנו  "סקירה של מידע כספי  בישראל  רואי חשבון  לשכת  של 

סק הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  מורכבת ביניים  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  ירה 

סקירה  נהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  תפקידים  בעלי  עם  בעיקר  מבירורים, 

לתקני   בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  ואחרים.  אנליטיים 

ל אינה מאפשרת  ולפיכך  בישראל  שהיו  ביקורת מקובלים  העניינים המשמעותיים  שניוודע לכל  להשיג בטחון  נו 

  יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

  

  מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

  המהותיות, בהתאם להנחיות. 

  
  

  רב,  כבודב
  
  

  MBAסאמר סלמאן, רו"ח 
  חנא סלמאן, משרד רואי חשבון
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  15מתוך   4עמוד 

  
 סקירה כללית 

  
  

  : 30.06.2021נבחרים מסקירת הדוח הכספי החצי שנתי ליום  ושאיםלהלן נ
  
  
 התקציב .1

בסך   היתה  העירייה  מועצת  לאישור  שהובאה  הראשונה  התקציב  המליאה    887,626הצעת  ידי  על  ואושרה   ,₪ אלפי 

  . 30.12.2020ביום 

בטופס  נתונ שמופיעים  התקציב  של  2י  כולל  בסכום  העדכון    897,716,  לאחר  הם   ,₪ מועצת אלפי  במליאת  שאושר 

   .21.07.2021, אגב אישור ועדת הכספים מיום 28.07.2021העירייה ביום 

  

  .העירייה הינה רשות איתנה שהתקציב שלה אינו דורש אישור משרד הפנים  

  

  

 שינויים מהותיים בין הדוח הסקור המצ"ב לבין הדוח שנשלח על ידי העירייה  .2

   המאזן: – 1בטופס 

  סעיף 

  הוצג בדוח  
הסקור  
  המצ"ב

  (אלפי ₪) 

הוצג בדוח  
  שהוגש 

  ע"י הרשות
  (אלפי ₪) 

  הפרש 
  הסבר  (אלפי ₪) 

          
  ) 1(  ) 1,813(  14,554  12,741  חייבים בלתי מתוקצבים

          
  ) 3), (2(  1,394  53,141  54,535  קרנות בלתי מתוקצבות

          
  ) 3(  ) 3,003(  5,718  2,715  , נטומימון זמניים בתב"רים עודפי

  

  : לעיקר השינויים סבריםה

כפר    2בדוח המקורי נרשמה הכנסה לקבל בסך   )1(  ידי החברה הכלכלית  על  שנגבו בשנים קודמות  אגרות חניה  מיליון ₪ בגין 

, אלא צפוי להיפרע בעתיד באמצעות המחאות דחויות, אזי  2021סבא. מאחר והסכום לא נתקבל בפועל בידי העיריה בשנת  

  מורה להירשם על בסיס מצטבר, ולכן בוטלה בדוח הסקור. ההכנסה לא א

מיליון ₪ מקרן היטל השבחה לתקציב הרגיל לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה. ההעברה    2לדוח הסקור נרשמה העברה בסך   )2( 

   הינה מתוקצבת ובגבולות ההוצאות בפועל במחלקת ההנדסה. 

ה  3.4לדוח הסקור נרשם החזר בסך   )3(  שיפוץ מוסדות  מיליון ₪ מהתב"רים לקרן  יטל השבחה בעקבות שינוי מקורות תב"ר 

  ). 3חינוך, עת שנתקבל מימון ממשרד החינוך במקום כספים שיועדו מהקרן. (הדבר קיבל ביטוי גם בטופס  

  

מב    * שלסעיפיהחלק  האחרים  בין   ם  הפנימיים  במיונים  שינויים  נעשו  השוטפות,  וההתחייבויות  השוטף  הרכוש 

עקביות   על  שמירה  למען  וזאת  הרשות,  ע"י  שהוגש  הדוח  לעומת  המצ"ב  בדוח  המוצגים  ההסעיפים  הצגה אחרי 

על  לשינויים אלה אין השפעה על יתר סעיפי המאזן ו/או    .31.12.2020בדוחות הכספיים המבוקרים ליום  שנעשתה  

  הגרעונות השוטפים או המצטברים.
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  15מתוך   5עמוד 

  

  התקציב הרגיל: – 2בטופס 

  שינויים מהותיים בין הנתונים שהוצגו בדוח הסקור המצ"ב לבין הנתונים שהוצגו בדוח שהוגש ע"י הרשות.  לא נרשמו 

  .מהותייםלא בסכומים מורכב ממספר סעיפים שנרשמו בהם שינויים  1-6/2021בגרעון לתקופה ההפרש 

  

  

  הוצג בדוח  
  הסקור המצ"ב 

  (אלפי ₪) 

  הוצג בדוח שהוגש
  ע"י הרשות

  (אלפי ₪) 
  הפרש 

  (אלפי ₪) 
        

  204  379  583  1-6/2021סך גרעון לתקופה 

  

  

  ההרכב:  -   חייבים אחרים בלתי מתוקצבים .3

 אלפי ש"ח  
  9,931  תאגידים עירוניים חייבים 

    2,810  אחרים

    12,741  סה"כ

  

 

  הפרשות בגין תביעות תלויות  .4

אשר   ,30.06.2021תביעות משפטיות, נכון ליום    276של העירייה, עומדות נגדה    יםה המשפטיייועצ של  יהם  על פי מכתב

  הוגשו על ידי תושבים, עובדים וספקים.

  

מתביעות   הצפויה  לתוצאה  העירייה  של  המשפטיים  יועצה  הערכת  פי  על  הכספיים,  בדוחות  שנכלל  ההפרשה  סכום 

  שכבר נרשמו לזכות התובעים וקיבלו ביטוי במאזן. הינו בנוסף לסכומים זה סכום . אלפי ש''ח 7,526 והינ אלה,

  

אלף ₪ ששולמו  184(בניכוי תביעות בסך  31.12.2020* נתונים אלה דומים לנתונים שהוצגו בדוח הכספי המבוקר ליום 

בשנת   לאחר    )2021בפועל  נתקבלו  אשר  העיריה  של  המשפטיים  היועצים  של  מכתביהם  על  מתבסס  והמידע  היות 

  . 30.06.2021תאריך 

  

  

  

  ההרכב: -  הכנסות מראש .5

 אלפי ש"ח  
  1,681  ומיגון קורונה) עבור קייטנות קיץ(הכנסות חינוך מראש 

  3,888  יתרות זכות של תושבים להחזר בגין ארנונה שנים קודמות

   10,919 7-12/2021גביית ארנונה מראש בגין התקופה 

  16,488    
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  שינויים מהותיים בין התקציב לביצוע  .6

 הסבר  
  תקציב  
  2021לשנת 

תקציב  
יחסי 

  לתקופה 
1-6/2021  

ביצוע  
  מצטבר 

1-6/2021  
סטיה 

  מהתקציב 

סטיה 
  מהתקציב 

 %  ב
           הכנסות 

 %(18)    (4,686)    21,073    25,759    51,518  )1(  עצמיות חינוך 

 %(28)    (15,514)    39,310    54,824    109,648  )2(  עצמיות אחר 

 43%    12,123    40,123     28,000    56,000  )3(  הנחות בארנונה 

            

            הוצאות 

 %(10)    (7,437)   65,610   73,047   146,093 )1( חינוך פעולות 

 43%   12,123   40,123   28,000    56,000  )3(  הנחות בארנונה 

            
  הסברי העיריה לסטיות: 

הביצוע הנמוך יחסית של פעולות חינוך וגביה מחינוך הינו תוצאה ישירה של הירידה בהיקף הפעולות בתחום  ) 1(
 משבר הקורונה. של החינוך ב

 הסטיה מהתקציב מורכבת בעיקר מביצוע נמוך בסעיפי ההכנסות הבאים: ) 2(

  הכנסות מדיבידנד והשקעות: לא נתקבל דיבידנד מתוקצב מהחברה הכלכלית כפר סבא.  -

  החזר מקרנות פיתוח: ההחזר בפועל נעשה לקראת סוף השנה בהתאם לביצוע השנתי.  -

נרשם   כן  בהוצאת כמו  (עיכוב  שלטים  מאגרות  הכנסות  הבאים:   בסעיפים  מהמתוקצב  נמוך  הכנסות  ביצוע 
  שכר דירה חוגים (בגלל הקורונה).  -הודעות החיוב), הכנסות מסל תרבות ו

שניתנו לתושבים ועסקים ברשות, הינ ) 3( ישירה של משבר הקורונה.   ההעליה בסכומי ההנחות מארנונה  תוצאה 
 ד הפנים מענק שיפוי בגין הירידה בגביית ארנונה.יצוין שמנגד נתקבל ממשר

 
 
 
 

  נושאים בולטים   .7

  במהלך הסקירה לא עלו ליקויים בולטים שלא קיבלו ביטוי בדוח זה. 
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  15מתוך   7עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  תמצית מאזן  -  1טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  
  

    30.6.2021   31.12.2020 
         נכסים 

        רכוש שוטף 
 75,223   82,022   נכסים נזילים: קופה ובנקים 

 10,780   36,122   הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 11,419   12,741   תשלומים לא מתוקצבים  - חייבים 

 97,422   130,885   סה"כ רכוש שוטף 
        

        השקעות 
 87,277   60,469   השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 

 48,260   48,270   השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 135,537   108,739   סה"כ השקעות 

  
         גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

 2,221   823   גרעון לראשית השנה 
 (1,398)   583   גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 

 823   1,406   סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
          

         גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 22,035   -    גרעונות מימון זמניים 

 (5,245)   -    עודפי מימון זמניים 
 16,790    -    גרעון נטו 

          
 250,572   241,030   נכסיםסה"כ 

          
           התחייבויות ועודפים 

         התחייבויות שוטפות 
 189   439   משרדי ממשלה 

 33,217   48,557 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  - מוסדות שכר 
 75,047   70,026 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  - ספקים וזכאים (*) 

 5,569   16,488   הכנסות מראש ואחרים  מתוקצבים: תקבולים לא 
 114,022   135,510   סה"כ התחיבויות שוטפות 

  
       קרן עבודות פיתוח 

 88,290   54,535   ) 1(פירוט קרנות בלתי מתוקצבות 
        

 48,260   48,270   קרנות מתוקצבות 
           

         עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 -    31,790   עודפי מימון זמניים 

 -    )29,075(   גרעונות מימון זמניים 
    2,715     -  
          
           

 250,572   241,030   סה"כ התחייבויות ועודפים 
        
        

 7,710   7,526   (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות   
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  15מתוך   8עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  מאזן  -  1ופס פירוטים לט  

  (אלפי ש"ח) 
  

          
   30.6.2021   31.12.2020 
  
  

 חשבונות מקבילים
      

 230,921   213,130   חייבים בגין אגרות והיטלים

 297,704   287,140 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 

 -   -    ערבויות שנתנו 
     
     
     
         הרכב קרנות בלתי מתוקצבות )   1(

         עודפים בתקציב הרגיל קרן 
 315   7,828   קרן היטל השבחה 

 16,393   10,950   קרן ממכירת נכסים 
 4,065   2,666   קרן היטל ביוב 
 67,517   33,091   קרנות אחרות 

 88,290   54,535   סה"כ קרנות 
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  15מתוך   9עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  תקציב רגיל  -  2טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  
  

  
תקציב שנתי   *

  מאושר 
 2021נת של

  
תקציב יחסי  

  לתקופה 
1-6/2021  

  
  ביצוע מצטבר 

  לתקופה 
1-6/2021 

  
סטיה 

   מהתקציב 
סטיה 

 מהתקציב ב% 

                    
                   הכנסות 

                    
 1%   1,871   185,911   184,040   368,080 ארנונה כללית 
 %(18)   (4,686)   21,073   25,759   51,518 עצמיות חינוך 

 15%   119   902   784   1,567 עצמיות רווחה 
 %(28)   (15,517)   39,307   54,824   109,648 יות אחר עצמ

 %(7)   (18,214)   247,193   265,407   530,813 סה"כ עצמיות 
                    

 2%   2,618   114,650   112,032   224,064 תקבולים ממשרד החינוך 
 %(1)   (454)   33,017   33,471   66,942 תקבולים ממשרד הרווחה 

 %(21)   (1,658)   6,102   7,760   15,519 תקבולים ממשלתיים אחרים
 %(58)   (1,280)   909   2,189   4,378 תקבולים אחרים 

  סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון 
 %(5)   (18,987)   401,871   420,858   841,716 מצטבר והנחות בארנונה             

                    
 43%   12,123   40,123   28,000   56,000 הנחות בארנונה (הכנסות) 

 %(2)   (6,864)   441,994   448,858   897,716 סה"כ הכנסות 
                    

                   הוצאות 
                   

 %(7)   (4,912)   63,610   68,522   137,044 הוצאות שכר כללי 
 %(8)   (7,159)   78,645   85,804   171,607 פעולות כלליות 

 8%-   (12,071)   142,255   154,326   308,651 סה"כ כלליות 
                    

 3%   3,850   130,968   127,119   254,237 שכר עובדי חינוך 
 %(10)   (7,437)   65,610   73,047   146,093 פעולות חינוך 

 %(2)   (3,587)   196,578   200,165   400,330 סה"כ חינוך 
               

 %(5)   (580)   12,216   12,796   25,592 שכר עובדי רווחה 
 %(3)   (1,059)   36,925   37,984   75,968 פעולות רווחה 

 %(3)   (1,639)   49,141   50,780   101,560 סה"כ רווחה 
                    

  הוצאות לפני פרעון מלוות,  סה"כ 
 %(4)   (17,297)   387,974   405,271   810,541 והנחות בארנונה  מימון                

               
 1%   19   2,184   2,165   4,330 פרעון מלוות מים וביוב 

 %(10)   (1,192)   11,253   12,445   24,890 פרעון מלוות אחרות 
 %(8)   (1,173)   13,437   14,610   29,220 סה"כ פרעון מלוות 

                    
 7%   66   1,043   978   1,955 הוצאות מימון 

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון  
 %(4)   (18,404)   402,454   420,858   841,716 מצטבר והנחות בארנונה 

                    
 43%   12,123   40,123   28,000   56,000 הנחות בארנונה (הוצאות) 

 1%-   (6,281)   442,577   448,858   897,716 סה"כ הוצאות 
                    

     (583)   (583)   -     -  עודף (גרעון) 
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  15מתוך   10עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  תקציב בלתי רגיל  -  3טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  
  
  

    1-6/2021   2020 
          

         תקבולים בתקופת הדוח 
  

 35,000   -    מלוות מאחרים 
  

         השתתפות משרדי ממשלה 

 200   100   משרד הפנים
 23,103   5,537   משרד החינוך 
 500   1,400   משרד הדתות 

 -    235   משרד העבודה והרווחה 
 1,147   441   משרד איכות הסביבה 
 82   35   משרד הבינוי והשיכון 

 740   806   משרד התחבורה 
 651   -    משרדים אחרים 

 26,423   8,554   ממשלה סה"כ השתתפות משרדי  
         אחרים

 1,807   1,235   השתתפות בעלים 
 865   123   מקורות אחרים

 55,362   53,759   העברה מקרנות הרשות 
 204   -    השתתפות תקציב רגיל 

 119,661   63,671   סה"כ תקבולים
          

           תשלומים בתקופת הדוח 
 112,532   39,690   שבוצעו במשך השנה עבודות 

 14,653   4,476   הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 
 127,185   44,166   סה"כ תשלומים 

          
 (7,524)   19,505   עודף (גרעון) בתקופת הדוח 

          
  
  

 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה 
      

 1,134,281   1,048,671   (תחילת שנה) תקבולים שנצברו 
 1,143,547   1,065,461   תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 

 (9,266)   (16,790)   יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 
          

       * תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
 1,048,671   1,112,342   תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 
 1,065,461   1,109,627   תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

 (16,790)   2,715   עודף (גרעון) נטו 
  

         הרכב היתרה 

 5,245   31,790   עודפי מימון זמניים 
 22,035   29,075   גרעונות מימון זמניים 

 (16,790)   2,715   עודף (גרעון) נטו 
  

       בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח לאחר נכוי השקעות (*)

 205,271   -    (בפרויקטים שנסגרו)  / תשלומים תקבולים     
  



ן  ו ע ב ת  2  ר נ ש  ,2 0 2 פר   1 סבא   עיריית כ  
 

  

  15מתוך   11עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  ריכוז תב"רים  -  4טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  
  

סה"כ   התקציבי הפרק   
   תב"רים 

התקציב  
   המאושר 

ביצוע  שנה  
קודמת  
 הכנסות 

  
ביצוע שנה  

קודמת  
 הוצאות 

  
ביצוע  

תקופה זאת  
 הכנסות 

  
ביצוע  

תקופה זאת  
 הוצאות 

  
ביצוע  

מצטבר  
 הכנסות 

  
ביצוע  

מצטבר  
 הוצאות 

  

ביצוע  
מצטבר  

עודף  
 הכנסות 

  

ביצוע  
מצטבר  

עודף  
 הוצאות 

  
מצטבר נטו  
 עודף/גרעון 

                                              
 321   -     321   490   811   477   798   13   13   1,136   2 מנהל כללי  61

 6   1   7   4,109   4,115    -     7   4,109   4,108   4,166   2 מנהל כספי  62

                       

 131   8   139   10,280   10,411   85   216   10,195   10,195   10,533   4 תברואה  71

 483   328   811   7,018   7,501   733   1,543   6,285   5,958   8,557   8 שמירה ובטחון  72

 5,162   547   5,709    502,818   507,980   3,337   6,434   499,481   501,546   510,353   11 תכנון ובנין  73

 6,623   3,858   10,481   113,576   120,199   11,416   18,243   102,160   101,956   140,324   39 נכסים צבוריים  74

 1,772   -     1,772   51,228   53,000   279   500   50,949   52,500   52,527   1 כלכלה ותיירות   77

                       

 (12,074)   19,107   7,033   270,361   258,287   20,460   23,864   249,901   234,423   306,229   21 חינוך   81

 2,784   35   2,819   39,848   42,632   3,182   6,218   36,666   36,414   43,634   16 תרבות  82

 104   12   116   6,490   6,594   21   372   6,469   6,222   6,641   4 רווחה  84

 (9)   236   227   1,863   1,854   -     1,618   1,863   236   2,290   2 דת  85

 859   263   1,122   21,280   22,139   1,231   2,400   20,049   19,739   27,189   14 איכות הסביבה  87

                       

 (4,407)   4,680   273   76,514   72,107   2,920   664   73,594   71,443   80,754   8 נכסים  93

 960   -     960   3,752   4,712   25   794   3,727   3,918   7,181   4 תחבורה  94

                       

 2,715   29,075   31,790   1,109,627   1,112,342   44,166   63,671   1,065,461   1,048,671   1,201,514   136 סה"כ   
  
  



ן  ו ע ב ת  2  ר נ ש  ,2 0 2 פר   1 סבא   עיריית כ  
 

  

  15מתוך   12עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  גביה וחייבים  -  5טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  

  
ארנונה השנה  

   עד רבעון זה 
ארנונה שנה  
קודמת רבעון  

 מקביל 
  

ארנונה סה"כ  
   שנה קודמת 

מים השנה עד  
   רבעון זה 

מים שנה קודמת  
   רבעון מקביל 

מים סה"כ  
 שנה קודמת 

                       גביית פיגורים
             39,427   39,427   50,443 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה

             (1,349)   3,691   10,643 חיוב / זיכוי נוסף 
             511   (1,797)   (24) העברה לחובות מסופקים (במינוס)

             1,434   1,019   2,010 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 
             (1,081)   (422)   (4,432) הנחות ופטורים (במינוס) 

             -    (2,798)   (8,786) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) 
             38,942   39,120   49,854 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 

             16,632   10,767   13,460 גבייה בגין פיגורים 
             22,310   28,353   36,394 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 

                       גבייה שוטפת 
             435,589   233,372   242,625 חיוב תקופתי שוטף מצטבר 

             8,373   2,933   (3,973) חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
             (90,760)   (60,843)   (35,691) הנחות ופטורים (במינוס) 

             -   -   -  מחיקת חובות (במינוס) 
             353,202   175,462   202,961 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 

                 19,381   10,919 גבייה מראש 
             325,069   141,447   171,992 גבייה שוטפת 

             325,069   160,828   182,911 סה"כ גבייה שוטפת 
                        

             28,133   14,634   20,050 יתרת פיגורים לתקופה 
                        

             50,443   42,987   56,444 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
             43%   28%   27% % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)

             92%   92%   90% % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 
             73%   60%   72% כולל הנחות  - % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 

             73%   68%   77% כולל הנחות  - % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 
             87%   80%   78% % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה

  
  



ן  ו ע ב ת  2  ר נ ש  ,2 0 2 פר   1 סבא   עיריית כ  
 

  

  15מתוך   13עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  ארנונה  – 6טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  
  
  

 סוג הנכס
סה"כ שטח  

השנה במ"ר /  
 דונם

  
תעריף שחוייב  
   מקסימום בש"ח 

תעריף שחוייב  
   מינימום בש"ח 

תעריף משוקלל  
בש"ח שנה  

 נוכחית
  

תעריף משוקלל  
שנה קודמת  

 בש"ח 
   השנוי ב %   

סה"כ חיוב שנתי  
 ש"ח באלפי 

                     
 251,239   1%   52   52   38   60   4,813,430 מבני מגורים

 141,340   1%   219   222   71   402   637,019 שרותים ומסחר משרדים 

 10,123   1%   1,396   1,409   753   1,447   7,187 בנקים 

 32,220   2%   107   109   33   173   295,497 תעשיה 

 32           110   48   110   292 בתי מלון 

 5,335   3%   98   101   69   136   52,828 מלאכה 

 245   %(0)   130   130   130   130   1,886 אדמה חקלאית (לדונם) 

 6,424   3%   12,390   12,704   3,650   48,690   506 קרקע תפוסה (לדונם)

 3,999   1%   23   24   24   24   169,747 חניונים 

 52   3%   15   15   14   48   3,410 מבנה חקלאי 

              

 451,009                       5,981,802 סה"כ 

                            
  
  



ן  ו ע ב ת  2  ר נ ש  ,2 0 2 פר   1 סבא   עיריית כ  
 

  

  15מתוך   14עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  שכר ומשרות -  7טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  

 הפרש    2021ביצוע בפועל        2021תקציב     

עלות יחסית     עלויות שכר    מספר משרות  שם הפרק  מס'
  מס' משרות     לתקופת הדוח 

  עלויות שכר    66דוח   לפי
 עלויות שכר    מספר משרות    66לפי דוח 

                              
                           הנהלה וכלליות  6

 (57)       1,160   3   1,104   2,207   3 נבחרים  61
 191   7   6,300   56   6,491   12,982   63 מנהל כללי  61
 267   4   4,462   42   4,729   9,458   46 מנהל כספי  62

 402   11   11,922   101   12,324   24,647   112 סה"כ הנהלה וכלליות   
                           שירותים מקומיים 7

 (177)   2   5,898   57   5,722   11,443   59 תברואה  71
 15   6   2,333   23   2,348   4,696   29 שמירה ובטחון  72
 300   2   4,226   37   4,526   9,052   39 תכנון ובנין עיר  73
 (59)   4   5,879   67   5,820   11,640   71 נכסים ציבוריים  74
 (331)   (4)   2,118   25   1,788   3,575   21 שרותים עירוניים שונים  76
 4       120   1   124   247   1 שירותים חקלאיים  79

 (248)   10   20,574   210   20,327   40,653   220 סה"כ שרותים מקומיים  
                           שרותים ממלכתיים 8

 (3,850)   12   130,968   1,573   127,119   254,237   1,585 חינוך  81
 1,487   16   11,440   142   12,927   25,854   158 תרבות  82
 580   5   12,216   128   12,796   25,592   133 רווחה  84
 173   1   125   2   298   595   3 קליטת עליה  86
 19       356   4   375   750   4 איכות סביבה  87

 (1,591)   34   155,105   1,849   153,514   307,028   1,883 סה"כ שרותים ממלכתיים   
                           מפעלים 9

 17       613   5   630   1,260   5 נכסים  93
 (38)   1   1,243   12   1,205   2,410   13 תחבורה  94
 3       905   6   908   1,815   6 מפעלי ביוב  97
                     4,500   9 מפעלים אחרים 98

 (19)   1   2,761   23   4,993   9,985   33 סה"כ מפעלים  
                              
 848   6   16,432   249   17,280   34,560   255 גימלאים   
                              
 1,643   71   206,794   2,432   208,437   416,873   2,503 סה"כ כללי   
                              

                              
 הפרש עלויות        2021ביצוע            2021תקציב      רכישת שרותי כוח אדם   
מספר שעות     עלות כוללת    מספר מועסקים     

 
מספר שעות     עלות כוללת    מספר מועסקים   

 
    

         459   5       459   5 יועצים חיצוניים   
         18,219           18,219   5 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א   
         18,678   5       18,678   10 סה"כ   
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  15מתוך   15עמוד 
  C6F9LPRמספר ביקורת: 

  בעלי שכר גבוה -  8טופס 

  (אלפי ש"ח) 
  
  
  

   דרגה    דרוג   ת.ז.   תיאור התפקיד 
  שכר  

   משולב 
  תוספות  

   שכר 
  עבודה  
   נוספת

  החזר  
   הפרשים   הוצאות 

סה"כ שכר  
   העובד 

עלות  
הפרשות  
   המעביד 

עלות שכר  
 כוללת 

                                   
 431   71   360   209   5           146   6   5   3174517   מנכ"ל 

 297   77   220   23   19   1   136   41           5660275   כון מנהל תי

 294   80   214   6   20           188   6   5   2873740   יועץ משפטי 

 294   83   211   4   9           198           2249104   מהנדסת ראשית 

 279   79   200   6   6           188   6   5   5509090   מבקר פנימי 

 271   72   199   21   18   1   121   38   710   240   2302905   מנהלת תיכון  

 269   72   197   21   16       122   38           2936281   מנהלת תיכון  

 257   72   185   2   6           177           2454576   מנהל כספים 

 251   66   185   20   5   1   109   50       24   5810251   סגנית מנהל תיכון 

 250   65   185   21   4   2   106   52           1245656   סגנית מנהלת תיכון 

 248   64   184   11   27           146       5   3692770   מנהל אגף מחשוב 

 246   45   201   22   11       129   39           2484879   מנהלת תיכון 

 244   50   194   6   1       86   101   110   240   1305122   מנהלת אגף ש.ח.ק 

 243   66   177   5   12   1   123   36           3351111   מנהל תיכון 

 243   64   179   17   3   1   99   59           5741781   מורה בתיכון 

  























18/09/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 12

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

              67          67         -         -הנגשת מקום שאינו בניין - השתתפות משרד הביטחון52224003

            -         1,447        67-         -     1,514הנגשת מקום שאינו בניין - קרנות הרשות54024003

        1,514          -          -      1,514הנגשת מקום שאינו בניין - עלויות קבלניות75024003

1,514     -         -        1,514         1,514      -          -          1,514        

         2,741        200     1,100     2,541תכנון כללי -  מקרנות הרשות54044014

        2,741         200      1,100      2,541תכנון כללי -  עלויות 95044014

2,541     1,100     200        2,741         2,541      1,100      200         2,741        

-             

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

             -תיקון שם תב"ר:

             -בהעברה 10 נפתח תב"ר 46023 תכנון והקמת שכונת הותמ"ל 

             -בפועל נפתח תחת מספר 49005 "תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088 צופית"

-             -            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-             

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

4,0551,1002004,2554,0551,1002004,255

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הנדסה

שינוי מקורות- נתקבלה 
השתתפות האגף להנצחה 
במשרד הביטחון בהנגשת 

האנדרטה בגן הזיכרון

הנדסה

מתכנון כללי נלקחו 200  א' 
לטובת מדידות לאיתור חריגות 

 Vxfuo .שאמורות להניב היטלים
מוחזר לתב"ר/

עמוד 1 מתוך 1



העברות מסעיף לסעיף מס' 8 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

 1,150          500             650             650-           הכנסות ממפעל הפיס1594000740

 2,268         500 1,768          1,500         הוצאות אירועים1752000780

 20,030        630             19,400        19,500       עבודות קבלניות נקיון העיר1712200750

 2,753         (630)            3,383          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 32               23               9                 9                רכישות מיוחדות1746100930

 337            (23)              360             360            קבלנים פארק1746100750

1460000691
הכנסות מיצור חשמל סולרי 

חברה כלכלית
           -800             800             700          1,500 

 1,400          700             700             700            הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה1960000751

 1,000          125             875             875            הוצאות מחשב לתכניות כספי1621000570

 2,628         (125)            2,753          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 2,150         150 2,000          2,000         טלפונים1092000540

 2,478         (150)                   2,628 5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 220             50                         170 170            עזר משרדי1811000492

 250             50                         200 200            עזר משרדי1841300492

 350             50                         300 300            עזר משרד1623000492

 3,570-        150- 3,420-         3,420-        נגדי עזר משרד1092000998

מיון פנימי לבקשת האגףפארק

טלפוניה
עדכון הוצאות טלפוניה לתחזית 

ביצוע

התאמה למכרז החדשגזברותמנהל כספי5

מחשוב6

התאמה לביצוע חזוינקיון העירחזות העיר2

חזות העיר3

שונים4
תשלומים לא 

רגילים
הוצאות כנגד הכנסות

1
קהילה 
וחברה

אירועים
עדכון הכנסות ממפעל הפיס בגין 

תוכנית הפעלה והגדלת הוצ' 
אירועים

עמוד 1 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 8 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

 2,175          375             1,800          1,800-        נכים קהילות תומכות1346700930

 2,900          500                    2,400 2,400         נכים טיפול בקהילה תומכת1846700840

 690             300            390 390-           אימון והכשרה1346800930

 930             400                       530 530            שיקום נכים בקהילה1846800840

 1,000          250                        750 750-           מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכ1345300930

1845300840
שרותים תומכים לאנשים עם 

מוגבל
            940 940                       300          1,240 

 150            (125)                      275 125            הסעות1845300842

 150            (110)           260 260-           טיפול בעולים1349000930

(144)           (150)                      350 350            עולים שרותים שונים1849000840

 40               10                            30 30-             הכנסות התנדבות1348300420

 145             10                         135 135            התנדבות1848300840

   -               (800)           800 800-           מרכז יום לקשיש1344500930

   -               (850)                      850 850            מרכז יום לקשיש1844500840

 371            (9)                          380 380            מפתנים הוצאות שונות1847400780

 24               9                             15 15              מפתן רכישות מיוחדות1847400930

 1,689          570                     1,119 1,100         טיפול בזקן בקהילה1344400930

 1,819          500                    1,319 1,250         טיפול באזרחים ותיקים בקהילה1844400840

 85              10 75               75              עבודות קבלניות1846710750

7
שירותים 
חברתיים 
קהילתיים

התאמת תקציב לביצוע לבקשת 
האגף

עמוד 2 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 8 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

 620             200             420             420-           הכנסות עמיתים1318001410

 620             200             420             420            פעולות פרויקט עמיתים1818001750

 192            142 50               50              החזר הוצאות  תפעול מרכז ספיר1098001752

 2,518         (142)                   2,660 2,660         שכר אחזקה בית ספיר1098001111

(2,127)        (142)                  (1,985) 1,985-        נגדי בית ספיר1098001998

(3,118)         142                   (3,260) 3,260-        נגדי שכר1098001999

 222             142                         80 80              אחזקת בית ספיר1751000799

 1,308         (142)                   1,450 1,450         שכר תקציבי עזר1826100115

 174             174                        -   -               החזר הוצאות חברת תרבות1752000753

 271            174- 445             445            משכורת ושכר משולבי1752000110

 500             50               450             450            תחזוקה שוטפת1098001420

 450            (50)              500             500            נקיון קבלני1098001751

    966,475        1,995    964,480הוצאות

    966,475        1,995    964,480הכנסות

-            -             -             

תרבות8
השכלת 
מבוגרים

גידול פעילות, התאמה לביצוע 
במימון ממשלתי.

מיון פנימי לבקשת האגףקריית ספירתרבות9

מיון פנימי לבקשת האגףקריית ספירתרבות10

עמוד 3 מתוך 3
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 בצירוף חומרים נלווים.  25/10/2022מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 
 :  הצעת החלטה

 25/10/2022מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 :  בנושאים כדלקמן

 מיליון ₪.  14אישור נטילת הלוואה בסך של  .א
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26/10/2022  תאריך:  
 

 
 

  סדר יום: 
  

  על סדר היום: 

 רו"ח רון שטרית. –סקירת ועדת השקעות על ידי יועץ ההשקעות  .1
  מיליון ₪.  14אישור טילת הלוואה בסך של  .2
  תקציב פיתוח תב"רים.  2022העברות מסעיף לסעיף לשת  .3
  שוטף.  –תקציב רגיל  2022לשת  9העברות מסעיף לסעיף מס'  .4

   
  הוסכם פה אחד  – : לירית שפיר שמשהישיבה  יו”ר

  . 4סדר הדיון בסעיפי סדר היום שוה בהסכמת כולם והישיבה החלה עם סעיף  

  

  

  25.10.2022 ישיבה: מס' : כספיםישיבת ועדתפרוטוקול  ושא:  

  632938 אסמכתא :     25.10.2022ערך ביום: 

  שם רושם המסמךרשם ע"י :   לירית שפיר שמש והל ע"י: 

שמות חברי  
  הוועדה

 הוכחים: 

  אמיר קולמן 

  די הרוש 

  דר לביא ה

  לוי סקופ עדי 

   אורן כהן 
שמות חברי  

שלא  הוועדה
 :כחו

 צבי צרפתי 

 שמות
  וזמים מ

  שכחו: 

  יובל בודיצקי

  עו"ד אלון בן זקן

    , רו"ח צחי בן אדרת 

  צבי אפרת 

  פירי לוי 

  יועץ  –רון שטרית  

  מירי מיוסקין

 

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



 

   

  
    שוטף –תקציב רגיל  2022לשת  9העברות מסעיף לסעיף מס'  .4

  ש"ח לרכוש יותר שקיות.   15,000בושא שקיות גללים, רוצים להוסיף      -  1העברה    פירי לוי:

כיות. זה ויש לו חוסר במורים מקצועיים בשכר, אז או מעבירים מהשכר לת  -    2העברה  
  ובע ממצוקת המורים בארץ.

לאור תביעת עובדי י.ב שיא משאבים   חזויהתאמה לביצוע  הוצאות משפטיות.      -  3העברה  
  את העירייה 

ה"ל. לקחו יועץ   התביעהש"ח ליועצים. גם זה ובע מ  22,000מבקשים להוסיף    -    4העברה  
  שבודק תלושי שכר של עובדים.

  .העברה פימית -רשות הספורט מבקשים יוד  - 5העברה 

ל  -  6העברה   הביצוע  להתאים  צריכים  לוער,  תוספת  קותשירותים  בפועל.  חשבון רה  על 
  ש"ח בלבד.  50,000 הרזרבה לפעולות בסך של 

ששלח.ימועל  -   7העברה   המקורי  בחומר  הייתה  לא  כרגע.  לדיון.    ת  להעלות  רוצה  ואי 
(הכווה היא לוועדת   הבקשה הופיעה רק השבוע ולא מופיעה בדוח שלכם. ישיבת ועדת ערים

  . המשה לתכון ולבייה)

ו מרכז גישור של משרד הרווחה, הוצאות פעולות של חברי הצוות, תמיכה פתח  -  8העברה  
  ש"ח מרזרבה. 3,000ממשרד הרווחה בחזרה, 

  . משכורות מורים לא קשור למשרד החיוך? 2לא הבתי את העברה  לירית שפיר שמש:

קושי בגיוס מורים, עזרים בשירותי מיקור חוץ. כל עוד לא   עירייהכשיש ל  צחי בן אדרת:
  אין לו מיעה.   ופורצים את המסגרת  מוסיפים כספים בתקציב

לוי: לפסיה   פירי  שיצא  מורה  חדשים.  מורים  במקומם  לגייס  הצלחו  ולא  שפרשו  מורים 
קררות יכול להמשיך ללמד בחשבוית אך לא בשכר. הוא פסיור. יש חצי שה תקופת הת

  שאי אפשר להחזיקו בשכר כפסיור, אז משלמים בחשבוית. יש מצוקת מורים בארץ. 

  המצוקה ידועה. רק התפלאתי שהקטע הזה הכסף יוצא מהעירייה.  לירית שפיר שמש:

  זה לא חוק חיוך חובה. בתיכון זה יוצא מאיתו.  הדר לביא:

  על ההוצאות שלו. 70% זה עדיין חוק חיוך חובה, או מקבלים שיפוי פירי לוי:

  אמר לו לפי חודשיים שאין מחסור כלל במורים בעיר. מה השתה? הדר לביא:

  הבתי. למורים מקצועיים,  פירי לוי:

  זה מורים שלא עובדים בחודשיים אלה והבאו אותם עכשיו?  הדר לביא:



 

   

  לא, הם עובדים.  פירי לוי:

  מאוד פשוט. אם הם עובדים אז אין חוסר במורים,   די הרוש:

  העברה מסעיף לסעיף בתוך תקציב החיוך.  :דיצקיויובל ב

מכאן הבלבול.    .  תה גיוס מורים מקצועיים במקצועות התיכוייםי ההערה פה הי  הדר לביא:
    

  . איזה פשרה מול ספק? 3ארצה לחדד את  לירית שפיר שמש:

  העירייה. תביעה של עובדי י.ב שיא משאבים את  צחי בן אדרת:

זקן: בן  של    אלון  תביעות  היא  י.  70התביעה  שיא  עובדי  את ב  וגם  אותו  שתבעו  לשעבר, 
משאבים תו לעירייה    שיא  העירייה על כספים שמגיעים להם בגין העסקה בתקופה שבה י.ב

שירותים. הם פשטו רגל. היא ותת שירותי יקיון. תה שירותים בעבר, ופשטה רגל. הרבה 
  ו דרכה, והם יכולים לתבוע גם אותו. עובדים עבד

  למה או צריכים לשלם, הם צריכים לתבוע שכרם מהחברה. לירית שפיר שמש:

זה לא בשביל הסכום שצריכים לשלם לעובדים, אלא הוצאות משפטיות שגדלו   אלון בן זקן:
עובדים. הוצאות לעובדים. החזקו להם חשבון אחד וחילוט ערבות.    70בגלל טיפול באותם  

  אז זה עיקר ההוצאות. 

  ?4, סעיף עכשיו ברור. מה זה יועצים לירית שפיר שמש:

  בעיין התביעה כאמור.   –  זה יועץ מקצועי, בודק תלושי שכר צחי בן אדרת:

לביא: או    הדר  האם  כלבים  גיות  כשסוגרים  טכי.  משהו  להבין  אשמח  משתמשים אי 
  במתקים הישים?

לא סגרו גיות כלבים, למעט אחת לפי שה וחצי. לא זכור לי שסגרו עוד גיות.   די הרוש: 
  אחרות. אבל בסה"כ הגדלו אותה.ו בגלל בעיות "רק הגיה בביל

לביא: האם   הדר  כלבים  גית  סוגרים  אם  שלי  השאלה  הכלבים.  גית  על  תלוה  לי  אין 
את   גם  לחיסכוןהמתקיםמורידים  אפשרות  פה  יש  שקיות .  .  של  עכשיו  בתקציבים  או 

כלבים גללי  אם .  ליקיון  השאלה  חדשות.  גיות  שיהיו  רוצים  ואו  ששמים,  עמוד  זה 
  רים גיה מורידים את המתקן ומשתמשים בו בגיה אחרת.כשסוג

ברחבי העיר יש עמודים כאלה לא רק בגיות כלבים, לכן זה גדל. רוצים להוסיף.   די הרוש: 
ללא קשר לגית כלבים. כשסוגרים גית כלבים בוודאי שלוקחים את העמוד ושמים בגיה 

  אחרת. 

פגישות, אז האם הסכום   2ש"ח. יש    20,000-אמרו שזה עולה ב  לגבי התמלולים  הדר לביא:
  ? יש ובמבר דצמבר ישיבות מועצת עיר. זה כולל המליאות. עלה

  זה לא רק ישיבת מועצה, אלא גם מליאות וגם עכשיו למשל.  :ודיצקייובל ב



 

   

  אז התקציב לא הוקפא.   הדר לביא:

ב השיר  :ודיצקייובל  כלל  השה  קודמת,  משה  לכלל להבדיל  במועצות  שלו  ותים 
  המשתמשים בעירייה, גם ועדות מכרזים, ביטחון, מה שצריך, איפה שצרך. 

  בסוף מכרז או תוך כדי? את העלויות וזה מכרז חדש? איך מעלים  הדר לביא:

  או עדיין עובדים על אותו מכרז. פירי לוי:

ב במכרז,  :ודיצקייובל  גם  התמלול  אם  זוכר  לא  אי  מכרז.  לו  השירותים   יש  כל  אבל 
שיתים כמו הגברה, פרוטוקול והכל הם במכרז. המחיר פר ישיבה, ואם יש יותר ישיבות, 
או שצריך יותר, מוסיפים. המחיר קבוע, לפי זמים, שעתי, אם אי זוכר כון. וככל שיש יותר 
 או מוסיפים. מוסיפים לספק מאותו מכרז באותו תעריף. הקצבו לזה איקס שקלים, אך

  בפועל היו יותר ישיבות, לא משה למה, אז דרשו ליותר תמלולים.

  אבל כעת הוסבר ייקור בתעריף עצמו ולא בכמות השעות.   הדר לביא:

(ועדת   לא היה תמלול גישות. מאז שלירית החלה לקיים גם ישיבות בוועדת ערים  פירי לוי:
  הוספו תמלול גישות.  המשה לתכון ולבייה)

  זו לא התייקרות, זו תוספת. זה סמטיקה בביצוע. :ודיצקייובל ב

  ההסבר שיסחתי לא כון.  פירי לוי:

  זה לא התייקרות מחירים אלא תוספת שירות.    התעריף אותו תעריף,  :ודיצקייובל ב

  פה אחד. ואושרההעברות כולן החלטה :  

 שטריתרו"ח רון  –סקירת ועדת השקעות על ידי יועץ ההשקעות  .1

  . 2022. רון שטרית ייתן סקירה כון לספטמבר צחי בן אדרת:

רבעוים ראשוים של השה. שבלשון המעטה לא   3או מסכמים    : (מציג מצגת)רון שטרית
  היו טובים בכל השווקים. מי שחשוף יודע זאת. 

פי  על  הקרובה  לשה  ייעוד  להם  שאין  שלה  המזומים  את  להשקיע  יכולה  כ"ס  עיריית 
עד   כלומר  הפים,  משרד  מכ"ל  חוזר  ו  50%מיות,    10%מדייות  מדיה    A  40%-אג"ח 

  מושקע לטובת שוק ההון.   2/3ומעלה. 

הפסיד   התיק  השה  הפ  ןמיליומתחילת  ההון.  שוק  בגלל  את יש"ח  איזו  קצת  קדוות 
  ההפסדים. הכסו לצמודי מדד שהו מאוד מהעלייה השה, וזה קיזז קצת ההפסדים. 

הריבית   2022 עליית  בגלל  בעיקר  ובע  זה  האחרון.  מהעשור  חריגה  מאוד  שה  היא 
והאיפלציה בכל העולם. גם זה לא פסח עליו. וכל המלחמה עם אוקראיה רוסיה שהשפיעה 

רות ומחסור במוצרים בכל העולם. זו ירידת השווקים בשה האחרוה, אם על מחיר הסחו
  כי המשק הישראלי פגע פחות באג"ח ובמיות בכל השווקים. 



 

   

למרות  החודשים  בכל  מהאג"ח.  יותר  ירד  המייתי  שהחלק  היחיד  החודש  היה  ספטמבר 
שראל עלו. הירידות שהיו, האפיק המייתי בישראל איזן את השוק. המדדים המובילים בי

    
הכ עולה.  האג"ח  וגם  עולות  המיות  גם  אוקטובר  בובחודש  לקרות  יכול  המסחר   4- ל  ימי 

  הבאים, אך לפי הראה אוקטובר הוא חודש תיקון. 

שלו ממשיכים להיות מאוד חזקים, צמיחה חזקה, אבטלה מאוד מוכה,  הכללים המדדים
ורים, זה רק מגזר אחד, ולמעשה רק כעת דיברו על מחסור במ.  או בתעסוקה מלאה למעשה

חודשים שהממשלה מציגה עודף תקציבי, הכסות גבוהות   3ברוב המגזרים יש מחסור. כבר  
  ים. סממ

מה שמעיב על השוק זה האיפלציה והריבית. האיפלציה בחודשיים האחרוים התמתה. 
כך שתחזית מדד אחד היה שלילי והשי מוך. גם החודשים הבאים צפויים להיות מוכים,  

  יתה בתחילת השה.יהאיפלציה מוכה יותר ממה שה

הפריים ריבית  מאמיים   .4%  כ   היום  או  ירדו.  הריביות  יורדת.  האיפלציה  תחזית 
, יש שה טובה יותר ויש שה גרועה יותר, בטווח 5%שהמחירים ירדו. שוק ההון עלה בכמעט  

  הארוך ראה עליות באג"ח. 

שלו. או סוקרים בוועדת ההשקעות את התוים ומחליטים אם לשות זה תיק ההשקעות  
  התמהיל או להשאירו. 

בכל התיק. אג"ח מדיה    .32%כסי סיכון בהעברות מצאים  8%מיות ואו    10%מותר לו  
  זה תיק שחשב מאוד סולידי. בוועדת השקעות חליט אם משים או לא. 

קדוות ובאגרות החוב יתאים לתקופה. היו בפ. זה מ51%החשיפה שלו לצמוד מדד היא 
ושקלים ריבית משתה   28%  –שקלים ריבית קבועה  קדוות  יופ  8%ממדדים גבוהים. מיות  

13%.  

ורבע אחוז מתחילת השה. רק החלק   7-המדדים המובילים שבהם מותר לו להשקיע, ירדו ב 
. הפסדו פחות ממה שהפסיד  כך שאו במצב טוב  5.8%-של שוק ההון אצלו בעירייה ירד ב

השוק. דוגמה בולטת זה מעקב שאו עושים אחרי הרבה תיקים ברשויות מקומיות שמותר 
והטוב   10%להם להשקיע כמוו. סטטיסטית התיק הכי מוך ברשות מקומית הוא ירידה של  

  6%ביותר 

ק. או . או משיך לעקוב דרך ועדת השקעות אחר השויחסית לתקופה  אז המצב שלו טוב
  ל תקין ותחת מעקב שוטף. ומתכסים לעיתים קרובות. הכ

  אם מצבו היה הפסדי כרגע, עד כמה מבחית התקציב יש לכך השפעה?  לירית שפיר שמש:

זה לא משפיע כי זה כספים לשימוש בטווח הארוך, אז זה לא משפיע בשוטף.   צחי בן אדרת:
וואה שלקחו שיפר לו את המצב, אך כשדבר על ההלוואה, דבר על זה. אופן טילת ההל

    דבר על זה אח"כ.
כרגע מדובר בכספים לטווח ארוך, צריך להסתכל בשוק ההון על הלוג גרד, שוק ההון עולה 

  לאורך תקופה.



 

   

  אם זה רק בטווח הארוך זה ישפיע עליו לכאן ולכאן?  לירית שפיר שמש:

אדרת: בן  הארו  צחי  לטווח  ההון  שוק  את  בוחים  בטווח בד"כ  עצמו  את  הוכיח  והוא  ך, 
    הארוך. 

  

  מיליון ₪.  14אישור טילת הלוואה בסך של  .2

  לפי שיובל מתחיל, אי רוצה להעיר משהו לגבי ההלוואה הזו.  לירית שפיר שמש:

אולי שיציגו לו הושא כי לא שמעו את יובל. תי לו להציג מחדש שוכל להבין   הדר לביא:
  מה שהוא רוצה.

שמש: שפיר  עבודה   לירית  דרך  לא  שזה  חושבת  ואי  מראש,  חומרים  כך  על  קיבלו  לא 
ומעודכים  מראש  קוראים  שאו  בלי  עכשיו  הפרטים  כל  את  לשמוע  צריכים  שאו  ראויה 

  א כה כבד. מראש, ובוודאי לא בוש

זקן:  בן  הושא   אלון  את  יציג  שיובל  מציע  למועצה,  יגיע  זה  ואח"כ  כספים,  ועדת  יש  לכן 
  ואח"כ תקיימו דיון. 

שמש: שפיר  ולא   לירית  מראש  מסמך  מקבלים  לא  שאו  פרוצדורטיבית  עלי  מקובל  לא 
  יודעים על מה הולכים לדבר, ובוודאי לא בסכום כזה גדול. 

  תי? אי יכול לעות? שומעים או :ודיצקייובל ב

הבעתי את דעתי, זה לא ראוי. בוודאי לא בסכום כזה, ובוודאי לא כשאי   לירית שפיר שמש:
  שומעת בישיבת מועצה... לא עובד ככה.

תי למכ"ל לדבר, שיסביר את עצמו, ואז אולי תגידי אם מקובל או לא. המכ"ל   די הרוש: 
  רוצה להסביר, תי לו לדבר.

בישיבת המועצה האחרוה, בעקבות אום יו"ר קבוצת הכדורגל גילגול, עלה   :ודיצקייובל ב
ביא  שאו  החלטה  והתקבלה  דיון  התפתח  המצוקה.  בעיר,  הספורט  מתקי  בושא  דיון 

  ור גם מקומות וגם תכון לצורך ביית הקמת אולם ספורט ומגרש כדורגל.לאיש

החדשה  לחטיבה  בצמוד  זה  שלו  שהמיקום  מתוכן,  ספורט  אולם  יש  הספורט,  אולם  לגבי 
. יש כבר תכון מפורט, אולי צריך לעשות שיוף אחרון, וברגע שיהיה אישור, 60-בירוקה, ב

יה אפשר ליטול ההלוואה. מאוחר יותר גיד את  כמובן של וועדת הכספים ומועצת העיר יה
  מקורות ההחזר שלה. ולתת לביצוע. 

כ"ל לגבי מגרש הכדורגל. לגביו אין תכון מפורט, יש אומדן. אם זה יאושר צא לתכון כי 
לטיס, למגרש החיה   דמרי    לא שקיע ביועצים אם זה לא יאושר. גם הוא בירוקה, בין קיון

האולפ המיועד  .  ןליד  לעגן   4.5-5השטח  או  להשתמש  כדי  גם  הטיס,  למגרשי  צמוד  דום, 
  משאבים במגרשי הטיס, כמו חדרי מלתחות ושירותים.



 

   

סקופ: לוי  השטח   עדי  על  בזמו  דיברו  כי  המזרחי?  או  המערבי  השטח  זה  השטח?  כמה 
  המערבי דרומית לדמרי, ואתה מדבר על המזרחי. 

  החיה, צפוית לדמרי. זה השטח.מזרחית למגרש  :ודיצקייובל ב

סקופ: לוי  יש    עדי  המפה?  על  להעלות  למגרשי   2אפשר  צמוד  אחד  בהם.  שמדובר  שטחים 
  הטיס, ואחד צפוית לדמרי.

  צפוית לדמרי צמוד למגרשי הטיס.  :ודיצקייובל ב

  מגרשים.  2לא, יש שם  עדי לוי סקופ:

אי מדבר על האזור. לא עשיו תכון,   את מדברת עכשיו על מיקום מדויק,  :ודיצקייובל ב
האזור מבחית מיקום עקרוי, עוד לא בדיוק תכו ועיצבו, זה בצמוד למגרש טיס ימיה 

  פלייס לבין מגרשי הטיס. זה השטח.  סמלשמאלה. בין דמרי לבין ההו

  מה זה משה איפה? די הרוש:

מ"ר, שצמוד יותר למגרשי הטיס, הוא   3,700אסביר, כי זה שטח אחד של    עדי לוי סקופ:
, והראשון 6747מ"ר, שראש העיר דיבר עליו,    7000קטן יותר. המגרש השי הוא של כמעט  

3771.  

גודל הזירה אחיד, מה זה משה? אם אין שירותים ואי משתמש שם, לא   .:ודיצקייובל ב
  דום. 7תעשי מגרש בגודל 

  ים, לא שלחתם לפי כן, תהיו עכשיו סבליים. אתם צריכים להיות סבלי עדי לוי סקופ:

דום, אז המגרש היחידי שזה יכול להיות הוא המערבי,   6אם או מתחייבים על שטח של  
  דום.  4-צפוית לדמרי. רק עליו מדובר, כי המגרש השי לא מתקרב ל

  דום.  4.5-דום ממי, אמרתי כ 6לא שמעת   :ודיצקייובל ב

  ק המערבי. אז זה ר עדי לוי סקופ:

  זה המזרחי, זה לא כון. :ודיצקייובל ב

  דום על המזרחי. 4.5אין  עדי לוי סקופ:

  אבל הוויכוח לא לעיין. מגרש כדורגל הוא בגודל תקי. די הרוש:

  מה גודל מגרש תקי?  עדי לוי סקופ:

 אי מאוד מכבדת את כולם, אבל יובל ועדי, הדיון בייכם מראה כמה   לירית שפיר שמש:
  שהושא הזה עדיין לא אפוי. מציעה שוריד אותו מסדר היום כרגע, ותשבו ביחד.

  אי מתגד לכך.  אורן כהן:



 

   

שמש: שפיר  וכסת   לירית  דיברתי  אורן,  הבאה.  בישיבה  בו  ודון  כתוב  החומר  שקבל 
  לדבריי. 

  אי מתגדת להצעתך. ועדת כספים זה המקום לדון בדברים האלה. עדי לוי סקופ:

יש לכם פה קטע עם הדומים, מגרש מזרחי ומערבי, תסגרי עם יובל.   ת שפיר שמש:לירי
ה כל  עלי  מקובל  הזה  ולא  הבאה   4.5ויכוח  לישיבה  להעביר  מבקשת  אי  ושם.  פה  דום 

אתם  מה  גמור  משהו  תביאו  דיון.  להל  יכולים  לא  או  פה  מסודרים.  מסמכים  ושקבל 
חושב ואי  כבד  בסכום  הלוואה  זה  מוכים  רוצים.  כשבאים  דיון  כך  על  להל  שצריך  ת 

  ומסודרים, ולא כשמדברים עכשיו איזה מגרש בדיוק.

  אי מתגדת לכך.  עדי לוי סקופ:

  כבדי את עדי, זכותה לדבר. זה הדיון, אז מה? היא תשאל די הרוש:

  גם לא מביאים מסמך כתוב וגם מתווכחים איזה מגרש.  לירית שפיר שמש:

לשם כך ועד הדיון, שכל אחד ישאל את השי, לשם כך הדיון. לכן לכבד אחד על   די הרוש:
  השי ודון. ולא שתכפי דעתך על כולם, ותגידי שלא מקובל עלייך.

  גם אי מבקש שמשיך לדון.  אורן כהן:

גרשים. זה קריטי גם לוועדת הכספים. יש מגרש אחד יש הבדל בין שי המ  עדי לוי סקופ:
גדול יותר ואחד קטן יותר. ויש גודל של מגרש תקי. אי רוצה שתגידו כל התוים של גודל 
של מגרש תקי. אולי חליט שאו רוצים לבות מגרש תקי ולחסוך אח"כ מגרש וסף. ואולי 

ים אין, ואח"כ לבות עוד מגרש. זה דיון חליט שאו רוצים עכשיו מגרש דחוף ובהול כי לילד 
מהותי, כי זה קשור למגרש עתידי, גודל ההלוואה ולמימוש הצרכים הדחופים של הילדים 

  שאין להם עכשיו איפה להתאמן. 

ועדת כספים זה המקום לדיון הזה, אי רוצה פה דיון מהותי וארצה לשמוע את כולם ואי 
בר עם יובל, אח"כ עם אורן, אח"כ עם לירית, הדר מכבדת את הדעות של כולם. אחרי זה אד

וקבל  רגועים,  והיה  מעמיק  דיון  הל  כולם.  את  לשמוע  מקום  יש  בזה?  עשיו  מה  ודי. 
  החלטה. בשום אופן שלא וריד מסדר היום.

  אי רוצה להמשיך הדיון עם עדי.  :ודיצקייובל ב

. אם אתה לא זז, שומעים אותך לא שומעים אותך. אולי שתלך למשרד אחר  עדי לוי סקופ:
  טוב.

אמשיך. או מדברים על מתחם. האזור המערבי, עדי, הוא גם אזור שמיועד   :ודיצקייובל ב
למגרשי  שצמוד  המזרחי  האיזור  על  מדברים  או  מזכיר.  אי  האוטובוסים.  חיון  להקמת 

    .הטיס. זה לא יהיה מגרש תקי לתחרויות שאפשר יהיה לשחק בתקן פיפ"א. לא
  המטרה היא לעשות... 

  זה מה שאמרה עדי.  די הרוש:



 

   

ב לתת   .:ודיצקייובל  צריך  באמת  כי  כרגע,  הוער  לקבוצות  אימוים  מגרש  היא  המטרה 
  מעה מידי. יש מצוקה פה בעיר. 

  מה גודל מגרש תקי, רק שדע.  עדי לוי סקופ:

ב ס  :ודיצקייובל  דשא  עם  מגרש  יהיה  לכולם,  אחיד  הוא  הזירה  תאורה, גודל  עם  יטטי 
  וישתמשו בשירותים ובמקלחות של הטיס, ראה לי יותר כון. 

מאוד מתמצא בושא, ארצה לעשות סדר. באמת יש פה    אורן כהן: מגרשים   2מאחר ואי 
בדיוק כמו שעדי אמרה והיא יודעת היטב מה שאלה. מגרש אחד צמוד לטיס והוא אכן קטן 

  יותר.

ש אחר, ואכן דיברו על שיהם, הזכירו את שיהם. אם בוים מגרש שי הגדול יותר הוא מגר
במגרש הקטן, זה דבר שצריך להיכס לתכון, ספק אם יתן, אי אומר את דעתי המקצועית 
שלא יתן, אבל אי לא מספיק מקצועי, זה דורש תכון יותר מדויק, ספק אם יתן לעשות 

  ספק אם יתן. , עליו משחקים וער והבוגרים יותר. 11/11מגרש 

זה הגדול יותר. המידות לא חשובות. הרעיון הוא מגרש תקי. או רואים בטלוויזיה.  11/11
מפורט. תכון  צריך  אבל  המזרחי.  הקטן,  במגרש  לעשות  יתן  שזה  בטוח  לא  המגרש   אי 

  הגדול יותר בוודאי וח יותר. מי כן יכול לשחק, במידה ולא עושים את המגרש התקי,  

ה ליהות  11/11-הגדול,  יכול  כן  מי  גיל    -?  עד  הילדים  שביעיות 14-15כל  שמשחקים   ,
  ותשיעיות. הם כן יכולים לשחק שם. זה ותן מעה מאוד טוב לאגודה, בטח לצרכיה כרגע.

חמצן הרבה  ותן  מה   זה  לכסף  אתרגם  לכן  מאוד.  הרבה  ממה  מוריד  זה  הזאת.  לאגודה 
שאמרתי. כשאומרים בואו דחה את זה, זה להכיס את האגודה לקטסטרופה ומאות הורים 

  לקטסטרופה.

אי רק רוצה לעשות סדר. המגרש האחרון שבה בכפר סבא, אמרתי את זה בישיבת מועצת 
 17תה השה שפרשתי בגיל  ילכבודי. למה? כי זו הי העיר, המגרש האחרון שבה בכ"ס בה  

זו   בכ"ס.  כלום  בו  לא  ומאז  באצטדיון,  שה  שיחקתי  של  הייתה  מכדורגל.    55,000עיר 
או    אלותושבים,   היום  שלה.  המגרשים  עם    4היו  ספורט,  פי    115,000אגודות   2תושבים, 

ה אגודות  של  בתחום  מתמצא  שקצת  מי  כאוס.  וזה  שהיה,  ממה  והכדורגל, ויותר  ספורט 
  הכיס את העיר לכאוס ומערבולת במגרשים.

ההחלטה  לקבל  צריך  כרגע  אתו.  להשלים  יכול  לא  הספורט  תיק  כמחזיק  שאי  מצב  זה 
הכלכלית להקצות את הכסף. אי אומר שצריך לבדוק עם אשי המקצוע ולהחליט אכן איזה 

מחר,   שמיידית,  הזה,  התהליך  את  להיע  אבל  המגרשים.  לעבוד,  משי  להתחיל  או  יוכלו 
לבחון את המגרש, לבדוק מה יתן לעשות ובלוח זמים קצר לעשות מה שהיה צריך לעשות 

  שה. זו הדרך הכוה לטפל בסוגיה זו.  30לפי 

להיע  אפשר  אי  הכסף  אין  עוד  כל  כי  כרגע,  סגורות  המקצועיות  הסוגיות  כל  לא  כון, 
יביא לך שום מסמך, לירית, כי אין מסמך. כל עוד התהליך. זו ביצה ותרגולת. אף אחד לא  

  לא מיעים את התהליך אין תשובות. צריך להיע את התהליך הזה.



 

   

מולם.  עושים  בי"ס  שכשעושים  מקובל  היה  בד"כ  החדשה,  החטיבה  החטיבה.  זה  שיים 
מסיבות שאי לא רוצה להתייחס אליהן בקדציה הזו זה לא עשה. חטיבה חדשה בלי אולם.  

אשי צר יש  כך  לשם  מקלחת.  בלי  או  עם  זה  אם  להתקשקש  ואח"כ  זאת,  לעשות  מיד  יך 
  מקצוע. צריך להיע שי הדברים האלה שהם צורך דרמטי בתחום הספורט. 

תודה על ששפכת אור על הדברים. אי רוצה לדבר על הצרכים. או מדברים   עדי לוי סקופ:
אלפי הילדים. זה פשוט מטורף העומס   על כמות הכי גדולה בעיר. עזבו את הביקוש של כל

    שיהיה פה. ילדים תופסים חתיכת דשא ומסים לזרוק כדור ממקום למקום. 
זה שכל השים לא תו לכך עדיפות, או צריכים לעצור את זה ולא לתת לזה יד. לא יעלה 

  על הדעת שבחטיבה לא יהיה אולם ספורט.

  כון. אולם זה משהו שהוא סטדרטי. המצב יותר גרוע. לחטיבה אגב יש ת אורן כהן:

עדיין, או מדברים על כל כך הרבה כסף. מבקשים פה הלוואה, בכל זאת.   עדי לוי סקופ:
די, אם אתה זוכר בדיון הקודם על המרכז הקהילתי בהדרים, לעיתים או כוועדת כספים 
מבקשים לראות ללא תכון. אין בכך משהו רע, זה פתיר. זה לא מה שיעצור את זה. צריך 

    זו, יפה שעה אחת קודם.לעשות את זה עכשיו ובדחיפות ובוועדה 
אך לא צוין מקורות ההחזר, כי יש השתתפות. כון להגיד אם יש השתתפות או אין או מאיפה 

  היא מגיעה בדיוק, לפרט תמוה ברורה ולברך על המוגמר. 

  ליון ש"ח מהמדיה. שהגזבר יתקן אותי. ימ 2לגבי האולם, מקבלים  אורן כהן:

או בדירוג סוציואקוומי גבוה. קודת המוצא שלו שמימון העירייה בשי   :ודיצקייובל ב
  . אם צליח לקבל משהו זה בווס. 100%מתקים אלו היא 

  ל מתקציב העירייה. ולגבי הכדורגל הכ אורן כהן:

אפרת: חוששים   צבי  או  מיסיוו  אך  בספר,  מופיע  כן  זה  השה  הספורט.  אולם  לגבי  גם 
  ל עליו. ו וומי ידפוק אותו, לכן בצורה שמרית או אומרים שהכשהדירוג הסוציואק

הקוראים וגם מדברים אישית עם   :ודיצקייובל ב או מבקשים בקשות במסגרת הקולות 
  האשים, אבל זה לא קורה.

  תמיד זה מגיע באיחור, יש תהליך.  אורן כהן:

אפרת: לצ  צבי  היחידה שמרשה  היא  התרבות  משרד  של  למתקים  לפי הקרן  לעבודה  את 
  וויטה קיבלו אחרי ביצוע. להאישור. על העבודה ב

  אשמח להתייחס, גם לי יש הרבה שאלות, הועברו חומרים מאוד חלקית.   הדר לביא:

  אין חומרים.  אורן כהן:

כל החומר שיש, שאלתי כמה שאלות לפי כן וקיבלתי תשובות ככל שהיו. חשוב   הדר לביא:
בל את ההחלטה המושכלת ביותר שיש, כחברי ועדת כספים.להביא זאת לפיו שוכל לק

    
  , כמה זה ?2.5המגרש כדורגל שמתומחר פה 



 

   

  הספורט.  אולם  11.5-מגרש הכדורגל ו 2.5 צבי אפרת:

כמובן שזו מטרה ראויה ביותר ולכן העליו אותה למועצת העיר. ביגוד לאמירה   הדר לביא:
יש תמחור סביר. אי שמחה על השתתפות   ליון ש"ח, פהימ  10הלא אחראית שזרקה של  

  מכבי כ"ס בושא.

לפי  אותו  משמישים  לא  או  למה  עול.  בעיר  קיים  כדורגל  מגרש  כיום  לו  יש  זאת,  עם 
ליון או שלושה. יש לו מגרש כדורגל פוי. זו ישהולכים להוצאה תקציבית, בין אם היא מ

  ל. עוד אגיע לושא ההלוואה.השאלה שיש לי על הכדורגל. יש לו היום מגרש כדורג

  ל, יותר וח לי לעות כך. ותעלי הכ אורן כהן:

  יש מגרש כדורגל שאפשר להשתמש בו מחר, בגאולים. הדר לביא:

  לא בדקת, זה לא מגרש כדורגל. די הרוש:

לביא:  עיר.   הדר  מועצת  חברת  אי  מאמת.  ולא  כדורגל  שחקית  לא  כספים,  בוועדת  אי 
  תעו לי. 

  זה לא מגרש כדורגל. זה גם מגרש משחקים. די הרוש:

עכשיו, וכתוב שערי כדורגל. אי חייבת להבין, האם אפשר לפתוח   הדר לביא:  אי בודקת 
שאי לא מכירה מגרש   היום את מגרש הכדורגל בגאולים למרות שהוא לא בתב"ע? האמת

  כדורגל שהוא בתב"ע, למעט אצטדיון. 

  את לא בודקת. יובל, תעה.  די הרוש:

ב אפשר   :ודיצקייובל  כך  רק  שירותים,  בו  שיהיה  מחויב  כדורגל  מגרש  יודע,  שאי  מה 
קודם   אמרתי  לכן  מסודרת.  בצורה  זאת  לעשות  צריכה  מקומית  רשות  בו.  להשתמש 

משאבים   איגם  על  מקימים כשדיברתי  שאו  למגרש  יהיה קרוב  שהוא  בדמרי,  המגרש  של 
  שם, ואפשר יהיה להשתמש במלתחות של הטיס. 

באולם הם הולכים לשירותים של ביה"ס. אי מבקשת לסיים את המשפט, לא   הדר לביא: 
  שאלתי את השאלה.

שמש: שפיר  לפחות   לירית  אז  כיבדתם,  לא  אותי  בכבוד.  לה  תעו  לשאול,  להדר  אפשרו 
  דו חברים.תכב

לביא:  שמשתמשים   הדר  מיחה  אי  אז  במגרש,  שירותים  אין  הכדורגל  במגרש  באוים, 
בבית  שירותים  יש  אך  במגרש,  שירותים  אין  בגאולים  שגם  הסתם  מן  ביה"ס.  בשירותי 
למשפחות מיוחדות הסמוך. אי רוצה להבין לפי שאאשר סעיף זה, שאי רוצה לאשר כי 

מג עוד  שצריכים  חושבת  כדורגל  אי  של    -רשי  ההוצאה  כשאפשר ימ  2.5האם  ש"ח  ליון 
  להשמיש מגרש כוה בעת הזאת.



 

   

ב לוקחים   :ודיצקייובל  כשאו  עירוי.  לא  פרטי,  הוא  באוים  אליו  שהתייחסת  המגרש 
אחריות, או צריכים לעשות דברים כמו שצריך. לגבי שימוש בשירותים של הבית למשפחות  

  מיוחדות, זה לא רלווטי. 

  ליון?ימ  2.5יש לך מגרש מתחת ליד, והבעיה היא שירותים, ואתה מבקש שוציא    דר לביא:ה

אמרתי שצריך שירותים. הייעוד שלו איו של מגרש. אם צריך לעשות ממו   .:ודיצקייובל ב
  מגרש, צריך לקבל היתר ושיהיה שירותים.

  אי מיחה שיש פתרון לסוגיה זו ולהשמיש מידי.   הדר לביא:

צודקת. אי רוצה להתייחס לכך. תחיל מהסוף. אמרת אפשר מחר, אז לא, אי   אורן כהן:
אסביר   כמ  -אפשר.  פה  לעשות יש  המקום  שפה  חושב  לא  שאי  משפטיות  גם  משוכות,  ה 

אותן. גם משפטיות וגם לוגיסטיות. געת בושא השירותים. וגם עיין של מדייות שצריך 
לקבל החלטה, האם או לצורך העיין מוציאים את ההוצאה הכספית ומתחילים התהליכים 

    אגודת ספורט כדורגל.המשפטיים הלא פשוטים כדי להכשיר מגרש זה לפעילות של 
היה  אם  לשאלה  רלווטי  הוא  כספים.  לוועדת  רלווטי  שלא  פרד,  דיון  ששווה  סוגיה  זו 

  המגרש הזה, האם הייו מחליטים לעשות את המגרש החדש. 

  כי כל שקל משמעותי.  הדר לביא:

כהן: של    אורן  עיין  זה  אבל  המגרש.  את  להשמיש  אפשר  אי  הקצר  בטווח  אתייחס.  אז 
וברגע שיש החלטה הדיון גזר ממה. כיוון שאו מדברים על החלטה, והצורך כל   החלטה,

היום   לי  תתו  אם  וגם  מיידית,  להכשירו  יתן  בירוקה  והמגרש  קשה,  הם   3כך  מגרשים 
מאוד  קשה  לכ"ס,  מחוץ  לשחק  וסעים  הם  קשה,  לי  כמה  יודעת  לא  את  גמרים.  בשיות 

  רים דברים כאלה. לעמוד מול הורים ולהגיד להם שאו מאש

. אז בוודאי 1מגרשים, לא עוד    2אז גם אם את מכשירה את המגרש בגאולים עדיין צריך עוד  
להכשיר את ההלוואה של הירוקה. לגבי גאולים אין בעיה, אפשר לדבר על זה, זה לא קשור, 
יש לי דעה ולאחרים יש דעה. אבל זה לא מהיום למחר. אם או ותים עכשיו את ההכשר 

הגזמתי. לק אפילו  המקצוע,  באשי  תלוי  שה,  עד  חודשים  כמה  מידי.  די  זה  הלוואה,  חת 
ויכול להיות פה מגרש. גאולים שווה דיון פרד וזה לא רלווטי וזה לא מידי, והכל עיין של 

  החלטה. 

צריך לעבור שיוי ייעוד, גם ללכת לוועדת כספים ולמועצה. שיוי ייעוד כי הסטטוס המשפטי 
שערים ומגרש כדורגל, אם תתעמקי תראי   2רש הזה, ביגוד למה שאת רואה בעיין  של המג

  שלא כל המגרש מיועד לפעילות כדורגל.

  פעילות של ילדים אחה"צ היא לא בהכרח כדורגל אלא פאי והעשרה. הדר לביא:

  זה לא יכול להיות. שווה דיון. אבל בלי קשר להלוואה. אורן כהן:

צת העיר ובוועדה על עומס המלוות שלו והעל המדייות לרסן את דיברו במוע  הדר לביא:
שהיא   41%ליון ש"ח תעמיד אותו בעומס מלוות של  ימ  14המלוות. הלוואה באופן כללי של  

על   שההחזר  במצב  בעיר  בזמו  הייו  עכשיו.  עד  שהייו  ממה  ויותר  משמעותית  עלייה 



 

   

ת את החזר ההלוואות. כסים ללופ ההלוואות שלו לא מאפשר לו לקחת הלוואות ולכסו
  כספי. אי רוצה לדעת מה סטטוס ההלוואות ואם וכל לעמוד בתוספת הגרעון.

אדרת: בן  שתי  צחי  וריבית  ההלוואה הקרן  של  ש  .  ליוןימ  1.1בסביבות    ת  הריביות כמובן 
מהשבחה יהיה  ההחזר  מקור  הבאה  משתות.  מחרתיבשה  מחר  יתחיל  לא  המגרש  ם, י. 

מדייות  זו  ההלוואה,  את  יטול  לשלם  כשתחיל  מיח.  אי  הבאה,  משה  לשלם  תחיל 
השבחה. היטלי  יהיה  ההחזר  ומקור  בתוספת   זהירה.  המועצה  שאושרו  המלוות  עומס 

  41%הבקשה היום יעמיד אותו על כ 

א ומתן מול הבקים כמו שהיה צטרך להל מש.  היא לאישור ליטול עכשיו הלוואה  הבקשה
המלוותיפ  באישור התקציב של העירייה.  כ  2022ל    שלו  השתי  רעון  ש"ח   24-הוא  מליון 

  . קרן וריבית שתית

הבעיה שזה חורג ממדייות צמצום המלוות. אי סומכת על אשי המקצוע שיש  הדר לביא :
לש  .  לו צריך  אך  רוצה,  אי  הצורך  את  זה,  את  להחזיר  מה היכולת  חריגת  שיש  לב  לים 

    . ממדייות ההלוואות שלו, ואי מזכירה שאו כסים לשת בחירות עוד מספר ימים

וההשפעות  האלטרטיבה  אלא  וכוים,  חשובים  כולם  הצרכים,  חשיבות  לא  היא  השאלה 
  התקציביות שלו.

  כולם סיימו?  לירית שפיר שמש:

  אי צריכה לעזוב, סליחה.  הדר לביא:

  מה את מצביעה?  :ודיצקייובל ב

אין הצבעה. ביררתי ביתיים. אי כיו"ר הוועדה ואתם הסכמתם שאי   לירית שפיר שמש:
ואי  תהיה.  לא  או  הצבעה  תהיה  אם  לקבוע  הסמכות  לי  יש  היום,  דבר  לכל  הוועדה  יו"ר 

י באמת מכבדת את צרכי הספורט כיו"ר הוועדה אומרת לכם שלאור כל הדיון שהיה כאן וא
אולם  לגבי  כבר  שיש  שומעים  כשאו  לפתחו,  מגיעים  האלה  כשהדברים  אבל  העיר,  של 
הספורט את תחזית העליות, צריך להחליף... אבל או לא רואים את זה בעייים, ויש דיון  

    לכאן ולכאן על מגרש הכדורגל, אי חושבת שכרגע אין מקום להצבעה. 
מו אי  התוים  כיו"ר  כשכל  הבאה  לישיבה  יעלה  שזה  מבקשת  אי  הצבעה.  שאין  דיעה 

  מסודרים מראש.

  לא ראיתי שתת לי לדבר.  די הרוש:

  שתקתי כל השעה הזו. לירית שפיר שמש:

אי מבקשת בכל הכבוד, ואי אומרת אין הצבעה. אגיד עוד משפט לגבי   לירית שפיר שמש:
ורך, ולא מסכימה לקיים הצבעה בצורה שהדברים דחוף בהול. אי מביה את החשיבות והצ

מסמכים  יהיו  אם  כיו"ר,  מבחיתי  הבאה.  לישיבה  זה  ושא  מעבירה  אי  כה.  עד  התהלו 
יהיה  אם  הרגילות  מהישיבות  בפרד  ולהצביע  ישיבה  לקיים  בעיה  לי  אין  בהקדם,  מוכים 

  חוץ.



 

   

הי פעם  בהול.  דחוף,  פה  לי  יאומרים  שאמרה  חברה  לי  הם בעי  -תה  בלבד  דברים  שי  י, 
חשובים ודחופים. מכבי אש ובלון חמצן. כל השאר מחכה. אז ההלוואה התעכבה עד היום, 
ותתעכב עוד טיפה, ואי רוצה לראות את הדברים בצורה יותר מוסדרת. לא יתכן שתהיה 
לו צורת עבודה כזו שלא ידעתי על איזה אולמות ספורט מדובר, ורק ממה ששמעתי הבתי 

  ומשם. מפה 

  מה אומר על זה היועץ המשפטי? די הרוש:

ערב טוב לכולם, הסמכות של לירית יו"ר הוועדה היא להל את הדיון. הושא   אלון בן זקן:
הוועדה  חברי  רוב  אם  הצבעה.  לעשות  צריך  שיירד  רוצה  שאת  וככל  היום,  סדר  על  מצא 
רוצים להל את הושא, הם יכולים להצביע על זה. את לא יכולה להחליט עצמאית על הורדת 

  ושא מסדר יום.

  - סמכות שלי היא בעצם ה לירית שפיר שמש:

  להל את הדיון.  אלון בן זקן:

  אי לא יכולה להחליט אם יש הצבעה או לא?  לירית שפיר שמש:

את לא יכולה להוריד ושא מסדר יום. חברי הוועדה יכולים להצביע. להוריד   אלון בן זקן:
  ושא מסדר יום, להל ושא ביום אחר, להוסיף ושא לסדר יום. אם אין הסכמה.

אז אי צריכה לשאול את החברים האם אפשר להוריד את הושא מסדר   לירית שפיר שמש:
  היום. הרי היה דיון וכבר דיברו. 

  אז תעלי את זה להצבעה. חברים, האם להוריד מסדר היום?  די הרוש:

  לירית בעד.   ן, עדי ודי גד להוריד מסדר היום.ור א החלטה:

היום.   מסדר  יורד  לא  הושא  זאת אז  תעלי  ההלוואה.  קבלת  על  להצביע  מבקשים  או 
  להצבעה. 

אי מעלה את הושא להצבעה. אבל זו הצבעה שאי אישית מודיעה כבר   לירית שפיר שמש:
  שאתם מביים את דעתי. 

אי לא מבין את דעתך. דו בזה, לא פותחים את ההצבעה הקודמת לדיון, היא   אורן כהן:
מועצת העיר תשמח לתת לך כל האיפורמציה שחסרה לך. תה. עוד מעט עשה הצבעה, ויהי

  שלטעתך יש לך חוסר. 

בכל מקרה, הושא אחרי אישור ועדת הכספים יבוא לדיון במועצת העיר. זו לא   די הרוש:
    החלטה שאין בלתה. מועצת העיר תדון בזה אחרי שצביע היום. 

  בבקשה תעלי להצבעה. 

  אי מעלה להצבעה. לירית שפיר שמש:



 

   

אדרת: בן  טילת   צחי  אישור  להעלות  אפשר  מבחיתי  משהו,  להוסיף  רוצה  אי  לירית, 
הלוואה ולהסמיך את גזבר העירייה להל משא ומתן עם הבקים, בפורמט שהיה בתקציב. 

  זה ההצעה. 

  הצעה : 

של   בסך  הלוואה  טילת  בין ימ   14אישור  ומתן  משא  להל  העירייה  גזבר  והסמכת   ₪ ליון 
  הבקים. 

  אי מעלה להצבעה. שפיר שמש: לירית

   לוי סקופ , עדיכהן , אורןהרוש דיהצבעה:    בעד:  
  לירית שפיר שמש    גד:                  

  תקציב פיתוח תב"רים  2022העברות מסעיף לסעיף לשת  .3

אפרת: תב"ר  צבי  מציג  פעולות   2040  לתמ"ל  חדש  אי  שם  לבצע  הזמן  הגיע  יוספטל. 
לבקרה ליוספטל.    במסגרת  שחשובות  העירוית  ההתחדשות  ב  תכית  כית ותמדובר 

  השמאית. 

האולם משמש   .  התב"ר הבא הגדלת תקציב הצטיידות חיוך. קיים צורך להגדיל התקציב
  הצטיידות. הוצאו את זה מהצטיידות לחיוך ואו רוצים להחזיר לושא ה .  את ביה"ס

ש"ח   15,000הבא הוא הושא הישן של הצטיידות לחיוך. משרד החיוך העביר לו    התב"ר
ש"ח, אז או מגדילים ההצטיידות ומחזירים   4,000להצטיידות טכולוגית, הפיס העביר לו  

  את המקורות.

מח'  למהלת  שתהיה  רוצים  או  החיה.  מקרן  חיות  עוד  אישרו  חיות.  הבא  התב"ר 
  בר בלי לרוץ בכל דבר למשרד. התחבורה יכולת לתג

שאלתי על   .  בושא החיות שאלתי בוועדת הכספים הקודמת או זו שלפיה  עדי לוי סקופ:
  ? 60 - . האם זה כולל את החיות שהובטחו במהל הקהילתי ב60 - החיות ב

אפרת: ס  צבי  הילא  את  כ   250,000-ימו  חיה  לקרן  כופר  תשלום  יש  עכשיו  כבר  - האלה. 
והשאר אם יש החלטה כזו אי מיח   .  60  –  ח ששולם לו, סכום קטן, ששתמש בש"  60,000

  שגם היא לא בסכומים גבוהים.

ב הקהילתי,   :ודיצקייובל  המשרד  של  החיה  לגבי  מה  אותי  שאלת  כספים  ועדת  באותה 
ואמרתי שגם היא בתכון והיא אמורה להתבצע כבר. אחרי שראה מה יישאר מהיתרות,  

  אמור להישאר משהו, כמו שאמרתי היא בתכון לביצוע תוך שה.  ולפי חשבוי

באיזה חיות מדובר. לאיזה מטרות החיות המדוברות.   -אשמח להבין    לירית שפיר שמש:
  תחדדו לי עוד פעם.



 

   

אפרת:  ציבורי  250,000-ה  צבי  לא  הן  עם   האלה  זה  שדיברתי.  הקודמות  לחיות  ביגוד 
לא רוצים לרוץ בכל פעולה קימות עבודות פיתוח קטות ואחו  מדי פעם    .  מהדס התחבורה

  ש"ח לפעילות משותפת של מח' תחבורה. 250,000כזו עם סכום קטן, לכן מייעדים 

אפרת: לפרויקט  צבי  מתייחס  הבא  מ  .  התאגידים  התב"ר  הזה  התקציב  את  ליון יפתחו 
תה טעות ים בפרויקטים בעיר. הילתאגידים. יש וסחה לגבי השתתפות תאגידי  אלף  מאהו

על   תעמוד  היא  מ  600,000בהערכה,  השתתפות יולא  פחות  תיקון  עושים  או  מאה.  ליון 
  תאגידית. 

אחד  מתב"ר  העברה  איחוד  כאחת.  לראות  אפשר  הבאות,  ההעברות  שתי  הבא,  התב"ר 
התרבות.  משרד  בהשתתפות  באלון  האתלטיקה  אצטדיון  שדרוג  לגבי  תב"ר  לו  יש  לאחר. 

הי ב וכושר,  משחק  גי  תב"ר  בגלל ימסגרת  מתחם.  באותו  כושר  מתחם  לפתוח  תכית  תה 
המורכבות והעובדה שמתחם הכושר מצא בתוך המסלול, כדי למוע זקים הדדיים מבצע 

הפחתו   באחד  הספורט.  רשות  של  לתב"ר  זה  את  מאחדים  לכן  אחד,  קבלן  זה   380את 
מוסיפים   מהו380ובראשון  שיוי  שאין  כך  או .  אחד.  גג  תחת  הפרויקט  איחוד  רק  תי, 

  מוצאים לכון שזו הדרך הכוה. 

ש"ח, החברה   300,000  סההעברה הבאה עוסקת במועדוי וער וקהילה. אישרו לבית לזרו
  ש"ח ומבקשים להגדיל התב"ר.  200,000ש"ח, לכן חסר  500,000-הכלכלית ביצעה ב

  ש"ח, התבקשו השלמות. 550,000ההעברה הבאה, התבקשו להגדיל תב"ר זה בעוד 

טחון פים לתב"ר י, ייחסו החלטה מסוימת ממשרד לב2021-יש גם תיקון טכי בהעברה מ
מסוים, לשם רשמו גם ההכסה. או מבקשים להסדיר הרישום, שבאמת ההחלטה תירשם 

  . אין לזה משמעות מהותית. 71006-ל

  אלו ההעברות. יש שאלות?

לי כזו, אם אי זוכרת כון, אי יכולה לבקש שעל סעיף מסוים  השאלה ש  לירית שפיר שמש:
  תהיה הצבעה בפרד, וכל היתר תהיה הצבעה משותפת. יש סעיף שאי רוצה הצבעה פרדת. 

  איזה סעיף? עשה כל האחרים הצבעה כמקשה אחת.  צבי אפרת:

שמש: שפיר  של    לירית  שוועדת .  סיטטיההדשא  הסעיף  לציין  רוצה  אי  עקרוי  באופן 
איכות הסביבה כבר המליצה שלא יהיה שימוש בדשא סיטטי בעיר, בגלל זקים לאיכות 
הסביבה, חומרים רעילים בדשא הסיטטי ומיעה של חלחול מים בקרקע. זו המלצה, אך 

כ זו  הצבעה  להחריג  רוצה  אי  בעיר.  סיטטי  דשא  יותר  יהיה  שלא  בכך  דוגלת  דעתי אי  י 
  בוודאי תהיה שוה מדעתם של חברים אחרים. 

  זה בוצע כבר טרם ההחלטה. זה עשה כבר לפי הדיון. עדי לוי סקופ:

  זה בוצע כבר?  לירית שפיר שמש:

  זה בוצע.  די הרוש:

   .אישרו זאת בזמו במועצה, וזה פשוט בוצע  צבי אפרת:



 

   

הרוש: הסבי  די  באיכות  אישי  באופן  שלי  החלטה  כבר  סיש  דשא  יותר  אין  טטי יבה, 
מגרשים על  מדבר  לא  אי  שקיבלתי.  שלי  החלטה  זו  בגיות.  אלא  (לכדורגל)  במרחבים   ,

זה  לא,  או  מסרטן  אם  יודע  לא  אי  סיטטי.  דשא  מגרשי  יש  ובארץ  העולם  בכל  במרחב. 
החלטות של בעלי מקצוע. אבל או חיים בתוך מדיה, בכל הארץ יש דשא סיטטי, אבל אי 

לתי החלטה גורפת באישור ראש העיר שאין יותר דשא סיטטי בושא גיוי. מה שבוצע קיב
  בוצע. מעבר לכך לא יהיה יותר. 

  אז אי שמחה שקיבלתם את המלצת הוועדה.  עדי לוי סקופ:

הרוש: שקיבלו   די  בוודאי  גיוי  כדורגל.  מגרש  אעשה  שלא  להגיד  יכול  לא  אי  אבל 
  ה סיפור פרד.ההחלטה. אך לגבי מגרשים ז

אפרת: שימומו   צבי  התב"רים  שי  ספורט.  האולם  את  לא הקראתי  רגע,  מתצל  אי  די, 
מגרש מההלוואה, לא הקראתי אותם. אקריא אותם. אולם ספורט ממימון הלוואה והקמת  

  גם מהלוואה. לא הקראתי את התב"רים האלה. 80בשכוה  כדורגל

  לא הבתי. לירית שפיר שמש:

אחרי שאישרו את ההלוואה או מבצעים את ההעברה. מקימים תב"ר כדי   ת:צחי בן אדר
  לבצע את הפרויקטים האלה.

  מליון של ההלוואה?   14-ה לירית שפיר שמש:

זה הקצאת הכסף. שלב ראשון זה ההקצאה, שלב שי ההעברה. זו אותה החלטה,   אורן כהן:
  לירית. 

  אותה ההחלטה.  לירית שפיר שמש:

כהן: מתחלק  ימ  14-ה   אורן  ו  11.5ליון  את   2.5-לפה  פירקו  מקודם.  כך  על  דיברו  לשם. 
  ההחלטה. 

אי דורשת שיותר לא יהיו דיוים בוועדת כספים בלי לראות קודם את   לירית שפיר שמש:
  כל היירת. 

  אבל יש לך הושא על סדר היום. אם חסר חומר, זה ... אורן כהן:

זה שהושא מופיע בסדר היום זה לא יירת ולא מסמכים. זה לא יהיה   לירית שפיר שמש:
  פה.

  צביע. את רוצה להפריד את הסעיף?  צבי אפרת:

  ל. וצביע על הכ אורן כהן:

שמש: שפיר  בוצע  לירית  כבר  הזה  הסיטטי  ואצביע   .  הדשא  זאת  לפצל  אפשרות  אין  אז 
בעד. ההצבעה היא תחת מחאה מסוימת, אבל אין לי ברירה כי זה כבר בוצע. אבל אבקש 



 

   

שקיים את החלטת ועדת איכות הסביבה כמו שדי אמר, וכמו שאי תומכת, שדשא סיטטי 
  יה יותר.לא יה

  אז אם יתהל הדיון הזה אביע דעתי.  אורן כהן:

  אורן, דיברתי על גיוית בלבד, לא מגרשי כדורגל. זה דיון בפרד.  די הרוש:

כהן: לכך    אורן  יש  וגדל.  הולך  זה  במקרה.  ולא  העולם,  בכל  זה  את  עושים  בפרד.  דיון 
  הסברים רבים.

  ל זה רק בושא גיון? בוועדת איכות הסביבה דתם ע  לירית שפיר שמש:

אי לא יודע, אי יודע רק מה קיבלתי החלטה באישור ראש העיר, אין יותר דשא   די הרוש:
סיטטי במרחב הגיוי. מגרשי כדורגל זה סיפור בפרד. אין לי בעיה לשאול בוועדה. אבל 

  . לצורך העיין מדברים על מגרש שכבר בוצע, צביע על זה היום, ובהמשך וכל לברר

שלא אקווה  .  מאחר והעבודה כבר בוצעה  (את הסעיף)  אין טעם להחריג  לירית שפיר שמש:
    צטרך להגיע בעתיד למצב כזה בדיעבד. 

  

  פה אחד.  ואושרהעברות התב"רים  –החלטה 

  

  אי רוצה להעיר מה שבשוגג לא אמרתי אחרי התקציב השוטף. עדי לוי סקופ:

  2.5או לקראת סוף אוקטובר, יש עוד חודשיים לסיום שת התקציב, ותרו יתרות שוטפות  
פריצה ימ המביש,  האירוע  שישי,  ביום  בדמרי  קרה  מה  יודעים  כולם  לממש.  שצטרך  ליון 

  ת מרוב שזה היה חריג.חויות, זה עלה ברשתות הארציו 3-אלימה עם רכבים ל

חוסר הביטחון מצא בכל הארץ, אך או מצאים בכ"ס, ואי רוצה להעלות את זה ליועץ 
להוסיף את זה כושא לסדר היום, ולהצביע להעלות עכשיו לסדר היום, ואם לא ,  המשפטי

תתקבל דעתי להעלות את זה לסדר היום עכשיו, אבקש בישיבה הבאה להקצות מהסכום 
לעיבוי, הוספת יידות, שיטור עירוי, סיורים, לתחזק את המשמר,      -  לושא ביטחוןהזה  

ב אחרים  דברים  לעשות  לא  ציוד.  צריך  המשמר  גם  ציוד,  הם ימ  2.5-להוסיף  אם  גם  ליון 
  יקרים מאוד לליבם של כל המצאים. 

צות תרבות זה חשוב מאוד, אך המצב הספציפי שוצר כרגע של הביטחון, דחוף צריך להק
כספים לושא הביטחון. אין כמו חשיבות הביטחון. שוועדת הכספים תיתן קדימות לושא 

ליון אלה ימ  2.5-הביטחון. חייבים להחזיר את ושא הביטחון לתושבים. לא הייתי רוצה ש
  ילכו לדברים פחות דחופים. זה כסף שצריך להשתמש בו. 

הרוש: ולחשוב   די  הביטחון,  בושא  מיותר  ורעש  מיותרים  פחדים  שכיס  רוצה  לא  אי 
שיורים טילים על כפר סבא. כממוה על הביטחון, לא ראיתי אותך מתקשרת אלי בליל שישי 
עכשיו את  מעלה  כך, את  את חושבת  במקום,  ההערה  לתושבים,  לדאוג  במקום  בשבת.  או 



 

   

ליון? להכיס פחדים ואדרלמוסיה ימ  2?  200,000,  100,000הושא של להקצות כסף. כמה?  
  יתה פריצה. לא שמעתי אותך במקרים אחרים מוציאה פוסט. יבעיר? אז ה

בוועדת  סכום  להעלות  כאן  המקום  אין  טלפון.  אלי  להרים  יכולת  בעיר  הביטחון  כממוה 
יו כספים לביטחון. את רוצה, תשאלי שאלה, זה יעלה לדיון וקבל החלטה. לא מדברים עכש

בטוחה סבא  כפר  לגב".  המשילות  את  אלי .  על "להחזיר  להרים  יכולת  פריצות.  ויהיו  היו 
  טלפון.

תתי לך דוגמה מדבריו של תיהו, לא השוויתי אותך אליו. התפלאתי עלייך שהוצאת פוסט 
  בלי לדבר איתי.

  אי מקבלת טלפון? , אתה מוציא פוסט עדי לוי סקופ:

הרוש: הוצאת  די  פוסט  פוסט איזה  הוצאתי  לא  מעולם  תרבות?  של  שלך,  הושא  על  י? 
  עייים.   4-בושא שלך בלי לדבר עליו. אי לא רוצה כעת להיכס, ואי מדבר איתך ב

  אל תעקוץ פה בוועדת כספים. זה לא מתאים.  עדי לוי סקופ:

  חברים, אי מבקשת מכם לעצור. לירית שפיר שמש:

  ?200, 100,000כמה להקצות?  די הרוש:

  אי מבקשת משיכם לעצור.  לירית שפיר שמש:

  לא סיימתי. עדי לוי סקופ:

  סיכמת מצוין. עד פה, כבדי אותי. לירית שפיר שמש:

אי רוצה רק לסיים המשפט. אי מבקשת שהגזבר ידריך אותו מה לעשות.   עדי לוי סקופ:
  סוים. איך ועדת כספים אמורה לקבל להחלטה להקצות סכום מסוים מהיתרה לושא מ

  בטח לא בוועדת הכספים.  די הרוש:

אי לא מעלה את זה לסדר היום. זה לא על סדר היום. אפשר להעלות   לירית שפיר שמש:
פה מלא מספרים. תי לי לדבר, עדי. אי לא מעלה את זה לסדר היום, אפשר לזרוק פה מלא 

, לא יודעת מה, 5.5  ,4.5מספרים, ועדיין לא משהו מבוסס ומסודר. אומרים לי או צריכים  
על כך וכך כוח אדם ויידות. לא עושים דברים כאלה בוועדת כספים. לכן זה לא כס לסדר 

  היום.

את   בעיית עדי,   המדיה.  ובכל  העיר  בכל  אלא  שלך,  בשכוה  רק  קיימת  לא  אישי  ביטחון 
י קופצת ומבקשת תקציב כשזה קורה בשכוה שלך. אם זה היה קורה בשכוה שלי לא היית

  שומעת ממך מילה.

את כמובן טועה. אי מדברת בכובעי כמחזיקת התיק של השכוות הירוקות.   עדי לוי סקופ:
וזכותי להביע את דעתי כמחזיקת התיק של השכוות הירוקות. אם זה קורה בשכוות שלך, 



 

   

זה  אותי.  תשתיקי  לא  את  ברור.  מאוד  שלך.  התיק  על  שלך.  השכוות  על  לדבר  יכולה  את 
  שאי רתמת למען תיק שמויתי אליו, את באה אלי בטעות? 

אז אם חשוב לך הביטחון בעיר, בכל העיר, לא שמעו אותך בושא של   לירית שפיר שמש:
  ? לא עולה על סדר היום, זהו.(אם זה היה קורה שם)  שכות גאולים

ות ולא ירידות אל תדברי אלי בזלזול, לא שמעתם ממי די ולירית לא עקיצ  עדי לוי סקופ:
ומבישה.  ציית  בצורה  זה  את  תעשו  אל  אך  למשהו,  להתגד  יכולים  אתם  סרקזם.  ולא 

  זכותכם להביע את דעתכם.

אי לא דיברתי בצייות, מעולם אי לא מדבר בצייות. אם היית כל כך חרדה   די הרוש:
ולה בלילה,  בשתיים  גם  טלפון  אלי  להרים  יכולת  הירוקות,  השכוות  איתי לביטחון  תייעץ 

  . WHAT EVERבאופן אישי מה עושים למען הביטחון. האם לתת רימוים או  

סקופ: לוי  אפרט  עדי  לא  וברשותך  לחלוטין,  לך  שברורים  דברים  תמיד .  יש  מוזמן  אתה 
  להרים אלי טלפון ולדבר על דברים. 

  גם את מוזמת, בושא הביטחון.  די הרוש:

אבקש בזאת להוריד מסדר היום ולעול בכבוד    .עברו את הזמן היום  לירית שפיר שמש:
  את הישיבה. כי זה לא ושא על סדר היום. בישיבה הבאה תביאו דברים מסודרים.

  אז אי מבקשת להעלות את זה לדיון של הישיבה הבאה. שיירשם בפרוטוקול.  עדי לוי סקופ:

  אז צריך להל הצבעה על זה.  לירית שפיר שמש:

  ה, על זה שיהיה רשום בפרוטוקול? היא מבקשת להעלות ושא. מה להל הצבע  אורן כהן:

  אי סוגרת את הישיבה, תודה רבה, לילה טוב. לירית שפיר שמש:

  תודה רבה. תודה לחבר'ה המקצועיים.  אורן כהן:

  

  
  
  
  
  

                                ............................................ ...................................................  
  

  לירית שפיר שמש                                                        צחי בן אדרת, רו"ח                                   
  גזבר העירייה       חתימת יו"ר הועדה          
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תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

            150        150         -         -תמ"ל  2040 יוספטל - מקרנות הרשות54049006

           150         150          -         -תמ"ל  2040 יוספטל - שמאויות מדידות ויועצים95049006

-         -         150        150            -          -          150         150           

            400        400        400הצטיידות חינוך - השתתפות הפיס52352006

            104        104        104הצטיידות חינוך - השתת'  משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית52552006

         1,450        150     1,300     1,300הצטיידות חינוך - מקרנות הרשות54052006

        1,954         150      1,804      1,804             -         -הצטיידות חינוך - עלויות93052006

1,804     1,804     150        1,954         1,804      1,804      150         1,954        

            515          16         -        499הצטיידות חינוך (שנים קודמות)- משרד החינוך הנגשה טכנולוגית52252004

         1,233        487         -        746הצטיידות חינוך (שנים קודמות)- השתתפות הפיס52352004

         1,441         -     1,441הצטיידות חינוך - מקרנות הרשות54052004

        3,189         503          -      2,686             -         -הצטיידות חינוך - עלויות93052004

2,686     -         503        3,189         2,686      -          503         3,189        

            980        250        730        730ביצוע חניות - מקרן חניה 54025009

           980         250         730         730         -ביצוע חניות - עבודות קבלניות75025009

730        730        250        980            730         730         250         980           

         2,749     2,084     2,749פרויקט רחוב בן גוריון - השתתפות משרד התחבורה52223007

            500       600-     1,100     1,100פרויקט רחוב בן גוריון - השתתפות תאגידי המים והביוב52323007

         6,255        600     5,370     5,655פרויקט רחוב בן גוריון - מקרן הסלילה54023007

        9,504      8,554      9,504             -         -פרויקט רחוב בן גוריון -עלויות75023007

9,504     8,554     -        9,504         9,504      8,554      -          9,504        

            600        -        600        600שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון- השתתפות משרד התרבות והספורט52283025

            -         1,950        380     1,570     1,570שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון- מקרנות הרשות54083025

        2,550         380      2,170      2,170שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון- עבודות קבלניות75083025

2,170     2,170     380        2,550         2,170      2,170      380         2,550        

       13,000   13,000   13,000פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר - השתתפות מפעל הפיס52311017

         4,100       380-     4,800     4,480פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר - קרנות הרשות54011017

      17,100        380-    17,800    17,480פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר - קרנות הרשות75011017

17,480   17,800   -380       17,100       17,480    17,800    -380        17,100      

         1,175        200        600        975מועדוני נוער וקהילה - מקרנות הרשות54095004

        1,175         200         600         975מועדוני נוער וקהילה - עבודות קבלניות75095004

975        600        200        1,175         975         600         200         1,175        

            190        190        190שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52553023

       19,950        550   19,400   19,400שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות54053023

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

      20,448         550    19,898    19,898             -שיפוצי מוס"ח - עבודות קבלניות75053023

חינוך
התקבלו החזרים בגין רכישות 
להנגשות טכנולוגיות וכן מענקי 

פיס, בגין רכישות משנים קודמות

הנדסה
משיכה מקרן חניה (סכום שאינו 
צבוע בקרן) לתגבור חניות בעיר

הנדסה
עדכון הערכת סכום השתתפות 

התאגידים בפרויקט

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הנדסה
פעולות נחוצות לבקרה וקידום 
תכנית ההתחדשות עירונית 

ביוספטל.

חינוך

קיים צורך להגדיל את תקציב 
ההצטיידות לחינוך. התב"ר 

שימש גם לרכישת מזגן לאולם 
ספורט בית ספרי

רשות 
הספורט

הכללת מתחם כושר שמוקם 
בשטח האיצטדיון באותו פרויקט 
(עבודות התשתית כבר הכללו

חזות 
העיר

הקטנת התב"ר לצורך העברת 
יתרת עלות מתחם הכושר 
באיצטדיון אתלטיקה אלון

קהילה 
וחברה

התאמה לעלות בפועל של 
פרויקט מגרש דשא סינטטי 

במועדון בית לזרוס.

חינוך
עבודות נוספות שבוצעו ערב 

פתיחת שנה"ל

עמוד 1 מתוך 2
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תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

19,898   19,898   550        20,448       19,898    19,898    550         20,448      

       11,500   11,500         -         -הקמת אולם ספורט בירוקה - קרנות הרשות 54083032

      11,500    11,500          -          -הקמת אולם ספורט בירוקה - עלויות הקמה75083032

-         -         11,500   11,500       -          -          11,500    11,500      

         2,500     1,000         -         -הקמת מגרש כדורגל סינטטי  בשכ' 80- קרנות הרשות 54083033

        2,500      2,500          -          -הקמת מגרש כדורגל סינטטי  בשכ' 80- עלויות הקמה75083033

-         -         1,000     2,500         -          -          2,500      2,500        

-            
-         -         -        -             -          -          -          -            

תיקון טכני- העברה 1 שנת 2021

הכנסה מהמשרד לבטחון פנים יוחסה לתב"ר 71011. בפועל ההוצאה בוצעה תב"ר 71006 ולשם נרשמה ההכנסה שנתקבלה. 

            -מבוקש להסדיר את רישום ההכנסה בתב"ר 71006 מדובר בפרס בסך 100 א' ש"ח שזכינו בגין יחידת השיטור העירוני
-         -         -        -             -          -          -          -            

55,24751,55614,30371,05055,24751,55615,80371,050

רשות 
הספורט

הקמת אולם ספורט חדש לצד 
החט"ב בשכונה 60. ימומן 

מהלוואה

רשות 
הספורט

הקמת מגרש כדורגל סינטטי, 
ילדים ונוער בשכונה 80 . ימומן 
מהלוואה (טרם נתקבל אומדן)

עמוד 2 מתוך 2
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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

 190             15               175             175            שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

 2,463         (15)              2,478          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 380             160             220             220            תכניות מיוחדות1815000752

 20,590       (130)                  20,720 20,840       שכר מורים גלילי1815020110

 24,070       (30)              24,100        24,100       שכר מורים כצנלסון1815010110

 2,110          210             1,900          1,750         הוצאות משפטיות שוטפות1617000581

 2,253         (210)            2,463          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 122             22               100             100            יועצים1616000980

 2,231         (22)              2,253          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 610             35               575             575            אחזקת אולמות ספורט1098004421

 40              (35)              75               100            תבחין יעודי תמיכות1829900822

 1,930          550             1,380          1,380-        חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה1343500930

 2,181         (50)                     2,231 5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 2,450          600             1,850          1,850         טיפול בילד בקהילה ושילוב באומ1843500840

 116             21               95               95              ישיבת ועדת ערים1731000751

 2,210         (21)              2,231          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 1                 1                   -                  -               מרכז גישור1348700420

 2,207         (3)                       2,210 5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 4                 4                   -                  -               מרכז גישור1829900822

    967,026          551    966,475הוצאות

    967,026          551    966,475הכנסות

-            -             -             

הנדסה7
מהנדס 
הרשות

התיקרות תמלול נגישות

קיום מפגשים, הדרכות8
עבודה 

קהילתית

שירותים 
חברתיים 
קהילתיים

ניקיון העירחזות העיר1
התאמה לביצוע בעקבות תוספת 

גינות כלבים

6
שירותים 
חברתיים 
קהילתיים

שרותים לילד 
ולנוער

מיון פנימי לבקשת היחידה

3
הלשכה 

המשפטית
הלשכה 

המשפטית
התאמה לביצוע חזוי

תיכוניםחינוך2
גיוס מורים במקצועות החסרים 

בתיכונים גלילי, וכצנלסון

התאמה לביצוע חזוימשאבי אנושמשאבי אנוש4

5
רשות 

הספורט
רשות 

הספורט
מיון פנימי לבקשת היחידה
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 וממונה על הגבייהמינוי מנהלת ארנונה 

 דברי הסבר: 

מנהלת אגף ההכנסות, סיון עמרה דדון, יש למנות מנהלת של   כניסתה לתפקידלאור 

 ארנונה וממונה על הגבייה במקומו של גזבר העירייה שמילא תפקידים אלה באופן זמני.

 

 הצעת החלטה

 ארנונה:   תמינוי מנהל .1

הארנונה בהתאם  תלמנהל עמרה דדון,סיון  מנהלת אגף הכנסות,את  מאשרים למנות

 -לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו   2להוראות סעיף 

1976 . 

 

 מינוי ממונה על הגבייה:  .2

לממונה על הגבייה לצורך סיון עמרה דדון  מנהלת אגף הכנסות,את  מאשרים למנות

המדינה )תיקוני חקיקה  גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק

וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה עפ"י כל  1992-להשגת יעדי התקציב( תשנ"ג

של  1985-לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו 18דין ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף 

שנקבע לגביה כי היא עבירה  קנסות מנהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה

 הטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המינהליות. שבעדה ניתן ל
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 פעיל כאות הוקרה למפקדים בשירות מילואיםמתן הנחה בארנונה 
 

 : דברי הסבר 

רשות  ,1993-ג"תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות בארנונה( התשנבהתאם ל

שהוטלה מסכום הארנונה השנתית  25%הנחה בשיעור של עד מקומית רשאית לקבוע 

באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא מפקד מילואים פעיל כהגדרתו בתקנות הנ"ל 

 .מ"ר בלבד משטח הנכס כאמור 100לגבי 

 , כקבוע בתקנות.5%אנשי המילואים שאינם מפקדים, ימשיכו ליהנות מהנחה בשיעור של 

  

 

 :  הצעת החלטה

הארנונה השנתית שתוטל מעתה מסכום  25%מאשרים מתן הנחה בארנונה בשיעור של 

תקנות ההסדרים במשק ואילך על מחזיק בנכס שהוא מפקד מילואים פעיל, כהגדרתו ב

  .ר"מ 100 -תוגבל ל. ההנחה 1993-ג"המדינה )הנחות בארנונה( התשנ

 תינתן הנחה בגין חודשים נובמבר ודצמבר. 2022ביחס לשנת 
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 דיווח על קבלת תרומה 

 

 .₪ במזומן שיועדה לסיוע ליוצאי אתיופיה 600אנונימית על סך תרומה התקבלה 

בין  התרומה  סכום   משפחות  חולק  קנייה  שתי  תווי  באמצעות  הרווחה,  לאגף  המוכרות 

 לרכישה ברשתות מזון. 

 
  



  2022/9/13פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 

  

מכ"ל העירייה, צחי בן אדרת,  גזבר העירייה ועו"ד אלון בן זקן, יועמ"ש –יובל בודיצקי  :וכחים

  העירייה. 

  כללי:

הפים מס.   לאישור גיוס וקבלה של  2016במאי    8מתאריך    4/2016חוזר מכ"ל משרד  , קבע והל 

רשויות מקומיות, שמטרתו להסדיר את ההליך לאישור של גיוס תרומות וקבלתן תרומות על ידי  

תרומות  לאישור  ראויים  עקרוות  ולעגן  ידיהן  על  השלטים  ותאגידים  מקומיות  רשויות  ידי  על 

  כאמור, אשר יבטיחו מהל תקין ושמירה על טוהר המידות.

בהוראות הוהל ובהוראות כל דין   על פי הוהל, ועדת התרומות תבחן את מידת עמידתה של תרומה

אחר ותמליץ לראש הרשות המקומית בחוות דעת מטעמה האם יתן וראוי לקבל את התרומה. ראש 

החליט  אם  התרומות.  ועדת  של  הדעת  חוות  יסוד  על  התרומה  של  קבלתה  בשאלת  יכריע  הרשות 

  ראש הרשות ביגוד להמלצתה של ועדת התרומות, עליו למק את החלטתו.

  ומה ופרטיה: התר

  ₪ במזומן  שיועדה לסיוע ליוצאי אתיופיה.  600תרומה אוימית על סך 

  . כספח א'רצ"ב העתק מכתב התורם, מסומן 

   

  עקרוות ושיקולים בבחית התרומה: 

   שלט על ידייה ולתאגיד הון ובה גם לוועדה המקומית לתכאמר "הרשות המקומית" הכוובכל מקום ש

 המקומית, כהגדרתם בוהל תרומות. הרשות 

  

התרומה תתקבל בדרך ובמידה שלא ישבשו את התהלותם הכספית התקיה של   .1

   – הרשות המקומית
  

 האם יתן יהיה להבטיח את קבלת התרומה במשך התקופה המיועדת לכך?  .א
 כן .  

 האם התרומה עלולה ליצור תלות של הרשות המקומית במקור מימון שאיו ודאי?  .ב
       לא .

האם קבלת התרומה עלולה לגרום לרשות המקומית עלויות והוצאות לוות   .ג

 משמעותית בעתיד?
 לא .

 זהות התורם, מהותו ואופי פעילותו:  .2
  תרומה אוימית.

  

 .במקרה של תורם שהוא תאגיד יש להוציא פלט מרשות התאגידים בדבר זהות הגופים הקשורים לתורם  

 לצורך קבלת המידע. יתן גם לפות לתורם עצמו 

   דסה ברשות המקומית וכן לוועדה המקומית, לשםכסים וה ,הוות למחלקות רישוי עסקים, אריש לפ

קבלת מידע הקיים במערכות הממוחשבות בדבר כסי המקרקעין של התורם ועסקיו הפועלים בתחומי 

 הרשות המקומית. 

  

 חשש לפגיעה בטוהר המידות עקב קבלת התרומה  .3



הרשות ובעלי תפקידים בה עלולים להימצא במצב של יגוד עייים עקב קבלת האם   .א

  התרומה?

 אין, מדובר בתרומה אוימית 

האם התרומה יתת לרשות ללא תמורה כלשהי מהרשות או ציפייה לקבלת תמורה   .ב

 כאמור בעתיד? 
 כן

 האם יש בתרומה כדי להקות לתורם עדיפות בקידום עסקיו?  .ג
 תרומה אוימית 

 האם צפויה פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה כתוצאה מקבלת התרומה?  .ד
 לא 

הקשור אליו המהל מגעים עם הרשות  האם קיימת זיקה בין התורם לבין גורם .4

(ו) לוהל תרומות, ומהי עוצמתה של זיקה -(א)6המקומית, מהסוגים המפורטים בסעיף 

 כאמור, ככל שקיימת?    
  תרומה אוימית  

  

לוהל, לגביהם קבע כי אין   6האם התורם מוי על אחד המקרים המפורטים בסעיף   .5

 לאשר את קבלת התרומה? 
חוזה עם הרשות המקומית? אם כן, האם מדובר בחוזה לקבלת האם התורם קשור ב  .א

 שירות מהשירותים שהרשות המקומית מספקת לתושביה? 
  תרומה אוימית 

האם התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית? האם הליך   .ב
 המכרז טרם הושלם? 

 תרומה אוימית  

 ם הרשות המקומית?האם התורם מהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית ע  .ג

 תרומה אוימית 
האם התורם מהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, או שמתהל ביו לבין   .ד

 הרשות המקומית משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם?

 תרומה אוימית 
  12האם התורם הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית וטרם חלפו   . ה

 חודשים מיום שהתקבלה החלטה בעין? אם כן, האם הבקשה דחתה?

 תרומה אוימית 
האם התורם עוסק בביה או בייזום פרויקטים של ביה, ובשתיים שקדמו למתן   .ו

שות המקומית התרומה עסק בושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הר

ובכלל זאת פעל במסגרת פרויקטים אלה לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק  

 התכון והביה?
 תרומה אוימית 

יש    .ז (קרוב  לתורם  האם  אח משפחה  צאצא,  הורה,  הורי   , הורה  אחות,  או  אח  זוג,  בן 
סבא או המתגורר בעיר כפר  )  אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה

 שיש לו כס, עסק או זיקה לעיר. 
  תרומה אוימית 

 

 חריגים:   .6

   ה.  5מקרים בהם ההגבלות הקבועות בסעיףלעיל לא תחול 

  לעיל מתקיים.   5יש לבחון רק במקרה בו אחד או יותר מהמקרים  בסעיף 

האם מדובר בתרומה המיועדת לרווחתם של תושבי הרשות המקומית, כגון מצרכי   .א

מזון, חבילות שי לחג וכיו"ב, אשר הרשות מארגת את העברתם לתושבי הרשות 

 ₪ בשת תקציב אחת?  50,000הזקקים לכך, ובלבד ששווי התרומה איו עולה על 



 תרומה אוימית 
במידה יכרת מן התועלת העשויה לצמוח  האם מדובר בתרומה שערכה הכלכלי גבוה  .ב

 לעיל?  5לתורם ממגעיו עם הרשות המקומית, כאמור בסעיף 
  תרומה אוימית 

 

  האם קיים הסכם בכתב מול התורם, המגדיר את מהות התרומה, מטרתה ותאיה? .7
  רצ"ב מכתב התורם.  

 

  חוות דעת ועדת התרומות

התורם, כאמור בוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על לאחר בחית התרומה, סיבותיה וזהות  

הפים   משרד  מכ"ל  בחוזר  פורסם  אשר  מקומיות,  רשויות  ועדת 4/2016ידי  לעיל,  שפורט  וכפי   , 

התרומה, ואולם,    הרשות  לראש  ממליצה  התרומות ספר עציון הבית  הואיל והמקומית לאשר את 

לפי   מעשורסגר  אגף    למעלה  מול  אל  בדיקה  ממשי    קיים  החיוך  ולפי  תלמידים איתור  לקושי 

 התורם   לפעול על פי החלופה השייה שצויה במכתב  , בסיבות אלו,ועדה ממליצהוהשהתחכו בו, 

למשפחות   לחלוקה  הרווחה  לאגף  התרומה  את    ה.אתיופייוצאי  ולהעביר 

אגף  עם  התייעצות  סכום  הרווחה   לאחר  בין  התרומה  ,  משפחות  יחולק  לאגשתי  ף, המוכרות 

  באמצעות תווי קייה לרכישה ברשתות מזון. 

 

 _______________   _____________               _______________  

  עו"ד אלון בן זקן     יובל בודיצקי                      צחי בן אדרת                       

  מכ"ל  העירייה                  גזבר העירייה                    יועמ"ש העירייה                      

 

  החלטת ראש הרשות המקומית 

לא לאשר את    לאשר       לאחר שבחתי את המלצת וועדת התרומות, כמפורט לעיל, החלטתי  

  המלצת וועדת התרומות.

ם החליט ראש הרשות המקומית ביגוד להמלצת ועדת  ימוקים (ימולא רק במקרים בה

  התרומות): ____________________________________________________________ 

  

                 ________________  

  רפי סער,  ראש העיר                  

  הוראות וספות: 

למועצת הרשות אם החליט ראש הרשות המקומית על קבלת תרומה, הוא ימסור על כך הודעה   .1

 המקומית. 

החודשים שלאחר קבלת תרומה על ידי רשות מקומית, ידווח ראש הרשות המקומית  12במהלך   .2

למועצת הרשות המקומית אודות כל בקשה של התורם, לרבות של גוף הקשור לתורם, אשר 

אושרה במלואה או בחלקה, וכן אודות כל התקשרות חוזית או הליך משפטי בין התורם או גוף 



הקשור אליו לבין הרשות המקומית. חובת דיווח כאמור לא תחול ביחס למידע המוגן לפי חוק 

 הגת הפרטיות או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית פעוטת ערך. 

כל תרומה כספית שאושרה תופקד בקופת הרשות המקומית ויתבצע רישום מתאים בספרי  .3

תי רגילים ובהתאם להלים החשבואיים החשבוות, בהתאם להוראות הדין בעיין תקציבים בל

 של יהול ספרי הרשות המקומית, החיות משרד הפים ועל פי כל דין.

תרומה בשווה כסף תוערך על ידי שמאי, על ידי מעריך מוסמך או על בסיס מידע מהימן אחר,  .4

 לרבות מידע חשבואי רלווטי. ערך התרומה יירשם בספר כסי הרשות המקומית.

אישור קבלת תרומה תפורסם באתר האיטרט של הרשות בתוך שלושים יום מיום   הודעה על  .5

 האישור. חוות הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד להודעה בדבר אישור קבלת התרומה. 

ככלל, תכלול ההודעה אודות אישור קבלת התרומה את שם התורם. אם התורם ביקש שלא 

רשות המקומית ואישור קבלת התרומה יפורסם לפרסם את שמו, יימסר הדיווח למועצת ה 

  באתר האיטרט של הרשות, ללא ציון שמו.

  וועדה מקומית לא תקבל תרומות. .6
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 שייח  -אישור מועצת העיר לנסיעת ראש העיר לועידת האקלים בשארם א 

 

 :   דברי הסבר

שייח. ראש העיר -בשארם א 6-18/11ועידת האקלים העולמית מתקיימת בין התאריכים  

 ₪  2957. עלות הנסיעה נאמדת בסכום של 16-17/11משתתף בועידה בין התאריכים 

  .ותשולם מסעיף ערי תאום וקשרי חוץ

 העיר כפר סבא מקדמת ומובילה בתחום הקיימות מזה שנים. 

העולם ובו יציגו את החדשנות בתחום האקלים, יתקיימו בכנס ישתתפו ערים רבות מכל 

פורומים של היערכות לשינויי אקלים, יוצגו מוצרים חדשניים, יתקיימו דיונים מהותיים 

על מתווה ההתמודדות עם התחממות כדור הארץ ובסופה של הוועידה ייגזרו יעדים 

 להמשך. 

כת לממש אותה בשנים כפר סבא מקדמת תכנית להיערכות עם שינויי אקלים ונער

 הקרובות, על כן יש חשיבות להשתתפות ראש עיר והצוותים המקצועיים. 

בכנס ניתן יהיה לקבל כלים מקצועיים, לרכוש ידע, למידת עמיתים וחשיפה לאתגרים 

  .הקיימים, גם פתרונות וכו' 

מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה מאשרים, כנדרש על פי חוזר מנכ"ל את הנסיעה ואת 

 מימונה. 

 

 :   הצעת החלטה

 ש"ח 2957של בסכום  ,של ראש העיר הנסיעאת מימון עלות המועצת העיר מאשרת 

 .16-17/11/2022שייח בין התאריכים -לועידת האקלים בשארם א
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 להקצאת חדר לעמותת "צוות"  18/9/2022מיום אישור המלצת וועדת הקצאות 

 
המליצה להקצות לעמותת  18/09/2022: וועדת הקצאות בישיבתה מיום דברי הסבר

 .6438בגוש  123, חלק מחלקה 31במבנה ברחוב המייסדים  6"צוות" את חדר מס' 

 -ים, והואיל וההקצאה הקודמת מסתיימת בנחדר זה הוקצה לעמותה לפני מספר ש

 , הוגשה בקשה להארכת ההקצאה. 30/12/2022

 בוצעו פרסומים הן בעיתונות והן בשטח כפי שנדרש. 

 

 :  הצעת החלטה

במבנה ברחוב המייסדים   6מועצת העיר מאשרת להקצות לעמותת "צוות" את חדר מספר 

 שנים. 3, לתקופה של 6438בגוש  123, חלק מחלקה 31
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 מנכ"ל העירייה שכרה של עוזרת עדכון אישור 

 
 

    הצעת החלטה:

 37.5% -ל 35% -מאשרים לעדכן את שכרה של עוזרת מנכ"ל העירייה, מיטל קולין מ

 40%של עד משכר מנכ"ל העירייה בחוזה אישי למשרת אמון. כמו כן מאשרים טווח שכר 

 בחוזה אישי למשרת אמון. משכר מנכ"ל
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 עדכון הרכב ועדות העירייה
 
 

 : הצעת החלטה

כיו"ר ועדת כספים במקומה של תהילה  שמש מאשרים למנות את לירית שפיר  .1

  .מיימון
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 ת עירייה ועובדשתי מתן היתר לעבודה נוספת ל

 

 :  הצעת החלטה

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, ספרנית באגף החינוך, המעוניינת 

  החינוך, מחוץ לשעות העבודה.לעבוד בהדרכת ספרניות בבתי ספר מטעם משרד 

 יובהר בזאת, כי תוקף האישור הינו עד שנה ממועד זה . 

 
 :  הצעת החלטה

מאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה, מדריכה לצורפות בבי"ס מפתן, 

 המעוניינת לעבוד בעבודות אדמיניסטרציה בחברת סטרטאפ פרטית בתחום התקשורת, 

  מחוץ לשעות העבודה.

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

 :  הצעת החלטה

 :  עובדי העירייהשני של   70מאשרים הארכת שירותם מעבר לגיל 

 31/10/2023מנהל מחסן לציוד חירום באגף הביטחון, הארכה עד  •

 31/8/2023מנהלנית ראשית חט"ב שרת, הארכה עד  •

 




