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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"גט טבת,   ' 
 2023ינואר,    2

 638529 אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר  
 

  
  2023הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין ינואר   הנדון:

 
 

 04/01/2023ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

כפר    87תל חי  ,  אולם הספורט בבית הספר "תורה ומדע"ב,  18:00, בשעה  גתשפ",  יא' טבת

 סבא.

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 : שאילתות .1

 נגישות לתושבי הדרים במעבר לרחוב בן יהודה.  .א

 גינת כלבים ללא תאורה.  .ב

 חברת בטחון שהחלה לעבוד בעיר. .ג

 הדרים.אוהל לא חוקי שהוקם בשכונת  .ד

העדר מעמד של ועדה מקומית עצמאית/ מוסמכת לוועדה המקומית של   .ה

 כפר סבא.

 נקודות איסוף גזם פיראטיות. .ו

 הצעות לסדר :  .2

 פינוי מבנים ארעיים ללא היתר. .א

 איסור הפליה בכפר סבא.  .ב

 סדברי.-דמוקרטי-תכנית הבינוי בבית הספר המונטסורי .ג

 טיפול מידי, ניקוז בחורשת קפלן. .ד

. החומר נשלח  2023לכפר סבא )פיקוח על כלבים( )ביטול( התשפ"ג חוק עזר  .3

 . 21/11/2022בתאריך 
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 :  27/12/2022אישור המלצות ועדת כספים מיום  .4

 העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף. .א

 העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח )תב"ר(  .ב

 .8רח' הס  107חלקה  6431תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש  .5

אישור תשלום מקדמות על   – 01/01/2023אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .6

 מועדון הכדורגל ביתר קפלן  ,חשבון תמיכות למועדון הכדורעף הפועל כפר סבא

 .ומועדון הכדורגל הפועל כפר סבא

 עדכון הרכב ועדות העירייה. .7

 . 70אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל  .8

 דיווח על קבלת תרומה.  .9

 

 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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26/12/22 

 לכבוד ראש עיריית כפר סבא                                                                              

 

 נגישות לתושבי הדרים במעבר לרחוב בן יהודה

לדוגמה,  –תושבי שכונת הדרים עושים שימוש רב בשירותים שנמצאים מעבר לרחוב בן יהודה 

קופת חולים, גני ילדים ועוד. לאורך חלק משמעותי מהרחוב לא קיימים מעברי חציה, נושא אשר  

ידי הצבת גשר. עם זאת, הגשר אינו נגיש למעבר -ידי עיריית כפר סבא על-נפתר בעבר בחלקו על

ם מוגבלים בתנועה וכך בפועל, אנשים מבוגרים חוצים את הרחוב, בו יש תנועה  של תושבי

 מסוכנת.  

גם במקומות בהם קיימים מעברי חצייה, תנועת המכוניות סואנת ומסוכנת וישנו חשש לחצות את 

 הכביש כך.  

 

 נשמח להבין:  

 האם עיריית כפר סבא רואה זאת כבעיה, וכיצד היא מתכוונת לפתור אותה? .1

העירייה מתכוונת לקדם מיתון תנועה בחלקו המזרחי של רחוב בן יהודה ואם כן   האם  .2

 כיצד?

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 

 

 מנכ"ל –יובל בודינצקי העתק: 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

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

 

 מענה לשאילתה נגישות לתושבי הדרים במעבר לרחוב בן יהודה 

 

בחלקו המזרחי של רחוב בן יהודה קיימים מעברי חציה בכל צומת, פרט לרחוב דניאל, שם 

 גשר הולכי רגל. כאמור  קיים

 הקיימים כמעט בכל צומת. הרחוב ממותן תנועה בשל ככרות התנועה 

 

מחלקת תתכנן  ,2023 -כחלק מתוכנית העבודה ל ,צומת המובילבמפגש של בן יהודה עם 

 תחבורה שינויים שאמורים לשפר את בטיחות משתמשי הדרך.
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26/12/22 

 לכבוד  

            ראש עיריית כפר סבא                                                                    

 גינת כלבים ללא תאורה

גינת כלבים שנמצאת בעומק שטח ציבורי, בין עמותת "סביון" לבין אולם הספורט של התיכונים,  

נעדרת כלל תאורה. הגינה משמשת בעלי כלבים רבים באזור, והם הביעו את חששם מנפילות, 

 בעיקר ערב תוואי הקרקע, שימוש הכלבים בקרקע, והחושך המוקדם היורד בתקופה זו. 

 נשמח להבין:  

 כוונת העיריה להתקין תאורה בגינה? אם כן, מתי?האם ב

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –לין מיטל קו

 

  



 

 
 
 
 

 
 

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

 
 מענה לשאילתה גינת כלבים ללא תאורה

 

 
 ם מלינים ...כראשית אציין כי תמוה בעיני כי אנו לא מכירים את התלונות עליהן הנ

הותקנה התאורה ברחבי העיר עוצמת תוכנית העבודה להגברת יעדי  כחלק מבכל מקרה ו

לטובת המדוברת והכל למען ותאורה, הכוללת מנגנון שעון שבת, גם בגינת הכלבים  

 משתמשי ובאי הגינה. 
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28/11/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 חברת בטחון שהחלה לעבוד בעיר

בטחה לא נהגו ברכב מסומן  תושבי כפר סבא פגשו חברת בטחון חדשה ברחובות העיר. קבלני הא

 כרכב אבטחה והיו לבושים ברישול .

 נשמח להבין: 

 האם החלה לפעול חברת אבטחה חדשה בעיר?  .1

 על בסיס איזה נוהל היא הוכנסה? .2

 מה רמת האבטחה שהיא יכולה לספק? .3

 

 
 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

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

 מענה לשאילתה חברת בטחון שהחלה לעבוד בעיר 
 
 

תחושת הבטחון בעיר, הוחלט על תגבור מערך הסיורים ועל מנת לחזק את חודשיים כלפני 

 .  ברחבי העירמצלמות  במקביל להוספתזאת , ברחבי העיר והרכבים

 ה מקצועית של החלטהערכות מצב יומיות ום בהתאם לינאופן התגבור והגדלת הסיור ה

 . והכל כמובן תוך תיאום ועבודה משותפת מול המשטרה   מנהל אגף הבטחון

לבצע סיורים למניעת עבירות הינה מטרתו ו ס.א.ס, מדובר שייך לחברת רכב הסיור ה

 . על פי הצרכים והדרישותרכוש בגזרה שהוגדרה לו 

משולט ומאובזר עם מהבהבים ומבוקר לפחות פעמיים  הרכב  בשונה ממה שנכתב,

 השיטור העירוני.במשמרת על ידי 

 עיר.רחבי ה ל רכבי הסיור כולל התגבור הפועלים בלמכיר ומודע לכ השיטורמפקד 
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26/12/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 

 אוהל לא חוקי שהוקם בשכונת הדרים

מזה מספר חודשים מוצב אוהל בשטח ציבורי בשכונת הדרים. תושבי הסביבה מתלוננים על מפגע  
רעש ועל תקיפות מילוליות ואיומים כלפיהם. חייהם אינם חיים. הם פנו אישית אל ראש העיר 

שמשום מה סרב להיפגש איתם. האוהל להבנתנו אינו חוקי, וכצפוי מהווה מטרד לשכניו. לא מן 
 א מהוה גם סכנה ליושביו. הנמנע שהו

 

 נשמח להבין: 

 מדוע אתה מסרב להיפגש עם חברי ועד הפעולה שהוקם לנושא?  .1

 מדוע אתה מאפשר את קיומו של האוהל הזה בניגוד לחוק?  .2

 

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה אוהל לא חוקי שהוקם בשכונת הדרים
 
 

הוקם על מנת לתת מענה דחוף באיזור בו ו זמניהינו ם מתפלליה לשימוש   האוהל שהוצב

    בית כנסת. לא קיים

בנה זמני שישמש כמרכז קהילתי אושר להקים מ  1/6/2022בישיבת המועצה מתאריך  

 בימי חול וכבית כנסת לציבור המתפללים בסופי שבוע .

 של המגרש המיועד למבני ציבור ומיטבי  תכנון כוללבמקביל מקדם אגף התכנון בעירייה 

, הכולל מרכז קהילתי, כמתחם ציבורי משולב קונבנציונליתבבנייה י קבע בניית מבנלצורך 

 בית כנסת וכו'. 
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26/12/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 
 שאילתה בנושא העדר מעמד של ועדה מקומית עצמאית/מוסמכת לוועדה המקומית של כפר סבא 

 
חוק התכנון והבניה מאפשר לשר הפנים לקבוע כי ועדות מקומיות לתכנון ובניה מסוימות נמצאות 

אלו תכנית מתאר מאושרת מהעת האחרונה , הו  מקצועיות ויעילות, ובהסתמך שיש לוועדות 
רשאיות לאשר כל תכנית התואמת את תכנית המתאר. החוק שונה וניתן גם לאשר ועדות מקומיות  

 שלא הסתיים תהליך אישור תכנית המתאר. 
 

הקריטריונים לקביעת רשות עצמאית /מוסמכת הם בעיקר בנושאי היערכות )ציוד, כ"א, הכשרה  
 ביצוע ) עבודה על פי נהלים, עמידה בלו"ז ועוד( ואיכות החלטות. ועוד(, 

 
ועדות מקומיות מוסמכות, מבניהן הרצליה, רעננה, הוד השרון ומועצה אזורית דרום  20כיום יש 
 השרון. 

 
 נשמח להבין: 

האם יו"ר הועדה המקומית פנה למשרד הפנים לבחון מעמד זה לוועדה המקומית כפר  .1
 סבא ואם לא, מדוע?

 מה נעשה כדי לעמוד בקריטריונים של רשות מוסמכת/עצמאית? .2
 האם ניתן גיבוי כספי כדי לעמוד בקריטריונים כמו ציוד, הכשרת כ"א ועוד?  .3

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 מועצת העירחבר  - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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בנושא העדר מעמד של ועדה מקומית עצמאית/מוסמכת לוועדה  מענה לשאילתה
 המקומית של כפר סבא 

 
 

התנהלו פגישות עם מנהל התכנון לצורך הסמכת הועדה המקומית לתכנון  2022בשנת 

 עצמאית. הכוועדובניה כפר סבא 

פרקליטות המדינה מהווה אחד מהגורמים המקצועיים הממליצים לעניין זה ובפגישת 

עבודה מחודש ספטמבר, שהתקיימה בין נציגי הפרקליטות לבין נציגי הפיקוח והתביעה 

, סוכם כי הפרקליטות תעביר את המלצותיה לעניין ייעול פעילות אכיפת הוועדה העירונית

 המקומית, לקראת הסמכת הועדה כוועדה עצמאית. 

עד לקבלת הנחיות והמלצות הפרקליטות, הוועדה פועלת כל העת לשיפור וטיוב פעולות 

 האכיפה בתחום התכנון והבנייה.
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26/12/22 

 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                                   

 נקודות איסוף גזם פיראטיות

במספר רב של מקומות בעיר אנו עדים לנקודות איסוף גזם ופסולת פיראטיות. נמצא בשטח שלט  

שאסור להשליך פסולת והמשליך צפוי להיקנס בסכום גבוה וכן בור ומדרכה הרוסה כי העיריה 

כלים מכניים. כך המדרכה גם הולכת ונהרסת ואנו מוצאים העיר מחוררת ובכל   מפנה הפסולת עם 

פינה ערימות פסולת. נראה שהנושא יצא משליטה. בדרך כלל המקום מתחיל מנקודה קטנה 

מוזנחת על המדרכה, שיח שמת, עץ שנכרת ועוד. בהרבה מהמקרים ניתן היה לפתור הבעיה 

ח. כעת יש ריבוי של נקודות אלו וגם הורסים בשתילת עץ, בהשלמת מדרכה, בשתילת שי

 המדרכות. 

 שאלה:

 מה עושה העיריה כדי לפתור נקודות מוזנחות אלו? 

 

 בברכה

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר  –סמי ריכטר 

 חבר מועצת העיר - פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צרפתי צביקה 

 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה לשאילתה בנושא נקודות איסוף גזם פיראטיות 

 

פינות גזם ופסולת גושית רבות באמצעות יציקת בטון ושילוט מסודר. ל דואגת העירייה 

למיגור התופעה. הפתרון מורכב הפתרון הביא לצמצום הנזקים במרחב הציבורי אבל לא 

מחינוך האוכלוסייה להתנהגות אזרחית ראויה ואכיפה סביבתית. הפתרונות המוצגים 

 .ואכיפה  ההסבר ,בשאילתה בוצעו ומבוצעים בפועל . הפתרון הינו משולב חינוך

הסברה בנושא הפחתת צריכה ושמירה על נחלת פועל בכל הקשור לאגף קיימות וחדשנות 

הספר ומול התושבים. הסברה זו מטרתה לתת מענה שורשי שחלק מהשפעתו הכלל בבתי 

שינוי התנהגותי הוא תהליך ארוך טווח ומצריך   הובלת תהיה הקטנת והפחתת ערמות אלו.

 . דבקות במטרה ונחישות

אגף חזות העיר יחד עם אגף הקיימות והחדשנות עמלים למצוא פתרונות קצה נוספים 

: פרויקט קומפוסטרים עירוני,  מרסקת נוספות כגון  אלטרנטיבותשבאמצעותם נוכל לתת 

 . גזם קטנה ניידת ועוד
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 הצעה לסדר: פינוי מבנים ארעיים ללא היתר

 
לפני כשנה הוזז בחסות העירייה מניין המתפללים בשכונת הדרים אל אוהל ברחוב עמק חורון.  

עבור השכנים במיקום הקודם, כשבחסות שינוי מיקום התפילה בוצע לאחר למעלה משנה של סבל 
איסור ההתגודדות בתוך מבנים בתקופת הקורונה נוצר מול ביתם הלכה למעשה בית כנסת תחת 
כיפת השמיים. האוהל המדובר הוקם ללא היתר ומאז רוחש פעילויות במיקומו החדש, תוך גרימת 

 מפגעי רעש ניכרים עבור השכנים הן בסוף השבוע והן באמצע השבוע. 
 

מפגעי הרעש נמשכו והתעצמו גם לאחר נסיון הידברות והבטחה להזזת האוהל למקום מרוחק יותר  
באותו מתחם, באופן שמעיד על הצפוי בהמשך גם אם אכן יוזז האוהל. נזכיר שבאותה שכונה ממש 
ישנה בקשה מזה שנים למרכז לפעילות קהילתית פלורליסטית. עבור צורך זה של תושבים במספר 

 אף יותר המענה לא ניתן מידית, ובוודאי לא באמצעות הקמת אוהל.גדול 
 

בעיה זו לא היתה נוצרת מלכתחילה אם היתה התייחסות לשורש העניין: מדובר במבנה ללא היתר  
שהוקם על קרקע ציבורית ובהקצאת קרקע עירונית בפועל תוך עקיפה בוטה של נוהל הקצאות  

 הקרקע. 
 

בפני מועצת העיר לצורך קבלת החלטה עקרונית: האם ישנם תושבים אשר אנו מביאים נושא זה 
נמצאים מעל החוק? האם גם תושבים אחרים שירצו לערוך פעילויות משותפות קבועות יקבלו זכות 

להקמת אוהל על קרקע ציבורית? במידה והתשובה היא חיובית, הרי שהמצב בעיר יהפוך להיות 
ים למטרות שונות יוקמו ללא אכיפה. די להזכיר את פינויו בכוח בלתי נסבל בכל שכונותיה כשאוהל

. אם זהו הדין, הרי שיש להתייחס לכולם 2011של מאהל המחאה החברתית ליד העירייה בשנת 
 באופן שווה. 

 
 הצעת החלטה:

 
. לא יוקמו אוהלים או מבנים ארעיים בכפר סבא ללא היתר. העירייה תפעיל את מלוא סמכותה על  1

 כוף את החוק. מנת לא
 
. האוהל ברחוב עמק חורון יפונה לאלתר ולא יוקם מחדש אלא בדרך של הקצאת קרקע כחוק, תוך  2

 כיבוד אורחות חייהם של השכנים והימנעות מכל מפגע או הפרעה.
 

 
 

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

שפיר שמש, חברת מועצת העיר לירית   
 

 

 



 
 

 
 

 2022ספטמבר,  4
 יום ראשון ח' אלול תשפ"ב 

 102מוע/סימוכין: 
 

 לכבוד 
  ראש העיר מר רפי סער  

     
 

   בכפר סבא הפליהאיסור  -4.1.23הצעה לסדר לישיבת המועצה ביום הנדון: 

ציבוריים,   .1 ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק 

אפליה באספקה של  אוסר    2000אשר נחקק בשנת    ("הפליהסור  "חוק אי)להלן:    2000-תשס"א

מוצר או מתן שירות ציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה  

 . מינית, גיל, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות

ל סעיפים  נכללים שלשלה החדשה,  הקמתה של הממ  עםנחתמו  בהסכמים הקואליציוניים ש .2

 . חוק איסור הפליהשל הלכה למעשה לביטולו  הנוגעים 

יתאפשר לקיים אירועים  ך שאליציוניים סעיף לפיו יתוקן חוק ההפליה כגן בהסכמים הקו כך עו .3

 ויתאפשר לבעל עסק לסרב לתת שירות לאדם על רקע אמונה דתית.    בהפרדה מגדרית

  נואלסיון  י נושוויון  ערך ה  -ישראלבסיסיים של מדינת  המדובר בחתירה תחת אחד מערכיה ה .4

טולו  ילבלא יעלה על הדעת שניתן יד  וט מהחברה שלנו.  לדחוק לשוליים ולהדיר קבוצות מיע

 וט במדינתו ובעירנו. יה ועוולות כנגד קבוצות מיעהלכה למעשה של חוק הנועד למנוע אפל 

 : הצעת ההחלטה

על  בישראל  ותושבותיה וכל הציבור  של כל תושביה  כפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון   .5

גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, גיל,  לכל גווניו וללא כל קשר  

 השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות 

ולא תאפשר  קידום ערכים של שוויון, שוויון מגדרי, גיוון והכלה  כפר סבא תמשיך לפעול למען   .6

פגיעה   ומן  כל  סוג  מכל  אפליה  ת  שהואו/או  הצכלפיה  וכלל  ותושבותיה  המקבל  ושביה  יבור 

   .בחוקוזאת על פי הקריטריונים האסורים כיום  שירותים עירוניים

ה .7 כל  תקיים  לא  סבא  כפר  גופים  תקשעיריית  או  עסקים  עם  שהוא  ומן  סוג  מכל  שיפלו  רות 

 . לקוחות על בסיס הקריטריונים שאסורים כיום בחוק

 
 , הבכבוד רב ובברכ 

 
 

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

  עדי לוי סקופעו"ד       הנדין-עילאי הרסגור
        פליאה קטנר 

 מאיר מנדלוביץ 
 לירית שפיר שמש 

 

 
 העתקים:  

 מנכ"ל עיריית כפר סבא  - מר יובל בודניצקי
 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא  - גב' מיטל קולין



1 

           
 

 2023בינואר  1
 
 

            לכבוד 
 רפי סער 

 ראש עיריית כפר סבא 

 

   סדברי-דמוקרטי-הספר המונטסורי-ביתתכנית הבינוי ב הצעה לסדר בנושאהנדון: 

 

 

 התכנון והבנייה הקרובה. לעלות לדיון בועדת יהתכנית הבינוי שמתוכננות לקריית ביה"ס הדמוקרטי צפו

הספר -קהילות בתיחלק מהואיל והתכנית לוקה בחסר ויש בה סוגיות רבות שלא נלקחו בחשבון, והואיל וגם ל

כמו כן,   לדיון בנושא. לכנס בדחיפות את ועדת החינוך יםמבקש  חנוהאלו יש השגות מהותיות לגביה, אנ

השגות  , להקשיב לואת הממשק שלה עם התכניות האזוריות   להזמין את כל בעלי העניין, להציג את התכניות

 מנת לקבל החלטות מושכלות. -עלוזאת , הןכל בעלי העניין ולדון בשל 

 

 הצעת ההחלטה: 

הדמוקרטי,   הספר  בתי  של  וההתפתחות  הבינוי  בנושא  מיוחד  לדיון  החינוך  וועדת  את  תכנס  העירייה 

כל בעלי העניין הרלוונטיים, ביניהם: מנהלי   בנוסף לחברים הקבועים,  יוזמנו,  לדיון  והסדברי.  המונטסורי 

בתי בתי-שלושת  שלושת  של  ההורים  הנהגות  נציגי  המבקשי-הספר,  ההורים  נציגי  את  הספר,  לרשום  ם 

 הספר הללו ומהנדסת העיר.  -ילדיהם לבתי

 כמו כן, העירייה לא תפעל להשלים את היתר הבנייה, עד להתכנסות הוועדה ולקבלת החלטות בנושא. 

 

 בברכה, 

 

 עו"ד ניצב )בדימוס( יוסי סדבון 

 צביקה צרפתי 

 עו"ד קרן גרשון

 עו"ד סמי ריכטר 

 ד"ר אסנת ספורטה 

 
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 בודניצקי, מנכ"ל העירייהיובל 

 מיטל קולין, עוזרת מנכ"ל
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 01-01-2023           לכבוד                                  

 ראש העיר 

 טיפול מידי, ניקוז בחורשת קפלן –הנדון: הצעה לסדר 
 

 הצגנו נושא מצבה של חורשת קפלן.   14-10-20בישיבת מועצת העיר מיום  

חורשת קפלן היא החורשה הגדולה תחומי העיר. חורשה בעלת חשיבות רבה סביבתית, חינוכית וקהילתית.  

תושבים נאבקו שהחורשה תהיה מוקד טבע עירוני, ואמנם נעשה בעבר בשיתוף התושבים ובית הספר  

ון, שיקום העצים, נטיעות, פרישת מערכת טפטוף, שילוט. היום החורשה איננה  הדמוקרטי תהליך תכנ

מזמינה. מערכות הטפטוף כבר לא קיימות, המקום לא מונגש, מערכת ניקוז הנגר העילי איננה טובה 

והקרקע מחורצת. בשולי החורשה טרקטורונים חורצים השטח והגשם מגביר החריצים וגורם לסחף. יש  

 עצים אבל לפעמים אין עץ ליד השילוט. יש פוטנציאל לנטיעות נוספות.שילוט על מין ה

במענה הוצג כאילו הנושא מטופל, והוצגו נושאים אזוריים לא רלוונטיים  לנושא השאילתה כמו תכנון  

שלולית החורף. החריצות בקרקע מהגשמים כוסו באספלט גרוס, כשברור שללא תכנון ניקוז, בגשם הראשון  

 זה מה שקרה. הכל ייסחף, ו

לאחר הגשם הראשון, המים חרצו שוב הקרקע, סחפו קרקע שנכנסה למערכות הניקוז וכמובן פוגעני לרחוב 

 ודייריו. כמובן שאבדנו מים שבתכנון נכון ניתן היה להחדיר לקרקע שלא לדבר על סחף הקרקע.

 מוצע להחליט : 

בחורשה . כמו כן תבצע מידית נטיעות  העיריה תכין מידית תכנית לניקוז השטח במגמה להשאיר המים 

 השלמה, תסדיר נושא שילוט העצים ותחזיר את הגינה שהוקמה במקום. 

 בברכה

 חברי וחברות מועצת העיר  

 אסנת ספורטה  

 הדר לביא 

 יוסי סדבון  

 יעל סער

 סמי ריכטר 

 פינחס כהנא 

 צביקה צרפתי  

 קרן גרשון  

 

 מנכ"ל העיריה.  –העתק: יובל בודניצקי   

 עוזרת מנכ"ל.  –קולין מיטל  
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 3202 –סבא )פיקוח על כלבים( )ביטול(  התשפ"ג  -אישור חוק עזר לכפר

 
 

 רצ"ב נוסח חוק העזר ודברי הסבר.

 

 :   הצעת החלטה

, בנוסח 2023 -מאשרים את חוק העזר לכפר סבא )פיקוח על כלבים( )ביטול(, התשפ"ג 

חוק העזר לכפר סבא )פיקוח על שצורף לסדר היום של ישיבת המועצה, המבטל את  

 .1993 –כלבים(, תשנ"ג 

 

  



  

 3202-גסבא  )פיקוח על כלבים( )ביטול(  התשפ" -חוק עזר לכפר
 

מתקינה מועצת  עיריית כפר סבא חוק עזר   1לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ 250בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 :זה

 
 ביטול .1

 בטל. - 2  1993פיקוח על כלבים(  תשנ"ג  )  חוק העזר לכפר סבא
 

 ( 2022  _____ב  _התשפ"ג ) _____' ב_

     ____________________________ 

 רפי סער                                
 סבא -ראש עיריית כפר         

 
 
 

 
 2022 -גסבא )פיקוח על כלבים( )ביטול( תשפ" - חוק עזר לכפרל דברי הסבר

  
המקומית  סמיך את ראש הרשות  מ  19933  – סבא  )פיקוח על כלבים(, תשנ"ג    -חוק עזר לכפר .1

"להשמיד  לרבות מתן סמכות  ,  שונות  לטפל במתן רישיונות לכלבים, סירוב ליתן רישיונות מסיבות
 כלבים שנמסרו למאורות בידוד" )הסגר( בנסיבות המתוארות בחוק העזר. 

 
  2002  -חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"גהפו חוק ארצי, הוא  נכנס לתוק  2004בשנת   .2

 .  2005-תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה הותקנו , מכוחו  "(החוק הארצי" להלן: )
 

עולה מפורשות כי    19984  - להצעת החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשנ"חמדברי ההסבר   .3
 . לייצר הסדר אחיד וכלל ארציהמטרה לחקיקת החוק הארצי, הייתה 

 

 : לשון הצעת החוקבו
 

רשות  כל  ידי  על  נקבעים  כלבים  להחזקת  ההסדרים  "...בישראל 
פרסם   1996מקומית בנפרד בדרך של חקיקת חוק עזר עירוני. בשנת  

שר הפנים חוק עזר לדוגמא לרשויות המקומיות )פיקוח על כלבים  
... המציע הסדרים חלקיים להחזקתם של  51996  -וחתולים( התשנ"ו

ן אלקטרוני. חוק העזר אומץ על ידי כלבים, לרבות חובת רישוי וסימו
חלק מן הרשויות המקומיות...כמה רשויות מקומיות קבעו הסדרים 
הקבועים  שההסדרים  לכך  מביא  זה  מצב  זה.  לעניין  נפרדים 

להחזקתם של כלבים אינם אחידים ומובן מאליו שלא קיים רישום 

 
 .197,עמ'  8דיני מדינת ישראל, נוסח חדש   1

 .164עמ'  18.2.1993מיום   500ק"ת חש"ם תשנ"ג מס'  2

 164, עמ' 18.2.1993, תשנ"ג 500חש"ם  3

 383, 382, עמ' 22.6.1998, כ"ח בסיון התשנ"ח, 2723הצעת חוק  4

   354חש"ם, התשנ"ו, עמ'  -ק"ת 5



ארצי של כלבים. העדרו של גורם מרכזי בעל סמכויות אכיפה שיוכל  

להוביל ולקדם את הטיפול בנושא, וכן העדר ענישה מרתיעה הביאו  
לכך שנושא החזקת הכלבים בארץ עדיין פרוץ. מטרת החוק המוצע  

 היא לקבוע הסדר אחיד כלל ארצי.."
 

 .6חוק העזר לדוגמא שפורסם על ידי משרד הפנים   בוטל 2004בשנת  בהתאם, .4
 

חובת רישוי להחזקת כלב,  לרבות  כלבים,    החוק הארצי קובע הסדר מקיף לעניין החזקתם של .5
,  תנאים לקבלת רישיון, חובת סימון כלבים בשבב אלקטרוני, סמכות לביטול רישיון החזקת כלבה

כי   נקבע  כן,  כמו  ועוד.  כלבים  לרישום  ארצי  מרכז  של  קיומו  מידע,  ומסירת  דיווח  חובות 
 .העירונילרופא הווטרינר הסמכויות לפי החוק הארצי מסורות  

ותקנותיו. כך  בסתירה לחוק הארצי   ותעומדמכיל הוראות החוק העזר העירוני דא עקא, כי   .6
ין היתר  ב  ,רישיון או לבטל רישיון ןת יראש העיריה רשאי לסרב ל על פי חוק העזר,  לדוגמא,
, ואילו בחוק הארצי על תקנותיו, לא  "הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים"  לפיומהטעם 

 . זהה לביטול רישיון מטעם קיימת עיל 
חובה להחזקת כלב קשור ברצועה  ה  לענייןבחוק הארצי אין התייחסות לגיל הכלב  זאת ועוד, 

 חודשים.    3החל מגיל ככזה ואילו בחוק העזר כלב מוגדר 
למעשה,   .7 לתוקףהלכה  הארצי  החוק  של  כניסתו  פועלת  , מאז  על    ,העירייה  הפיקוח  בתחום 

פקודת  , כגון  בשילוב עם חוקים נוספים  והתקנות שהותקנו מכוחו, וק הארצי  בהתאם לח  ,הכלבים
 ועוד.  2008 -סבא )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים( תשס"ח  הכלבת, חוק עזר לכפר

 
ואח'    1060/09עת"מ  במסגרת   .8 יבנה  גן  נגד המועצה המקומית  ואח'  פוזנר  בבית משפט  יהודה 

בין היתר, שאלת הסמכות בנוגע לפיקוח על    ,, נדונה"(פוזנרפסק דין   )להלן: "  אביב  -המחוזי בתל
, שמקורו בחוק העזר העירוני  ונשאלה השאלה האם רעש וריח ארציהחזקת הכלבים מכח חוק ה 

 . מהווים עילה לשלילת רישיון להחזקת כלבשל המועצה המקומית, 
 

 בית המשפט קבע כי:
 

הפיק  ".. להסדרת  החוק  של  הוראותיו  שבין  על  בהתנגשות  וח 
החוק   הוראת  מחייבת  העזר,  חוק  של  הוראותיו  לבין  כלבים 
עם   אחד  קנה  עולה  זו  תוצאה  הכלבים...  על  הפיקוח  להסדרת 
 עמדת המדינה... ובמיוחד בעמדת הלשכה המשפטית ...כדלקמן: 

"רישיון להחזקת כלב צריך להינתן לפי חוק להסדרת הפיקוח על  
ן לבטל רישיון שניתן לפי כלבים ולא לפי חוק עזר עירוני...לא נית

חוק ההסדרה על פי סמכות בחוק עזר עירוני. משהמחוקק קבע  
עזר  בחוק  לקבוע  ניתן  לא  וביטולו,  רישיון  מתן  לעניין  הוראות 

במיוחד כאשר וועדת הכלכלה נתנה דעתה    -  עירוני הוראות שונות
 וסירבה לאשר ביטול רישיון בגין מפגע או רעש..." 

 

אינן עולות  עירוני שהוראותיו  ה רשאית לפעול על פי הוראות חוק עזר  נהעירייה אינ הנה כי כן,   .9
 , ועל כן יש לבטלו. יקה הראשיתוק הארצי, המהווה חקבקנה אחד עם ההוראות הקבועות בח

חוק העזר לכפר סבא  נוכח האמור לעיל, מועצת העיר מתבקשת בזאת להחליט על ביטולו של   .10
 . 1993  -ם( תשנ"ג)פיקוח על כלבי

 
 27.5.2004, החוק פורסם ביום 58קתש"ם תשס"ד,  6
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 שמות חברי הוועדה הנוכחים:  

 

 יו"ר הוועדה   –לירית שפיר שמש  

 חברת הוועדה   –הדר לביא  

 חבר הוועדה  –אורן כהן  

 חבר הוועדה   –דני הרוש 

 חברת הוועדה   –אסנת ספורטה  

 חברת הוועדה  –עדי לוי סקופ  

 

 הוועדה שלא נכחו: שמות חברי 

 חבר הוועדה  –אמיר קולמן  

 

 :שמות מוזמנים שנכחו

 מנכ"ל העירייה  –יובל בודניצקי  

 גזבר העירייה  – צחי בן אדרת 

 יועץ משפטי  –עו"ד אלון בן זקן  

 סגן גזבר   – צבי אפרת 

 סגנית מנהל אגף תקציב רגיל  –פירי לוי  

 מנהלת לשכת גזבר  –מירי מינוסקין  

 

 : הועדה  סדר יום
 

 העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף. א.

 העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח )תב"ר(   ב.

 

 

 



 

  

 שוטף. תקציב בהעברות נפתח את הישיבה  –  לירית שפיר שמש

 

 העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף  .א

להסדיר תחזוקת בתי התרבות. על חשבון עודפים שונים.    1העברה מס'  פירי לוי:

 . במרכז אומנים  , וריצוףרייזלמחליפים פנלים בבית  

 

 .  4יש אומנים במרכז אומנים? אני מכירה מרכז אומנים בגלר  אסנת ספורטה:

 

 .  4הכוונה לבית האומנים בגלר  :לירית שפיר שמש

 

 מה זה מרכז אמנים אונים?  אסנת ספורטה:

 

 אני מבררת בינתיים מה זה.  פירי לוי:

העברה גם בבתי תרבות, ניוד פנימי לבקשת האגף. רוכשים מחשבים   -  2העברה 

 למרכז מבוגרים. 

 

 פירי, מאיפה זה יורד?  אסנת ספורטה:

 

מהוצאות חוגים וממרכז תעסוקת מבוגרים. מגבירים את רכישת הציוד.   פירי לוי:

,  0752זה חשבונאית, לא יכולים להוציא מסעיפים של קבלנים שזה מסתיים ב 

ציוד כבד, מבחינת חשבונאות לא ניתן לבצע, לכן   ובהוצאות שונות של רכישות

 מממנים עודף מפה לשם, ואם יאשרו יוכלו לצאת לרכישות. 

ועים, מבקשים ניוד פנימי לבקשת האגף. מגדילים הוצאות אירועים  חברת איר

העודף של והדרת פני זקן מבקשים להעביר לאירועים. זה סוג של פעילות, אירוע,  

   .הם יוצאים לטיול פעם בשנה, טיול מאורגן לגיל הזהב

 

אני שואלת למה מזיזים תקציב של והדרת פני זקן ולא משתמשים   אסנת ספורטה:

 עילויות? בו לפ 

 

לא מקזזים, מעבירים מפה לשם. כי הפעילות התבצעה, היה טיול יפה   פירי לוי:

 וגדול, וכנראה בגלל מספר המשתתפים נשאר עודף.

 



 

  

 ולמה לא עושים עוד פעילות לתושבים הוותיקים?  אסנת ספורטה:

 

 כי פעילות לתושבים הוותיקים נשארה במסגרת קהילה וחברה.   פירי לוי:

 

זה לא קיזוז, זה כסף שלא נוצל, ואם לא ננצל עד סוף השנה   :יצקיודניובל ב

 מאבדים אותו. מנצלים אותו ועושים פעילויות. 

 

כנראה שהאומדן היה גבוה מהביצוע, למה לקחת את הנותר   אסנת ספורטה:

 לאירועים כלליים ולא לבצע פעולות? 

 

 כי זה החלטת האגף כרגע. בוצעו פעילויות. לא מקזזים מהם. :ודניצקייובל ב

 

אני שותף לפעילויות רבות שהן לאו דווקא מהסעיף התקציבי הזה,   אורן כהן:

רק שלא מקזזים, אלא מוסיפים מתקציבים  עושים את זה במסגרת הסל הכללי. לא 

 אחרים. 

 

 ₪.  35,000. זה  אמרתי את שלי אסנת ספורטה:

 

מאותן סיבות, אי אפשר לרכוש מוטות קפיצה מסעיפים שנשארו   4העברה  פירי לוי:

 מוטות קפיצה.  6בהם עודפים, לכן רוצים להעביר לסעיפים שאפשר להוציא מהם. 

 להעביר תקציב נגישות רישוי עסקים.הנדסה. מנסים, מבקשים    5העברה 

 

זה למעשה מתקציב שלא נוצל שמשתמשים בו למטרה אחרת.   :לירית שפיר שמש

 לא שפגעו בנגישות באיזו צורה. 

 

הוצאות קבלניות אי אפשר   751רוצים לרכוש ציוד, ומסעיף  ולא פגעו. אנ  פירי לוי:

 להוציא רכישת ציוד ורוצים לכן להעביר להוצאות אחרות. 

 

אנו מאשרים עכשיו בסוף שנה בימים   -שאלה מהותית   :לירית שפיר שמש

האחרונים העברות תקציבים. אנו מאשרים, מועצת העיר מאשרת אח"כ, והכסף  

- למרות שלספק אשלם ב בסעיפים החדשים? 2022הזה... תרשמו אותו כהוצאות 

2023 . 



 

  

 

. אם הציוד, האספקה מגיעה בימים  2022-אבל חשבונית המס היא ב פירי לוי:

 , אם הציוד יסופק עד סוף השנה. 2022-הקרובים, עדיין אפשר לשלם חשבונית מס מ

 

את זה אני דווקא מבינה. הייתי מנהלת חשבונות, עד דו"ח   :לירית שפיר שמש

 . 2022-בינואר עדיין אפשר לכתוב חשבוניות ל 15מע"מ של 

 

אנו עושים קצת אחרת, מבקשים לעשות כל ההוצאות עד פברואר כי   לוי: פירי

 לרוב. 45משלמים שוטף +  

 קיימות וחדשנות, מבקשים להעביר השארית לשביל הירוק.  6העברה 

קיימות וחדשנות, מבקשים להגדיל ההוצאות של השביל הירוק על חשבון   6העברה 

 הכנסות, הכנסות גדלות וגם ההוצאות. 

 

 איפה היו הכנסות לשביל הירוק?  :פיר שמשלירית ש

 

מהתושבים. זה ערוגות המושכרות לתושבים לגידול פירות וירקות.   פירי לוי:

 ההכנסות מהתושבים, ההוצאה למדריך שמלמד אותם איך לעבוד את האדמה. 

 

 הם משלמים דמי השכרה וזה הולך לתשלום למדריך. :לירית שפיר שמש

 

עיר. מבקשים להגדיל הוצאה נגד הכנסה. ברכבים  חזות ה  7העברה  פירי לוי:

נטושים אנו מטפלים, שולחים גרר ואוספים אותם לחניון עירוני. אחרי זמן מה אם  

אף אחד לא דורש אותם, יכולים להוציא אותם למכירה. אז הכנסה של המכירות.  

לפעמים המצב לא משהו. אם באים לדרוש את הרכב, הם צריכים לשלם קנס. זה  

 דו"ח חניה. משם ההכנסות. כמו 

 אנו מקבלים הכנסה מתרבות תורנית.  -מורשת ישראל   8העברה 

העברה אחרונה קיבלנו הכנסות ממשרד החינוך, ומבקשים פעילות תרבות תורנית  

 ש"ח. 40,000

 

אגב, חלק משמעותי מזה, לדעתי, הלך גם למבוגרים יותר, לא מעט מזה.   אורן כהן:

 דוגמה אחת. ו ז

 



 

  

משלה תרבות תורנית לאיזה כותרת הוא נכנס ?  המכסף שנכנס מ  ספורטה:אסנת 

 ייעודי? 

 

חד משמעית. יש להם פעילויות שנתיות שמתוגמלות ממשרד החינוך.   פירי לוי:

,  150לאורך כמה שנים, בד"כ מעבירים יותר, מאז הקורונה מצליחים להעביר רק 

 אך מקווים לטוב. 

 

 אוקיי.  אסנת ספורטה:

 

 אפשר להצביע? לוי:פירי 

 

 כן. הדר לביא:

 

 אפשר להצביע פה אחד או שיש איזו הסתייגות?   :לירית שפיר שמש

 

אני מחכה לתשובה לגבי הסעיף הראשון. אני לא מכירה מרכז   אסנת ספורטה:

 אומנים באונים. אולי אני טועה. 

 

 רוצה. פירי, תקליטי הודעה, ונשלח לאסנת אימייל להסבר, איך שאת צחי בן אדרת:

 

 תעבירו לדף הקודם. מישהו מעביר את המסך?  אסנת ספורטה:

 

 אני חושבת שאני יודעת.   :לירית שפיר שמש

 

 מרכז אומנים נמצא בגלר, ושמו מרכז אומנים אונים.  פירי לוי:

 

זה היה בתקופת הבנייה של החטיבה, כשהבנייה התקדמה, העבירו   צבי אפרת:

 ים. אותם לגלר. עדיין קוראים להם אונ 

 

כמי שקצת מכירה את העניין, בית האומנים היום שנמצא בגלר,   :לירית שפיר שמש

  בכרטיס החשבונאי   ר, יכול להיות שמזה בא השם"אזרחוב היה במקור באונים, ב

 ולא השתנה כשהחליפו את המקום. 



 

  

 

)בכרטיס  צודקת. זה אותו בית אומנים, השם פשוט לא השתנה  צבי אפרת:

 . החשבונאי(

 

 קיבלתי תשובה לשאלה זו.   אסנת ספורטה:

, שמדבר על שימוש ביתרה בסעיף של והדרת פני זקן והעברתה  3למעט סעיף 

לאירועים, שלזה אני מתנגדת, כי אם נשאר כסף בסעיף זה אני רוצה לראות פעילות  

 זה, שאר הסעיפים אני מאשרת. נוספת לקהל יעד 

 

.  3בעד כולם, למעט אסנת שהתנגדה בסע' ספציפי, ואמרה למה. סע'  צחי בן אדרת:

 תרבות. 

 3: פה אחד. למעט אוסנת ספורטה שלא אישרה סעיף החלטה

 

 העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח )תב"ר(  .ב

 . העברות מיסוי, העברה ראשונה זה   צבי אפרת:

שדרוג ותחזוקת מבנים, יש הגדלה, התקבל שיפוי מחב' ביטוח בגין   48008תב"ר   

פגיעת משאית. תיקנו את זה מתוך התב"ר. יש עוד דרישה מחברת הביטוח שלא  

 ונתבע אותה. זה סכום שכבר הוצאנו.  ,נתקבלה

במשרד הפנים, אגף לשירותי   התקבל קול קורא - שדרוג מערכות ביטחון ובטיחות 

ש"ח   20,000ש"ח ייתן המשרד,   30,000ש"ח.   50,000חירום, רכישת גנרטור שיעלה 

 אנחנו. ניתן 

בשיפוץ כבישים ומדרכות תיקנו פיצוץ נזקי צנרת בכביש המוביל לחניות הכיכר.  

 ש"ח. הגדלתי התב"ר בסכום זה.   40,000-אמות מפעילי החניון השתתפו בתיקון ב

ליון ש"ח, מרביתו ממשרד החינוך, לציוד  ימ  5נה פתחנו תב"ר ענק בהיקף של בקורו 

ליון והוצאה של  ימ  10קצה. התב"ר הסתיים, יש שם הפרשים קטנים עוד הוצאה של 

 התאמה לביצוע.  10,000והגדלה של  7000- ו  3,000

 

תב"ר כבישים ושצ"פים. יש למעשה סכומים שהתקבלו מתושבים בגין עבודות  

זה התקבל לפני הרבה שנים בצ'קים דחויים רבים. הסתיימה הגבייה, ואנו  פיתוח, 

 ש"ח, טכני, הגדלה של הוצאה והכנסה.  6,000-מגדילים את התב"ר ב 

המשך פיתוח פארק עירוני, התאמה של גן השעשועים, עושים תיקונים נדרשים, יש  

  65,000יש צורך בהתאמה של המתקן.    תכנית לשדרג את זה במסגרת התכנית,



 

  

ש"ח. גן המשחקים לא סגור לדעתי, הוא כבר הצליח לפתוח אותו, הוא קיבל כבר  

 אישור לדעתי. 

זה כסף שהוצאנו מהתב"ר הכללי של חזות העיר, תב"ר לגני משחק וגנים ציבוריים,  

המטרה כעת להחזיר הכסף לשם ולהעביר הכסף לפה, יש תב"ר ייעודי לפארק שאנו  

 ש"ח.  65,000מגדילים בעוד  

 

 לא הייתי קוראת לזה כך. למה אתה צריך את זה?  הדר לביא:

 

זה פיתוח הפארק כי זה חלק מפעילות של שדרוג הגן הזה. אבל נוצר   צבי אפרת:

 צורך דחוף. 

 

 אמרת שזה כבר תוקצב. אתם לא מבקשים אישור תקציב.  הדר לביא:

 

חזות העיר, זה נלקח מתב"ר   לא, זה נלקח מתב"ר שיש לו תוכנית, תב"ר  צבי אפרת:

גני משחק. אנו מעדיפים לעשות את ההגדלה בתב"ר הייעודי של הפארק ולא בתב"ר  

 של חזות העיר, פשוט כדי לשחרר את הכסף של חזות העיר למטרות חזות העיר. 

 

עכשיו נחשוב מה עושים בהמשך. העברנו כדי לבצע את התיקונים   :ודניצקייובל ב

 הנדרשים. 

 

. היה תיקון למגרש המשחקים,  2022. זה תקציב 27.12-לא הבנתי, אנו ב  לביא:הדר 

 מצוין, כך צריך. 

 

 זה תב"ר, לא שוטף.  :ודניצקייובל ב

 

 . 2023אז אתה מסתכל גם על  הדר לביא:

 

 . 2023-זה ממשיך גם ל צבי אפרת:

 

 . 2022-זה רב שנתי, לא מתאדה ב :ודניצקייובל ב

 



 

  

ספציפי הוא בסופו של דבר חלק משדרוג המתקן. כך  גם התיקון ה צחי בן אדרת:

 הבנתי, זה גם התב"ר הכי מתאים שאיתו ממשיכים בפארק. 

 

איך אפשר להגיד שעשינו תיקון בטיחות במגרש, זה מפגע, וזה חלק   הדר לביא:

משדרוג? או שאתה צריך להוריד את זה, זה חדש, או שאתה בונה על גבי זה. לא  

 קריטי בעיני. 

 

תה לשדרג את כל המתחם הזה. כל תיקון בכל סדר גודל  יהכוונה הי   ת:צבי אפר

 שעושים משדרג, כי זה מתקן מאוד ישן. רואים את זה כחלק מהפיתוח. 

 

 למה ישן? זה די שימושי.  הדר לביא:

 

רק  אבואו נתקדם. זה שם התב"ר, מה הבעיה? קוראים לזה פ  :ודניצקייובל ב

 לאומי. ביצענו את התיקון, רוצים לשייך אותו לתב"ר הכי מתאים. זה הכל.

 

 לקחתי מתב"ר אחר.   צבי אפרת:

 

 זה לא משנה, נתקדם.   אורן כהן:

 

 מצידי זה ניוד. הדר לביא:

 

 ניוד, בסדר.  אורן כהן:

 

סעיף הבא שמירה על בטחון הציבור. אנו רוצים להמשיך את תכנית    צבי אפרת:

ש"ח למטרה זו. נועם לא   600,000ביטחון מתוך קרן השמירה ולמשוך ממנה עוד  

נמצא פה, הוא הגיש תכנית, הוא מכיר אותה טוב ממני, לגבי המשך רישות של  

 מצלמות ואמצעי ביטחון בתחומי העיר. אז אנו עושים זאת כל שנה. 

 

כנית הוא  ואני שואלת, כי בוועדת ביטחון ,כשנועם הציג את הת  אסנת ספורטה:

 אמר שהגידול בתקציב הביטחון נובע בעיקר מעליית שכר. 

 

 הוא דיבר על השוטף, וזה תב"ר.  צחי בן אדרת:



 

  

 

 . 2022, ופה זה 2023-הוא התכוון ל  אורן כהן:

 

ליון, והצוות רוצה  ימ  3.3ביטחון, הוספנו  ליון שהוספנו לשוטף ימ  3-ה  צחי בן אדרת:

קבלנים יותר בטיחותיים, שומרים יותר בטיחותיים. הוא יכול היה להשקיע את זה  

 במקום אחר, זה שיקול שלו. 

 

  600,000הבנתי. לצורך מה מושכים מקרן ביטחון? למה מיועדים   אסנת ספורטה:

 ש"ח. 

 

ות. אבל אני לא יודע בבירור.  יש לנו מכרז על מצלמות, חלק על מצלמ  צבי אפרת:

 אנחנו מתקשרים אליו. 

 

אשמח. קרן שמירה זה לא ספציפית ייעודית לעבודת שמירה? זה   אסנת ספורטה:

 יכול להיות גם לציוד? 

 

 אנו מחויבים לחוק עזר, יש שם סעיפים מה ניתן לרכוש ומה לא.  פירי לוי:

 

אם לא מנצלים זה חוזר  לא מנצלים כספים שלא בהתאם לחוק עזר.  צחי בן אדרת:

 לתושבים. 

 

 מצלמות. רכישת מצלמות. זה הכל.  :ודניצקייובל ב

 

 יש פה תכנית שלמה, ביקשתי ממרי שתשיג אותו.  צבי אפרת:

 

 לא צריך. :ודניצקייובל ב

 

 רכישת מצלמות אנו לא מתוקצבים בדרך כלל?  אסנת ספורטה:

 

 מתוקצבים ממי? אף אחד לא נותן לנו מתנה מצלמות.   צבי אפרת:

 

 כוחות הביטחון הפנימיים.  אסנת ספורטה:



 

  

 כשהייתי ממונה ב... קיבלנו ממשרד הביטחון פנים תקציבים. 

 

 . לא למצלמות כאלה :ודניצקייובל ב

 

 או שלא היית בעיר איתנה.   צבי אפרת:

 

 לא מצלמות כאלה.   :ודניצקייובל ב

 

זה מצלמות שלא השתמשו בהן? אם אני פותחת חוק העזר בנושא   ספורטה:אסנת 

 שמירה, אראה שאפשר להשתמש בכספי הקרן לצרכי מצלמות? 

 

 לא תראי. זה תקציב שלם שאושר ע"י משרד הפנים.  צחי בן אדרת:

 

ככל שזה מתאפשר מחוק העזר, זה בסימן שאלה. אני לא בטוחה   אסנת ספורטה:

 בסעיף זה. תמשיכו. 

 

 המטרות  להגדיר את אם את לא בטוחה,... למה אנחנו צריכים דני הרוש:

 אני מדבר כרגע עם אסנת, אני מחזיק תיק הבטחון.  

 

 למה מיועדים הכספים שבקרן?  אסנת ספורטה:

 

 פחות מעניין אותי למה הם מיועדים.  דני הרוש:

 

 אני רוצה להבין מאיזה שימוש לאיזה שימוש. אסנת ספורטה:

 

 הכספים מקרן שמירה, לשימוש של מצלמות.  בן אדרת:צחי 

 

הבנתי. תודה. השאלה מה היה הייעוד המקורי. התבקשנו בוועדת   אסנת ספורטה:

 ביטחון לתגבר סיורים של ניידות. 

 

 לא ביקשנו את זה.  אורן כהן:

 



 

  

פירי תקני אותי אם אני טועה, הגדלת סיורים אי אפשר   לדעתי,  צחי בן אדרת:

 ציב הקרן.להשתמש מתק

 

בלי קשר, המשטרה לא ערוכה כרגע לקלוט ניידות נוספות. חסר לו   אורן כהן:

 שוטרים, הוא ענה לך. 

 

 אני אתקשר לנועם. ברשותכם.  אסנת ספורטה:

 

 מה המשטרה קשורה.  :לירית שפיר שמש

 

 זה כסף פיתוח, הם רוצים לקחת מהביטחון.  הדר לביא:

 

יש לי את נועם על הקו. נשאלתי פה, אנו עושים הגדלה מתוך קרן    צבי אפרת:

ש"ח לטובת שמירה על ביטחון הציבור, והתבקשתי לדעת מה   600,000שמירה  

 כנית פחות או יותר. והת

 

על מה    תה טבלה, חלק מהכסף הזה הוא למצלמות. אם נלךיהי :בן יהודה נועם

כנית שביקשתי. התוספת  ולא יספיק לנו. אז התוספת נדרשת לת  ,שנה הזוב שהוקצב

נדרשת במתכונת החדשה. אמרתי שאני רוצה לתגבר באופנוע נוסף בשיטור עירוני.  

 כי זה הוכח כדבר הכי יעיל שיש. זה עולה כסף. 3אופנועים, אני רוצה  2יש לנו  

 

 שמעה.  שמעתם את נועם? אסנת לא  צבי אפרת:

 

 שמעתי.   אורן כהן:

 

 גם אני שמעתי.  הדר לביא:

 

זה מהטלפון הקווי, אני לא יודע איפה המיקרופון. אם יש שאלות   צבי אפרת:

 לנועם, הוא על הקו. 

 

 למה הכסף היה אמור להיות מיועד?  הדר לביא:

 



 

  

זה כסף שמצטבר בקרן שמירה מאגרות שמירה, ופעמיים בשנה אנו   צבי אפרת:

 מביאים למועצה ולוועדה משיכה מהקרן. 

 

זה חלק מהכסף שהוא רוצה למצלמות ולאופנוע. זה תגבור הסיור. ניידות   אורן כהן:

 המשטרה לא ערוכה. 

 

  הוא ענה שזה גם לתגבור והוספת אופנוע, כי האופנועים זה הכלי הכי  צבי אפרת:

אחת המטרות של הכספים   ואפקטיבי, לכן הם רוצים להוסיף עוד אופנוע וציוד, שז

 . שהוא ביקש

 

 צריך כל הזמן להעביר מפה לפה, אני לא רוצה לעשות את זה. : בן יהודה נועם

 

הוא מסביר למה מבצעית הוא רוצה סיור ומצלמות, הוא הסביר למה   אורן כהן:

 הוא עושה את זה. 

 

 זה תגבור סיור? עוד אופנוע?  אופנוע הדר לביא:

 

 . עוד אחד.  3אופנועים של השיטור בערב, והשנה נראה  2כן. יש לי  :בן יהודה נועם

 

 אתה יכול מחר אם אנו מאשרים. הדר לביא:

 

 אופנועים בשיטור.  2השנה היו   :בן יהודה נועם

 

 הכסף יאושר במועצה בתחילת ינואר. צחי בן אדרת:

 

 בואו נצביע.  הדר לביא:

 

 אני בעד.   אורן כהן:

 

 תודה לכם. :בן יהודה נועם

 

 מבחינתי מאושר הכל.   אסנת ספורטה:



 

  

 

 . אני בעד לירית שפיר שמש : 

 

 בעד. תודה.  הדר לביא:

 

 החלטה: פה אחד. 

 

 
 
 
 
 

 חתימת יו"ר הועדה ________                    רשם_________ 
 
 

 _____________________ חתימת גזבר העירייה 
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עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

            854        66-        350        920שדרוג ותחזוקת מבנים -  קרנות הרשות54048008

            -              66          66         -         -שדרוג ותחזוקת מבנים -  קרנות הרשות59048008

           920         350         920שדרוג ותחזוקת מבנים - עלויות75048008

920        350        -        920            920         350         -          920           

              30          30         -         -שדרוג מערכות בטחון ובטיחות - השתתפות משרד הפנים52471013

              72          72          72שדרוג מערכות בטחון ובטיחות - השתתפות משרד החינוך52571013

            278          20        138        258שדרוג מערכות בטחון ובטיחות - קרנות הרשות54071013

           380           50         210         330             -שדרוג מערכות בטחון ובטיחות - עלויות75071013

330        210        50          380            330         210         50           380           

         6,120     1,800     6,120שיפוץ כבישים ומדרכות - קרנות הרשות54047019

              40          40         -         -שיפוץ כבישים ומדרכות - השתתפות בעלים (אמות)59047019

        6,160           40      1,800      6,120         -שיפוץ כבישים ומדרכות - עלות75047019

6,120     1,800     40          6,160         6,120      1,800      40           6,160        

              21         -          21קו"ק הצטיידות בחינוך - השתתפות הפיס52352005

         4,961            3         -     4,958קו"ק הצטיידות בחינוך - השתתפות משרד החינוך52552005

            507            7         -        500קו"ק הצטיידות בחינוך - מקרנות הרשות54052005

        5,489           10          -      5,479קו"ק הצטיידות בחינוך - עלויות הצטיידות93052005

5,479     -         10          5,489         5,479      -          10           5,489        

         4,250     2,750     4,250כבישים ושצ"פים - מקרנות הרשות54041008

                6            6         -         -כבישים ושצ"פים -  השתתפות בעלים59041008

        4,256             6      4,250כבישים ושצ"פים - עלויות75041008

4,250     2,750     6            4,256         4,250      -          6             4,256        

            495          65        330        430המשך פתוח פארק עירוני - קרנות הרשות54077004

           495           65         330         430המשך פתוח פארק עירוני - עבודות קבלניות75077004

430        330        65          495            430         330         65           495           

            784        600        784שמירה על בטחון הציבור - השתתפות תקציב שוטף51071012

         1,100        600         -        500שמירה על בטחון הציבור -  קרנות הרשות54071012

        1,884         600         600      1,284שמירה על בטחון הציבור - עלויות75071012

1,284     600        600        1,884         1,284      600         600         1,884        

18,8136,04077119,58418,8133,29077119,584

הנדסה
סכומים שהתקבלו מתושבים בגין 

עבודות פתוח בשנים קודמות

בטחון
נתקבלה הרשאה ממשרד הפנים 
- האגף לשרותי חרום לרכישת 

גנרטור. השתתפות המשרד בסך 
30 א' מותנה בהוצאה של 50 א'

חינוך

קול קורא הצטיידות בחינוך 
שנפתח בעת הקורונה להצטיידות 
קצה במערכת החינוך. התאמה 

לביצוע בפועל

תפעול
נתקבלה מאמות (קניון ערים) 
השתתפות בתיקון נזקי צנרת 

בחניון הכיכר

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הנדסה

נתקבל שיפוי מחברת ביטוח בגין 
פגיעת משאית במבנה עירייה. 
הסכום אינו כולל דרישה נוספת 

שטרם אושרה

חזות 
העיר

נדרשו עבודות דחופות על רקע 
בטיחות במתחם השעשועים

בטחון
מתבקשת משיכה נוספת מקרן 
שמירה לתוכנית שמי5רה על 

הציבור

עמוד 1 מתוך 1



העברות מסעיף לסעיף מס' 11 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

 50               50                 -                  -               תחזוקת בתי תרבות1824000421

 98              (22)                        120 120            מרכז אומנים אונים1824002782

 62              (28)                          90 90              הוצאות אחרות1824000780

 23              23   -                  -               רכישת ציוד1824004930

 13               13                          -   -               רכישת ציוד1818000930

 56              (4)                            60 60              הוצאות חוגים1824001780

 83              32- 115             115            מרכז תעסוקה מבוגרים1818200752

 2,303          35               2,268          1,500         הוצאות אירועים1752000780

 185            (35)              220             190            והדרת פני זקן1765000780

 26              21 5                 5                רכישות מיוחדות אולמות ספורט1098004930

 65              (10)                          75 75              אתלטיקה קלה1829317750

1829310783
אירועים ופרוייקטים (בינוניים 

וקטנים)
            285 285                        (33)            252 

 625             15                         610 575            אחזקת אולמות ספורט1098004421

 57               7                             50 50              כלים מכשירים וציוד1829300740

(736)           (71)                       (665)(665)           נגדי אולמות ספורט1098004998

 210             35                         175 175            עזר אחזקת אולמות ספורט1813200795

 136            36 100             100            אחזקת אולמות ספורט עזר1814000795

 27               9                 18               15              הוצאות אחרות1731000780

 103            (9)                112             115            יועץ נגישות רישוי עסקים1715000751

מיון פנימי לבקשת האגףבתי תרבותתרבות2

4
רשות 

הספורט
רשות 

הספורט
מיון פנימי לבקשת האגף

מיון פנימי לבקשת האגף בתי תרבותתרבות1

הנדסה5
מהנדס 
הרשות

מיון פנימי לבקשת האגף

3
קהילה 
וחברה

מיון פנימי לבקשת האגףאירועים

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 11 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

 55               20               35               35              הוצ' השביל הירוק1711000752

 55               20               35               35-             הכנ' השביל הירוק1213300641

 27               6                 21               21-             השתתפות קרן רכבים נטושים1211000591

 31               6                 25               25              טיפול ברכב נטוש1711001780

 1,600          40               1,560          1,560         פעילות תורנית1827000780

 190             40               150             150-           ממשלה תרבות תורנית1327000920

    967,122            66    967,056הוצאות

    967,122            66    967,056הכנסות

-          -           -           

8
מורשת 
ישראל

מורשת 
ישראל

הוצאות כנגד הכנסות

הגדלת הוצאות כגנד הכנסותהנהלת האגףחזות העיר7

6
קיימות 
וחדשנות

קיימות 
וחדשנות

הגדלת הוצאות כגנד הכנסות

עמוד 2 מתוך 2
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 8רח' הס  107חלקה  6431תיקון טעות בגודל הפקעה בגוש 

 

 
מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה כי השטחים הציבוריים )דרך ושצ"פ( דברי הסבר : 

לפקודת   19-ו 7-ו 5הודעות על הפקעה לפי סעיפים  2-מה ב-נרשמו ע"ש העירייה משום

לפקודת הקרקעות פורסמה בילקוט  7-ו 5הודעה לפי סעיפים  –הקרקעות: האחת 

 19הודעה לפי סעיף  –ה מ"ר, והשניי 41בשטח של  9/3/1995מיום  4289הפרסומים 

בשטח  4/9/2003מיום  5222לפקודת הקרקעות פורסמה מאוחר יותר בילקוט הפרסומים 

 מ"ר.  296של 

לאחרונה נערכה תצ"ר )תכנית לצרכי רישום( המבוססת לעניין ההפקעה לצרכי דרך ושצ"פ 

, הכוללת טבלת שטחים ושטחי המגרשים, ולפיה 1985/א משנת 14/1על תכנית כס/

מ"ר, באופן התואם את שטח ההפקעה   296טחים המיועדים להפקעה לדרך ושצ"פ הינו הש

 . 4/9/2003לפקודת הקרקעות מיום  19לפי ההודעה השנייה על הפקעה לפי 

 

 :  הצעת החלטה

 107מאשרים לתקן את הטעות שנפלה בגודל שטח ההפקעה במקרקעין הידועים כחלקה 

 , כדלקמן: 8ברחוב הס  6431בגוש 

 , לעניין1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  7- ו 5דעה לפי סעיפים "בהו

, התשנ"ה, עמוד 4289/א, שפורסמה בילקוט הפרסומים 14/1תכנית מפורטת מס' כס/

 .מ"ר" 0מ"ר צ"ל  41במקום  107חלקה  6431,  בתוספת: בגוש 2316
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 01/01/2023אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

 

מובאת בזאת בקשה לאישור תשלום מקדמה ע"ח תמיכות לעמותות שפנו לעירייה בבקשה  
 לקבלת המקדמה. 

 
 . 4/2006תשלום המקדמה הינו בהתאם למה שנקבע בהוראות חוזר מנכ"ל 

 
 .2022מגובה התמיכה שאושרה בשנת   25%סכום המקדמה הינו 

 
כאמור בהנחיות  2023תשלום המקדמה הינו בכפוף להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנת  

 חוזר מנכ"ל משרד המשפטים.
 
 

 להל"ן העמותות: 
 

 ₪    320,762סך     מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא 
 

 ₪      94,300סך      מועדון כדורגל בית"ר קפלן 
 

 ₪     273,849סך    מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא 
 
 
 

 הצעת החלטה :  

מועדון הכדורעף הפועל כפר לעמותות   2023מאשרים תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לשנת 

מסך  25%בגובה   ומועדון הכדורגל הפועל כפר סבא מועדון הכדורגל בית"ר קפלן ,סבא

בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל  2022התמיכה שאושרה בשנת 

משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנה זו ע"י העמותה וחתימתה על 

 כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה. 
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  ה       ל           ה                    ה         ה  

העירייה   מכ"ל             
  09-7649119                  טל:  

  09-7649389פקס:               
תשפ"ג  טבת,    ח' 

  2023יואר,    1
 639159 אסמכתא:

 
  01/01/2023פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך  

  מתן מקדמות לתמיכה     על סדר היום : 

  וכחים: 
  חבר וועדה –מכ"ל העירייה  -יובל בודיצקי 

  חבר  וועדה  –יועמ"ש העירייה –עו"ד אלון בן זקן  
  חבר וועדה  -מ"מ גזבר העירייה  -צחי בן אדרת  

  

  דיון והחלטות:

ומועדון הכדורגל   הכדורגל בית"ר קפלןמועדון  ,  מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא    -אגודות הספורט
  פו לעירייה לשם קבלת מקדמות לתמיכה.  הפועל כפר סבא, 

ושיעורה היו   4/2006תשלום מקדמה עשה בכפוף להוראות והל תמיכות שפורסם בחוזר מכ"ל  
  . 2022מגובה התמיכה שאושרה בשת  25%

לאגודות   2023לאור האמור לעיל, הועדה ממליצה למועצת העיר לשלם מקדמה ע"ח תמיכה לשת  
     -כדלקמן  2022  מגובה התמיכה שיתה להם בשת 25%הספורט ה"ל בשיעור של עד 

  
  ₪    320,762סך        מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא  

  
  ₪     94,300סך         מועדון כדורגל בית"ר קפלן

  
  ₪     273,849סך       מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא  

  
  

על ידי מועדון הכדורעף   2023תשלום התמיכה ייעשה בכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשת   
וחתימתם על כתב ומועדון הכדורגל הפועל כפר סבא  מועדון הכדורגל בית"ר קפלן  ,הפועל כפר סבא  

  התחייבות להשבת סכומי המקדמה, אם וככל שהתמיכה לא תאושר.

  חברי הוועדה: 

  

--------------------                  ---------------------                   -------------------------  
  יועמ"ש -גזבר           עו"ד אלון בן זקן –מכ"ל           צחי בן אדרת –יובל בודיצקי 

  

 רחלי רם מזכירת הועדה -רשמה
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 עדכון הרכב ועדות העירייה

 
 

 החלטה : הצעת 

לירית שמש שפיר כחברה בוועדת שימור במקומו של  מאשרים למנות את  .1

 עילאי הרסגור. 

 מאשרים למנות את עילאי הרסגור כמ"מ של לירית שמש שפיר בוועדת שימור.  .2

 

 

 

  



 

 
 
 
 

 
 

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

 70אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל 
 
 

 :  הצעת החלטה

 : עירייה עובדשל   70מאשרים הארכת שירות מעבר לגיל 

 .31/08/2023, הארכה עד בעיראחראי על הניקיון והאחזקה )מנהל משק(  בתיכון 
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 דיווח על קבלת תרומה 

 

בהתאם להוראת "נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות" כפי 

אנו מביאים בפניכם דיווח על קבלת  4/2016מספר שמופיע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 תרומה.

התורם מעוניין להשתתף בעלות פרויקט הקמת גינה טיפולית/טבעית עבור אוכלוסייה עם 

סבא על דרך רכישת מתקנים שישרתו   -מוגבלות בבית הקהילתי למשפחות מיוחדות בכפר

 ₪ והעברתם לידי העירייה. 43,000את הגינה בשווי של 



  2022/12/1פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 

גזבר העירייה   - מכ"ל העירייה, צחי בן אדרת  -חברי ועדת התרומות, מר יובל בודיצקי  וכחים:

  ועו"ד אלון בן זקן יועמ"ש העירייה. 

  כללי:

, קבע והל לאישור גיוס וקבלה של 2016במאי  8מתאריך  4/2016חוזר מכ"ל משרד הפים מס.  

ך לאישור של גיוס תרומות וקבלתן תרומות על ידי רשויות מקומיות, שמטרתו להסדיר את ההלי

על ידי רשויות מקומיות ותאגידים השלטים על ידיהן ולעגן עקרוות ראויים לאישור תרומות  

  כאמור, אשר יבטיחו מהל תקין ושמירה על טוהר המידות.

על פי הוהל, ועדת התרומות תבחן את מידת עמידתה של תרומה בהוראות הוהל ובהוראות כל 

מליץ לראש הרשות המקומית בחוות דעת מטעמה האם יתן וראוי לקבל את התרומה. דין אחר ות

ראש הרשות יכריע בשאלת קבלתה של התרומה על יסוד חוות הדעת של ועדת התרומות. אם 

  החליט ראש הרשות ביגוד להמלצתה של ועדת התרומות, עליו למק את החלטתו. 

  התרומה ופרטיה: 

בעלו להשתתף  מעויין  אוכלוסייהתורם  עבור  טיפולית/טבעית  גיה  הקמת  פרויקט  עם    ה ת 

בכפר מיוחדות  למשפחות  הקהילתי  בבית  את   -מוגבלות  שישרתו  מתקים  רכישת  דרך  על  סבא 

  ₪ והעברתם לידי העירייה.  43,000הגיה בשווי של 

  

  עקרוות ושיקולים בבחית התרומה: 

 ה גם לוועדה האמר "הרשות המקומית" הכוושלט על ידי  בכל מקום שיה ולתאגיד הון ובמקומית לתכ

 הרשות המקומית, כהגדרתם בוהל תרומות. 

  

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
 הערות: _________________________________________ כן.  

 האם התרומה עלולה ליצור תלות של הרשות המקומית במקור מימון שאיו ודאי?  .ב
 הערות: _________________________________________ לא. 

האם קבלת התרומה עלולה לגרום לרשות המקומית עלויות והוצאות לוות   .ג

 משמעותית בעתיד?
 ערות: _________________________________________ . ה לא

 

 1זהות התורם, מהותו ואופי פעילותו  .2
  מרדכי (מוטי) גובר ת.ז.  

 
ישוי עסקים, ארוה, כסים, לשכה משפטית, מזכירות העירייה, לפות למחלקות ר :על הרפרט העירוי המטפל בבקשת התרומה  1

של   קיומם  אודות  העירייה  של  הממוחשבות  מהמערכות  מידע  קבלת  לשם  המקומית,  לוועדה  וכן  המקומית  ברשות  מכרזים  מח' 

במסגרתו הגיש התורם  עסקים/כסים בבעלות התורם, ואו קיומו של משא ומתן או הסכם בין התורם לבין העירייה, ואו הליך מכרזי  

הצעה, ואו קיומו של הליך משפטי שמהל התורם כגד העירייה, ואו קיומה של בקשה כלשהי שהגיש התורם המצריכה קבלת החלטה  

בדיקה זו  יש לבצע גם ביחס לקרובי המשפחה של התורם    של העירייה ואו האם התורם עוסק בבייה וייזום של פרויקטים לבייה.

 סבא. -ר המתגוררים בכפ

  - בכפר   המתגוררים  צוואה  קיום  צו  או  ירושה  צו  פי  על  ליורשים  ביחס  גם  כאמור  בדיקה  לבצע  יש–  עיזבון של תורם שהוא    במקרה

 . סבא
 יש להוציא פלט מרשות התאגידים בדבר זהות הגופים הקשורים לתורם. תורם שהוא תאגידבמקרה של 



 

 חשש לפגיעה בטוהר המידות עקב קבלת התרומה  .3
האם הרשות ובעלי תפקידים בה עלולים להימצא במצב של יגוד עייים עקב קבלת   .א

  התרומה?

 ___________________________הערות: ______________    לא.
האם התרומה יתת לרשות ללא תמורה כלשהי מהרשות או ציפייה לקבלת תמורה   .ב

 כאמור בעתיד? 
 הערות: _________________________________________  כן.

 האם יש בתרומה כדי להקות לתורם עדיפות בקידום עסקיו?  .ג
 _________________________________________ . הערות: לא

 האם צפויה פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה כתוצאה מקבלת התרומה?  .ד
 הערות: _________________________________________  לא.

 

האם קיימת זיקה בין התורם לבין גורם הקשור אליו המהל מגעים עם הרשות   .4

(ו) לוהל תרומות, ומהי עוצמתה של זיקה  -(א) 6בסעיף  המקומית, מהסוגים המפורטים 

 כאמור, ככל שקיימת?
 .הערות: _________________________________________  לא

 

לוהל, לגביהם קבע כי אין   6האם התורם מוי על אחד המקרים המפורטים בסעיף   .5

 לאשר את קבלת התרומה? 
המקומית? אם כן, האם מדובר בחוזה לקבלת האם התורם קשור בחוזה עם הרשות   .א

 שירות מהשירותים שהרשות המקומית מספקת לתושביה? 
  .הערות: _________________________________________  לא

האם התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית? האם הליך   .ב
 המכרז טרם הושלם? 

  ________________הערות: _________________________  לא.

 האם התורם מהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית?  .ג
 . הערות: _________________________________________ לא

האם התורם מהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, או שמתהל ביו לבין   .ד
 הרשות המקומית משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם?

 . הערות: _________________________________________ לא

  12האם התורם הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית וטרם חלפו   . ה
 חודשים מיום שהתקבלה החלטה בעין? אם כן, האם הבקשה דחתה?

 . הערות: _________________________________________ לא

ם פרויקטים של ביה, ובשתיים שקדמו למתן האם התורם עוסק בביה או בייזו  .ו

התרומה עסק בושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית 

ובכלל זאת פעל במסגרת פרויקטים אלה לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק  

 התכון והביה?
 . הערות: _________________________________________ לא

 

 חריגים .6

 ה.  5הם ההגבלות הקבועות בסעיף  מקרים בלעיל 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 מזון,   .א

חבילות שי לחג וכיו"ב, אשר הרשות מארגת את העברתם לתושבי הרשות הזקקים לכך, 

 ₪ בשת תקציב אחת?  50,000בלבד ששווי התרומה איו עולה על ו
 .   הערות: _________________________________________לא



האם מדובר בתרומה שערכה הכלכלי גבוה במידה יכרת מן התועלת העשויה לצמוח   .ב

 לעיל?  5לתורם ממגעיו עם הרשות המקומית, כאמור בסעיף 
 _______________________________.   הערות: __________ לא

 

  האם קיים הסכם בכתב מול התורם, המגדיר את מהות התרומה, מטרתה ותאיה? .7
  הערות: _________________________________________    כן.

 

  חוות דעת ועדת התרומות

לאחר בחית התרומה, סיבותיה וזהות התורם, כאמור בוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על 

  , וכפי שפורט לעיל, ועדת4/2016ידי רשויות מקומיות, אשר פורסם בחוזר מכ"ל משרד הפים  

  – המקומית הרשות לראש  ממליצה התרומות

  לאשר        

  הערות 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

 _______________  _____________        _______________  

  יובל בודיצקי                   צחי בן אדרת                עו"ד אלון בן זקן                         

 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.

בהם החליט ראש הרשות המקומית ביגוד להמלצת ועדת  ימוקים (ימולא רק במקרים 

  התרומות): 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

               ________________  
  חתימת ראש הרשות               

  : הוראות וספות

אם החליט ראש הרשות המקומית על קבלת תרומה, הוא ימסור על כך הודעה למועצת הרשות  .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 

במלואה או בחלקה, וכן אודות כל התקשרות חוזית או הליך משפטי בין התורם או גוף אושרה  

הקשור אליו לבין הרשות המקומית. חובת דיווח כאמור לא תחול ביחס למידע המוגן לפי חוק 

 הגת הפרטיות או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית פעוטת ערך. 



מית ויתבצע רישום מתאים בספרי כל תרומה כספית שאושרה תופקד בקופת הרשות המקו  .3

החשבוות, בהתאם להוראות הדין בעיין תקציבים בלתי רגילים ובהתאם להלים החשבואיים 

 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

 ות מידע חשבואי רלווטי. ערך התרומה יירשם בספר כסי הרשות המקומית.לרב

הודעה על אישור קבלת תרומה תפורסם באתר האיטרט של הרשות בתוך שלושים יום מיום  .5

 האישור. חוות הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד להודעה בדבר אישור קבלת התרומה. 

ת התרומה את שם התורם. אם התורם ביקש שלא ככלל, תכלול ההודעה אודות אישור קבל 

לפרסם את שמו, יימסר הדיווח למועצת הרשות המקומית ואישור קבלת התרומה יפורסם 

  באתר האיטרט של הרשות, ללא ציון שמו.

  וועדה מקומית לא תקבל תרומות. .6


