
 

 
 
 
 

 
 

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

 
 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"גח שבט,   ' 

 2023ינואר,    30
 640845 אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר  
 

  
   הזמנה לישיבת מועצת עיר לחודש פברואר  הנדון:

 
  01/02/2023ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 , כפר סבא.33ירושלים  ספריית המבוגרים,באולם , 18:00, בשעה גתשפ"י' שבט, 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 שאילתות : .1

 .60+80דמוגרפיה בשכונות  .א

 .1088פרוגרמה לצרכי ציבור בתכנית תמ"ל/ .ב

 .1088תכנון התחבורה בתכנית תמ"ל/ .ג

 .1088שלביות הפיתוח תמ"ל/ .ד

 ראשון בעבודות מהיר לעיר.סיום מקטע  .ה

 החווה החקלאית.  .ו

 פעולות העירייה למניעת היווצרות פירים.  .ז

 יות ובטחונות לפרויקט פינוי בינוי תקומה. וערב .ח

 תכנית בטחון לכפר סבא.  .ט

 הצעות לסדר :  .2

 הקמת בית ספר מונטסורי. .א

 שימור עצי ההדר ברחובות העיר. .ב

 הבוגרת.  הלאוכלוסיירמת שירות דואר ישראל בעיר ובייחוד  .ג

 עם מדינת ישראל בנוגע למטרו. שיפוי הסכם  .3

 פניה לוועדת גבולות.  –בקשה לעדכון גבולות העיר  .4

 אישור מינוי ממונה על הגביה. .5
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מינוי ממונה על הגביה לצורך גבייתם של קנסות לטובת הוועדה המקומית לתכנון  .6

 ובנייה.

 :  28/12/2022אישור החלטות ועדת הקצאות מיום  .7

 הקצאה לעמותת מרכז ופרצת. .א

 הקצאה לעמותת אורים ותומים. .ב

 הקצאה לעמותת הבית של רונית. .ג

 :  24/01/2023אישור המלצות ועדת כספים מיום  .8

 על ידי רו"ח רונן שטרית  –סקירה תיק ההשקעות  .א

 רגיל.תקציב   -2023לשנת   1העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב

 תקציב פיתוח. -2022לשנת  16העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג

 תקציב פיתוח.  – 2023לשנת  1העברות מסעיף לסעיף מספר  .ד

 .2023 – 2022פנייה להקדמת מענקי פיס  .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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23/1/2023 

                                                                               יית כפר סבאלכבוד ראש עיר

 

 60+80שאילתה בנושא דמוגרפיה בשכונות 

 

 נבקש להבין: 

 ? 80+   60כמה יחידות דיור מאוכלסות בשכונות   .1

 ? 60+80כמה תושבים מתגוררים בשכונות  .2

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 מועצת העירחבר  -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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 60+80דמוגרפיה בשכונות מענה לשאילתה 
 
 

 יחידות דיור.  3656קיימות   80 -ו 60בשכונות 

 תושבים.  16,770 -כומתגוררים בהן 
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23/1/2023 

                                                                               יית כפר סבאלכבוד ראש עיר

 1088שאילתה בנושא פרוגרמה לצרכי ציבור בתכנית תמל/ 

נפשות, וכן כי    3.5גודל משק בית ממוצע בשכונה יהיה בפרוגרמה בתכנית המופקדת צוינו הנחות הבסיס כי 

 . 2.2%שנתון ממוצע יהיה 

העירייה הגישה התנגדות על כמות שטחי הציבור בתכנית וטענה כי חסרים שטחי ציבור בתכנית. להלן  

 מתוך דו"ח החוקר לגבי התנגדות עיריית כפר סבא: 

 

 במענה נטען כי הפרמטרים הנזכרים לעיל הובאו בהסכמה עם עיריית כפר סבא:  

 

נפשות ליחידת דיור וגודל שנתון  3.2-בפרוגרמה לשטחי ציבור בתכנית אשר אושרה הפרמטרים הנ"ל שונו ל

 . 1.8%של 

 נשמח להבין: 

 האם שינוי זה נעשה בתיאום מול עיריית כפר סבא?   .א

האם עיריית כפר סבא  לפחות שטחי ציבור, ן כי כעת יש תכנון אם אכן נעשה בתיאום, בהינת .ב

 ? 1088מאמינה כי יש מספיק שטחי ציבור בתכנית תמל/ 

 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 -גרשון קרן 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 1088פרוגרמה לצרכי ציבור בתכנית תמל/מענה לשאילתה בנושא 
 

 
לאחר עשרות שנים של בצורת תכנונית, הצליחה הנהלת העיר להביא תוכנית   .1

לזוגות הצעירים דירה אמיתית למאבק במחירי הדיור בעיר כפר סבא שמציעה 

 במחיר שפוי ועם אפשרות לשכירות ארוכת טווח. 

נושא שטחי הציבור נבדק לעומק על ידי חוקר הוועדה, בהתאם לגידול העירוני  .2

הינם  1.8% -ו 3.2וההקצאה שניתנה תואמת את הצרכים העירוניים. הנתונים של 

אותם מנחה הותמ"ל  נתוני הממוצע המקודמים בכל מחוז מרכז ואלו הנתונים 

 לתכנון של שכונות חדשות במחוז.

לשנתון הם בקשת העירייה   2.2% 0-נפשות  3.5הנתונים הגבוהים יותר, של 

 חדשים. הלמתחמים 

לגבי שטחי הציבור החוקר הסביר כיצד השטחים הציבוריים המוצעים תואמים  .3

 את הנחות הנתונים שניתנו ע"י רמ"י.

טים לחבל בתוכנית כשלו. האינטרס הציבורי של הניסיונות של גורמים אינטרסנ .4

 אלפי זוגות צעירים המשוועים לדיור במחיר מופחת ניצח.
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23/1/2023 

                                    יית כפר סבאלכבוד ראש עיר

 

 1088שאילתה בנושא תכנון התחבורה בתכנית תמל/ 

 
 טענה: 1088תמל/בהתנגדות שהגישה עיריית כפר סבא לתכנית 

 יש לקבוע כי תנאי להיתר בנייה בתכנית יהיה ביצוע שלד הדרכים. .1
מהנסיעות יתבצעו בתחבורה ציבורית אינה ריאלית, בשל ריחוק ממערכת הסעת   50%ההנחה כי  .2

 המונים, יש להוכיח באמצעות הבה"ת מה יעד הפיצול על פי קיבולת האוטובוסים והתפקוד המוצע.
 במגרשים סחירים שיוגדרו ציבוריות.  15%האורחים בשיעור  להוסיף חניות עבור .3
 להרחיב מדרכה ליד מבני ציבור בכדי לאפשר "נשק וסע"  .4

 

 

 כל הטענות הללו נדחו על ידי החוקר.

 

 שאלות: 

בהינתן כי עיריית כפר סבא לא מאמינה בבדיקה התחבורתית בפרויקט וטוענת כי איננה ריאלי,  .1

 כיצד תתמוך בתושבי השכונה החדשה והשכונות הקיימות מבחינת תשתיות תחבורה?  

כיצד העירייה מתכננת לספק פתרונות חנייה לשכונה החדשה, בהינתן כי דרישותיה לחניות   .2

 אורחים נדחו? 

 

 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 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 1088נית תמל/בנושא תכנון התחבורה בתכמענה לשאילתה 
 

, ממשיכה עיריית כפר סבא לקדם את תכנית קריית הצעירים 1088עם אישורה של תמ"ל 

 תשתיות. ת תכניות בינוי ופיתוחמומקד

בנייה  על מנת לאפשר  תחילהאלו שיקודמו  ןהתשתיות הפיזיות לביצוע הכבישים ה

 במגרשים הפרטיים והציבוריים.

התשתיות התנועתיות הן התנועות בכלים ממונעים והן התנועות שאר בד בבד יקודמו גם 

 " )אופניים ורגלית(.הרכות"

תנועות  ,הן בתשריט ובהוראות התכנית  1088התשתית לתנועות הרכות הונחה בתכנית 

וביעילות גבוהה יותר מהקיים היום עקב הוספת  התחבורה הציבורית תתאפשר בתדירות

 200ם מהם במזרח העיר אחד מהם רב היקף המכיל כ ימסופים חדשים לעיר, שני 3

 לתת שירות בעיקר לעיר כפר סבא . אוטובוסים ומיועד

לאורך זכות הדרך, בהתאם לחתך הרחוב  חנייה נמצאים בתכנית כחניות   פתרונות

. סעיף ח( , בנוסף חניות 6.6ר יח"ד בכל שכונה )פרק ממספ  15%ולצרכים בשעור של 

 המשרדים יאפשרו שימוש למגורים לאחר שעות העבודה.
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23/01/2023 

                                    יית כפר סבאלכבוד ראש עיר

 1088שאילתה בנושא שלביות הפיתוח תמל/ 

 
 ביקשה לקבוע שלביות:  1088תמל/בהתנגדות שהגישה עיריית כפר סבא לתכנית 

 כשלב ראשון  554ודרך  5504לדרך   5503סלילת רשת השלד המרכזי וחיבור כביש  -
 העתקת קידוח ח' ובנייה בד בבד לשטחי תעסוקה במגרשים המעורבים.  -

 

 

 בקשה זו גם היא נדחתה על ידי החוקר.

 

 שאלות: 

המתוכננות על ידי הותמ"ל מגרשי המגורים  עקב ניסיון העבר אשר הוכיח כי בשכונות  .1

ממומשים כמעט במלואם טרם מימוש שטחי המסחר והתעסוקה, כיצד מתכוונת עיריית כפר  

 סבא להתמודד עם הנטל הכלכלי הגלום בתוספת יחידות אלה? 

 

 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 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 1088שלביות הפיתוח תמל/מענה לשאילתה בנושא 
 

דוגמאות ספציפיות המגבות  צוינוולא  היות  הבשאילתלא ברור על איזה נסיון עבר מדובר 

 את מה שהוצג כעובדות . 

מכל מקום, מימוש מגרשי המסחר והתעסוקה ככל שלא יעשה בד בבד עם מגרשי המגורים 

דאגה לקידום אזורי   היות ועיריית כפר סבא אינו אמור להטיל נטל על הרשות המקומית

בתכניות אחרות בעיר כגון משולש התעסוקה רעננה תעסוקה והעצמת שטחי התעסוקה 

 .אלף מ"ר 800כפ"ס שיכיל כ 

 : בו יש מספר תכניות להעצמה ואזור התעסוקה הגדול מכולם אזור התעסוקה עתיר ידע 

השנים  3 -מקודמות ב  מ"ר . כל התכניות הנ"ל ןמיליו 2-פארק תעסוקה המוביל שיכיל כ 

 לכלית את תוספת יח"ד שיבנו בעיר . ביתר שאת על מנת לאזן כ האחרונות 

, במסגרת הסכם הגג תיקבע שלביות שיווק של מגרשי המגורים ביחס למגרשי  ףבנוס

 .התעסוקה

 התעסוקה.בנוסף, העירייה פועלת במקביל גם מול ועדת הגבולות להגדלת שטחי 
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23/1/2023 

                                    יית כפר סבאלכבוד ראש עיר

 

 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: 

 ייפתח המקטע? מתי  .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  –סמי ריכטר 

 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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 סיום מקטע ראשון בעבודות מהיר לעירמענה לשאילתה בנושא 
 
 

, וזאת לאחר סיור שמתוכנן עם משרד 2023פתיחת המקטע מתוכננת לראשית מרץ 

  התחבורה לאמצע פברואר.
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23/1/2023 

 

                                    כפר סבאיית לכבוד ראש עיר

 

 שאילתה בנושא החווה החקלאית 

בחווה החקלאית פינת חי אשר סובלת מליקויי בטיחות, ואשר איננה מאפשרת ביקור בה של התלמידים  
 המגיעים לחווה. 

 כן התלמידים מגיעים לחניון אשר איננו מסומן  ומהווה סיכון. 

 נשמח להבין: 

 עיריית כפר סבא מתכוונת לתקן את הליקויים הבטיחותיים בפינת החי ולהחזירה לשימוש? האם  .1

 אם כן, מתי מתוכנן שיפוץ זה?  .2

 מתי יסומן מגרש החנייה המביא תלמידים לחווה?  .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 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 

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

 מענה לשאילתה בנושא החווה החקלאית  
 
 

ת החי בחווה החקלאית מטופלים היטב תוך פיקוח של השירות נבעלי החיים בפי .1

אך ורק לכלוב העופות  הווטרינרי בעיר. "ליקויי הבטיחות" שצוינו מתייחסים 

 אשר מטופל בשוטף ובהתאם לתוכנית העבודה. 

תוכנית זמנית לסימון החניה אושרה זה מכבר ועבודות הסימון של המגרש   .2

 מבוצעות בימים אלו. 
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                                    יית כפר סבאעירראש לכבוד 

 

 פעולות העיריה למניעת היווצרות פירים שאילתה בנושא 

 עיר שכנה. בלאחרונה נפערו פירים 

 כידוע בעיר בונים בניה לגובה שמחייבת חניה תת קרקעית, שתי קומות ויותר.

 נים כאלו ילכו ויתרבו בעיר.יבני

 

 שאלה: 

עושה העיר כדי למנוע אסונות  הנובעים מכשל בביצוע ותכנון עבודות בתת הקרקע לתשתית ולבניה?  מה 
 האם תוגבר מערך הפיקוח? 

 

 

 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 -ביקה צרפתי צ

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 פעולות העיריה למניעת היווצרות פיריםמענה לשאילתה בנושא 

 
עבודות בתת הקרקע הנעשות בתחום מגרשי מגורים, תעסוקה מסחר וציבור, נעשות 

 בנייה. מתוקף היתרי 

גם  םביניההאחראיים ע"פ חוק על התכנון של המבנה, , היתרים אלו מלווים בעורכי בקשה

 מתכנן שלד וממונה במסגרת ההיתר, האחראי על ביצוע השלד.

בנוסף, כיום  חייב אישור של מכון בקרה במסגרת הליך הרישוי , במבנים שאינם מבנים 

 פשוטים כהגדרתם בחוק. 

כפי שנקבע האחריות המקצועית על התכנון והביצוע של שלד הבניין  ,לנוכח האמור לעיל

 ע"י המחוקק, הוא על מתכנן השלד  ואחראי על ביצוע השלד.

נתנו רק לאחר ימינהל ההנדסה מקפיד כי היתר הבנייה ואישור לתחילת העבודות י

 , יוגשו ויאושרו המסמכים המתאימים. שהמינויים הנ"ל יעשו כנדרש

 

 שני היבטים בתהליך הבנייה : הליכי רישוי משלבי היתר בעיר אחראי על מערך הפיקוח 

 .חריגות בנייה ועד לאכלוס ואכיפת

מוודאת כי כל האישורים הנדרשים ,  הפיקוח על הבנייה מחלקת במסגרת עבודת הרישוי,

 ההנדסה.   למנהלקיימים ומועברים כנדרש  לתחילת הבנייה ובמהלך הבנייה

בסוגיות אלו באופן מקצועי ועקבי ושמים דגש רב על כך שהעבודה באתרים אנו מטפלים 

 נעשית באופן מקצועי ואחראי, ובאישור כל הגורמים הרלוונטיים.

בנוסף העירייה מבצעת עבודות שדרוג שונות כגון עבודות לשדרוג רחוב בן גוריון, אשר 

, כל תשתיות חדשותמוחלפות כל תשתיות תת הקרקע הישנות ב הנ"ל במסגרת העבודות

 זאת על מנת למנוע אירועים כפי שקרו בערים אחרות.

 

  



 

 
 
 
 

 
 

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

23/1/2023 

 

 לכבוד ראש עיריית כפר סבא                                                                              

 

 ערבויות ובטחונות לפרויקט פינוי בינוי תקומה 

מספר שנים יוצא לפועל החלק הראשון בפרויקט פינוי הבינוי  בשעה טובה ולאחר ויכוח מיסוי של 

 של שכונת תקומה. בשלב ראשון יבנו שני בניינים להם התקבל היתר. 

 נשמח להבין: 

האם קיימים ערבונות או בטחונות להמשך הפרויקט ולאספקת דירה לכלל הדיירים  .1
 בעתיד? 

 תקומה בהמשך?מה הצפי לתחילת בניית המבנים אליהם יעברו דיירי  .2

מה עלות מיסי ההשבחה שתושבי תקומה צריכים לשלם כבר עכשיו אם ברצונם  .3
 למכור את דירתם? 

 

 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 

 העירחברת מועצת   -קרן גרשון 

 

 

 מנכ"ל –העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 ערבויות ובטחונות לפרויקט פינוי בינוי תקומהמענה לשאילתה 
 

ראשית נדגיש כי הפרויקט קודם ויצא לפועל בשל התערבות הנהלת העיר הנוכחית 

מיליון ₪ היטל השבחה )בעבר דובר על  135הגיעה להסכם בו העירייה תקבל ש

 אפס היטל השבחה(. 

מסמכי התכנית המפורטת נערכו באופן אשר יאפשר המשכיות כלכלית אחידה של  .1

 ות הבעלים באחריות הבנק המלווה. הפרויקט בכל שלב. נושא הערבונות לדיר

צפוי כל  - משך הפרויקט תלוי ביזם, ככל והקבלן ימכור דירות בקצב טוב ויתקדם  .2

 שנים בממוצע 4-שלב לארוך כ 

היזם משלם במקומו. מי שאינו חתום מול היזם ומוכר את  –מי שחתום מול היזם  .3

  –בשומה הסופית דירתו ישא בהיטל השבחה לפי חלקו היחסי בהתאם להקבע 

 גובה היטל ההשבחה תלוי בחלק היחסי של כל דייר ובשלב הביצוע בו הוא נכלל.
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 לכבוד  

 ראש עיריית כפר סבא                       

                                                         

 "תכנית" בטחון לכפר סבא 

 

 בטחון לעיר הנשענת אופרטיבית בעיקר על הצבת מצלמות.  בישיבת ועדת הבטחון הוצגה תכנית 

 נשמח להבין מה תפיסת הבטחון העירונית וכיצד הצבת מצלמות משרתת אותה. 

 

 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 תוכנית בטחון לכפר סבא 
 

 בעיר כפר סבא, בנויה משני צירים: ציר מרחבי וציר מתודולוגי. תפיסת הביטחון

 מתווה את ההיררכיה של נוכחות מערך הביטחון במרחב העירוני.  הציר המרחבי

הנוכחות ממוקדת ראשית בסביבת מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי; במקומות 

ציבוריים והומי אדם לרבות אירועים עירוניים; בצירים המרכזיים )דרכים ותנועה( 

הקניונים או אזורי התעשייה,  ולבסוף במוקדי חיכוך אפשריים )דוגמת אזור בית החולים,

 אתרי בנייה ועוד(. 

מורכב משלושה עקרונות ליבה: עקרון "הרבה ומשתנה", שותפות  הציר המתודולוגי

 וטכנולוגיה.

מאופיין ביצירת הרתעה על ידי נוכחות כוחות במקומות  "הרבה ומשתנה". עקרון 1

פעילות יזומה; פעולה באופן משולב בנושאי פע"ר, פח"ע ואיכות   -משתנים; פרואקטיביות 

חיים; יכולת תגובה מהירה בזכות כוחות שיודעים להגיב לכל תרחיש; שילוב אבטחה 

 האישי בעיר ועוד. נייחת ואבטחה ניידת, חיזוק המשילות והגברת תחושת הביטחון

במסגרתה קיים עיבוי וגיוון של הכוחות העירוניים על מנת לאפשר את  "שותפות". 2

עקרון "הרבה ומשתנה", תוך סנכרון בינם לבין כוחות חיצוניים על מנת לתת מענה מיטבי 

לתושב )כדוגמת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, ביצוע מבצעים משותפים עם שירות 

י עסקים, גנים ונוף, תנועה, אופניים חשמלים, פיצוציות, מכירת אלכוהול וטרינרי, רישו

בניגוד לחוק, הקמות רעש ועוד, וכן עידוד מעורבות ואחריות אזרחית )כדוגמת הקמת 

 והפעלת סיירת נוער עירונית(.

האפקטיביים של מערך הביטחון הינו פריסת מצלמות  הטכנולוגיים. אחד האמצעים 3

חיישנים ואמצעים טכנולוגיים ברחבי העיר(, המבוסס על מחקרים אבטחה )כמו גם 

 לפיהם שימוש במצלמות אבטחה מסייע בצמצום פשיעה.

המצלמות משרתות יעדים שונים, ממוקמות בנקודות אסטרטגיות שזוהו כמאתגרות 

באופן שמאפשר לייצר בקרה שוטפת וגם "לשחרר" כוחות שיטור לסייר באזורים נוספים 

 ורט: בעיר, כמפ
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 אפקטיביות המצלמות העירוניות  היעד 

 אבטחת מוסדות חינוך 

  מצלמות במוסדות חינוך 

שמירה על המרחב הפנימי של בית   •

 הספר. 

 הרתעה.  •

 מניעת אלימות.  •

 מניעת וונדליזם.  •

תחקור אירועים חריגים במהלך   •

 הלימודים ובשאר היום. 

 שמירה על מרחב בטוח לתושבי העיר 

  בפארקים/מרחבים ציבוריים מצלמות 

 הרתעה.  •

 מניעת וונדליזם.  •

 מניעת אלימות.  •

 אפשרות לאיתור מפגעים בזמן אמת.  •

 תחקיר אירועים חריגים.  •

 מתן מענה לאבטחת אירועים עירוניים 

   מצלמות במקומות ציבוריים המשמשים

 לאירועים 

 מחויב עפ"י פריט רישוי.  •

 צפייה בזמן אמת.  •

 הרתעה.  •

 חריגים. תחקור אירועים  •

 שליטה על האירוע.  •

  

צמצום מספר תאונות דרכים ושיפור  

 התנהגות של משתמשי הדרך 

  מצלמות בצמתים, בדרכים ראשיות 

 הרתעה.  •

תחקור תאונות ומפגעים לצורכי חקריה   •

 ושיפור תשתיות. 

 סיוע במניעת עבירות פע"ר 
  כלל המצלמות בעיר 

 הרתעה.  •
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יכולת התחקות על מאפיינים מבצעי   •

 העבירות. 

 יצירת מודיעין.  •

 שימוש בנתונים לצרכי מיצוי דין.  •

מתן מענה מיידי לאירוע חירום בשגרה  

 ובחירום 

  מצלמות תצפית/ מצלמות עירוניות 

יכולת צפיה באירוע בזמן אמת ויצירת   •

 תמונת מצב. 



1 

           
 

 2023 בינואר 24
 
 

            לכבוד 
 רפי סער 

 ראש עיריית כפר סבא 

 

 

 

 סורי  ספר מונט-הקמת בית הצעה לסדר בנושאהנדון: 

 

לצרכי תושבי העיר. בעוד שביכולתו  לא מספקביותר ו סבא נותן מענה חלקי-הספר המונטסורי בכפר -בית

ם שהגיעו לידי, עולה מנתוניחינוך מונטסורי בעיר הוא עצום. תלמידים בלבד, הביקוש ל 25עד לקלוט בכל שנה 

  166 לנו על . לשם הדגמה: נכון להיום ידועמאות משפחות בעיר מבקשות לרשום את ילדיהם למסגרות אלו כי

  . לשנת הלימודים תשפ"דכבר ספר מונטסורי -הוריהם מעוניינים לרשום לביתילדות וילדים מסיימי גן חובה ש

 מבקשת להעלות את הצעת ההחלטה הבאה: זאת, לאור 

 

 הצעת ההחלטה: 

 .  ספר מונטסורי -הביקוש לביתלאמידת אופן מיידי ב  תפעלסבא -עיריית כפר

כי הביקוש   וימצא  ביתאכן מצדיק פתבמידה  כזה, ת-יחת  ביתפעל העירייה  ספר    ספר מונטסורי -לפתיחת 

 בשנת הלימודים תשפ"ד. ,  צומח

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 בודניצקי, מנכ"ל העירייהיובל 

 מיטל קולין, עוזרת מנכ"ל

 בברכה,
 

 ד"ר אסנת ספורטה
 עו"ד ניצב )בדימוס( יוסי סדבון

 הדר לביא
 צביקה צרפתי

 קרן חגואל
 יעל סער

 



 
  

             
 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

27-01-2023 

 ראש העירייה  לכבוד 

 עיר ברחובות ה שימור עצי ההדרהצעה לסדר : 

 

אנו רואים בימים אלו מחזות מרהיבים של שדרות עצי הדר עמוסים בפרי החושחש. יפה עשו הנוטעים  

 לעיר והם ירוקי עד.   היסטוריתשברחובות העיר ובמספר ריכוזים נטעו עצים אלו שהם בעלי משמעות  

 הפרי חמוץ מריר. 

 יש המכינים מהפרי סירופים, ליקרים בשמים שמנים ועוד.

 חזר ועמיד המשמש להרכבת זני הדרים. החושחש הוא בסיס

תכנון בבקשה לכרות עץ חושחש, וזאת ציינה גן האגרונומית, כי  המשנה ל בוועדתנה נתקלתי לאחרו 

 התושבים טוענים שהפרי כשנרקב מהווה מפגע והעיריה לא מנקה. 

סביבתיים , מוצע  מתוך הכרה בחשיבות השדרות הירוקות, והעובדה שניתן לשפר המצב ולתת פתרונות  

 : תנקוט באחת מהפעלות הבאות, או פתרון סביבתי אחר שהעירייה להחליט

 

ש  י אכילים לשימוש הציבור. בשדרות יתרכיב את העצים כך שבסופו של תהליך נקבל עצי פר .1

שנים   3-לעשות זאת בכל עץ שני כי בדרך כלל בתהליך ההרכבה העץ עובר גיזום עמוק  ולוקח כ

 חוזר. בגן כנרת מתנדב ביצע זאת. שהנוף  

 לעודד דרך מרכז קיפוד או בכל דרך אחרת שימוש בפרי.  .2

 אם יש ביקוש לזאת.   –לבחון לתת הפרי לחקלאים כמאכל לבעלי חיים  .3

 תנקה הפרי הנרקב.  שהעירייהאבל  –להשאיר המצב כמות שהוא   .4

 כל פתרון אחר סביבתי שימורי. .5

 

  הצעת החלטה:

 . לשימור פרי ההדר הנטועים במרחב הציבורי בעירתפעל עיריית כפר סבא 

 

 ,בברכה

 חברי מועצת העיר: 

 אסנת ספורטה 

 הדר לביא 

 יוסי סדבון 

 יעל סער 

 פנחס כהנא 

 צביקה צרפתי  

 קרן גרשון חגואל 

 

 העיריה.  מנכ"ל – העתק: יובל בודניצקי 

 עוזרת מנכ"ל.  –מיטל קולין  

 



 
  

             
 

 

 

 

 

 

 

27-01-2023 

 לכבוד ראש העירייה  

 

 רמת שירות דאר ישראל בעיר וביחוד לאוכלוסייה הבוגרת  הצעה לסדר:
 
 
 

כידוע אי אפשר להגיע לסניפי הדואר ללא תאום זמן הגעה דרך אפליקציה. שולבה בתהליך זה גם אפשרות  
ורק תושבים מעל  להגיע ללא תור. לאחרונה ללא הד תקשורתי נוהל זה השתנה    70לאוכלוסייה מעל גיל  

ללים נותנים שירות  ראיתי עובדי דאר שרואים המצוקה, ובניגוד לכ   יכולים להגיע ללא קביעת תור.  80גיל  
 כשנתקלים במצוקה של אנשים מבוגרים.  

 כשרוצים לקבוע תור, במקרים רבים בשעות הבקר כבר אין תורים לאותו יום. 
מלבד זאת יש תהליך של סגירת סניפים, כאשר בשכונות נסגרו סניפים ותושבים צריכים להגיע לסניף  

 הדואר במרחק רב מהבית, מסעות לא פשוטים למבוגרים. 
 יש לציין שיש גופים שמחייבים לשלם דרך סניפי הדואר. 

לחלק   פשוטה  איננה  אפליקציות  דרך  פעילות  כך  גם  אחרת.  שירות  רמת  חייבת  הבוגרת  האוכלוסייה 
 מהאוכלוסייה. 

נאמר שכתבו על    70ולא גיל    80לשאלתי לדאר ישראל, איך הודיעו על השינוי שניתן להגיע ללא תור מגיל  
 כך באתר הדואר... 

 בקיצור יש כאן פגיעה באוכלוסייה הבוגרת ובכלל ירידה ברמת השירות של דאר ישראל, ואנחנו סובלים.
מצפה מהעירייה שתפעל מול דאר ישראל, תמפה עם התושבים צרכים ותפעל למימוש. במידה ולא ישתנה  

 המצב יש לארגן גופים ארציים בנושא. 
 

 מוצע להחליט:
 

 דאר ישראל לפתוח סניפים נוספים בשכונות העיר. העיריה תפעל כדי לשכנע את  .1
ומעלה יוכלו להגיע לסניף    70העיריה תפעל מול דאר ישראל להחזיר המצב כך שתושבים בני   .2

 ללא קביעת תור באפליקציה.
 במידה ולא ישתנה המצב, יש לדאוג שמידע זה  על שינוי הגיל יופץ לכל תושבי העיר.  .3

 
 

 ,בברכה

 חברי מועצת העיר: 

 אסנת ספורטה 

 הדר לביא 

 יוסי סדבון 

 יעל סער 

 פנחס כהנא 

 צביקה צרפתי  

 קרן גרשון חגואל 

 
 

 מנכ"ל העיריה.  –העתק: יובל בודניצקי  

 עוזרת מנכ"ל.  –מיטל קולין  
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 הסכם שיפוי עם מדינת ישראל בנוגע למטרו 

 
  ירידת ערךלתביעות    בגיןעוסק בשיפוי שתעניק מדינת ישראל לרשויות מקומיות    שבנדוןסכם  הה

 שתתקבלנה הנוגעות לתכנית המטרו. 
במימון מיזם  עוסק, בין היתר,    ("המטרו  חוק"  -הלן  )ל  2021  -בהתשפ"  )מטרו(  תחתית  רכבת  חוק

 ו. המטר
 

   -להלן עיקרי הוראות ההסכם שבנדון  
 
ש .1 תכניות  חלות    -  1.1.2023לאחר    נהופקד ת בגין  שהן  ההשפעהמבככל  )מתחם   תחמי 

הוא   בתמ"א  השפעה  שנקבע  כפי  מטרו,  תחנת  הסובב  הגאוגרפי  לכל  70האזור  ביחס   ,
  ישולם מס מטרו  -שתכניות כאמור תאושרנה  ולאחר  )  70קבעו בתמ"א  ייאלו כפי ש  (,תחנה

 מההשבחה.  35%בשיעור של ( יה לקופת המדינהי אמצעות העיר)ב
  40%על ד ויעמ  ,לקופת הועדה המקומית בתחומי ההשפעהשישולם היטל ההשבחה שיעור 

 (. לחוק המטרו (ב)- ו(  א) 19 -  18סעיפים )ראו  מסכום ההשבחה 50%במקום 
 

באמצעות    ,הרשויות המקומיות במימון המטרושל  חובת תשלום השתתפות  ה  נקבעבנוסף   .2
כפונקציה    ("המטרו  צו"  -להלן  )  28.9.2022מיום    2022  -תשפ"ג)מטרו(,    תחתית  רכבת  צו

המקומית בהתאם לתכניות המטרו וקווי רכבת קלה    של כמות התחנות המתוכננות ברשות
 .ירוק וסגול

עומד על סך    השתתפות הסכום  ולפיכך  תחנות    5בכפר סבא מתוכננות    –המטרו    וצ על פי  
שנה  ש"ח  10,286,000של   פי  2023משנת  החל    שנים  11למשך    ,מדי  על  תשלום  התנאי  , 

הקו ומיזם המטרו לא יחול בשטח   ל שינוי בתוואיו חיכי אם  ,  צוהכמפורט בצו. עוד קובע  
הסכומים ששולמו בתוספת    רשות מקומית מסוימת, יושבו לאותה רשות מקומית מלוא

 .ריבית חשב כללי והצמדה למדד
 

 המצב החוקי לפני הסכם המטרו המוצע
 

נקבע כי המדינה תשפה את הוועדות המקומיות בשיעור    26.4.2021יום  חלטת הות"ל מבה .3
ועדה המקומית בגין תביעות ירידת ערך. עוד  כנגד התוגשנה  ש התביעות  סכום  מ  70%של  

יושג הסכם בין משרד האוצר   ,מטרו על ידי הממשלה  נקבע כי ככל שטרם אישור תכנית 
הועדה, תשוב הוועדה ותידרש   שיש בו כדי להשפיע על החלטת  ,הרשויות המקומיות  לבין 

 .לסוגיה זו
 
ו   20.12.2021ביום   .4 נקבע כי ביחס לרשויות שיחתמו עליו,  אישרה הות"ל הסכם עקרונות 

 כמפורט לעיל.  26.4.2021מיום ת הות"ל החלטיבוא במקום    שיפויההסכם 
 
 ל.עשה בפוע ייפי השימוש שעל   מושוליארנונה מסי  .5

 
 
 המטרו המוצע  הסכם על החתימה לאחר החוקי בהמצ

 
 :1להלן , כמפורט  גדליתן לרשויות המקומיות  ניי השיפוי ששיעור   .6

 

 
הסכומים מתייחסים לסכום תביעות מצטבר של תביעות ירידת ערך בגין קווי מטרו בכלל תחומי הרשויות   1

 .המטרו המקומיות על תוואי קווי 
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שיבצע   ,יחולק בין הרשויות על ידי צוות ההתקזזות  בחשבון ההתקזזותיצטבר  הסכום ש .7

לעיקרון היחסיות, כך שכל רשות תקבל   חלקה היחסי    סכום עפ"יאת החלוקה בהתאם 
ם על ידי כלל  התביעות ששולסך    מתוך  לירידת ערך,  תביעותסכום הפיצוי ששילמה בגין  ב

  עלה ו, ומתי  סך הפיצויים שנפסק אודות  המדינה דיווח לצוות  מדי שנה, תעביר  .  הרשויות
 ₪ . מיליארדי   2על  הכולל סכום הפיצויים

 
הפיצוי, .8 סכום  כי  ערך,  לירידת  תביעות  הליכי  סיום  לאחר  יתברר,  בו  בתוספת    במקרה 

שש ה מקומית    הלמיסכומים  מקומית/ועדה  המטרורשות  חוק  על    ,לפי  מהסך    30%עלו 
תגדיל    –מקומית  אותה ועדה  לחוק התכנון והבניה שנפסקו כנגד    197המצטבר של תביעות  

בין  שמהפער    20%  - בסכום השווה לאותה ועדה  השיפוי וההשתתפות להמדינה את סכום  
 . 30% - הלבין סכום כאמור לעיל, סכום השיפוי וההשתתפות 

 
  ,התכנון והבניהלחוק    197עלה סך תשלום חלקה של הוועדה המקומית בפיצוי לפי סעיף   .9

תשלום  סך המ  150%  -בשיעור הגבוה ב  ,שנה בהתאם לצו המטרו  על הסכום ששולם באותה
המדינה את סכום ההעברה דלעיל בסכום השווה    השנתי שנקבע בהתאם לצו המטרו, תגדיל

 . שנה לאחר מכן  . סכום זה יופחת מסכום השיפוי150%לתשלום הנוסף מעל  
 

   בגין   המקומית   הועדה  שתוגשנה כנגד   פיצויים  תביעות  לניהול  אחראית   תהיה  המדינה .10
פעולה בניהול תביעות ירידות ערך עם המדינה     ועדה מקומית שלא תשתףהמטרו.    תכניות

 . תישא בסנקציות כספיות
 

 הרשויות   דיני  לתיקון  ולחוקלחוקי העזר    הככל שיקבע בתיקון לחוק המטרו כי אין תחול  .11
המדינה  המקומיות ת1962  -התשכ"ב ,  רחובות(  בסלילת  )חיוב  אפשרות  י,  באוצר  בחן 

מיליון    1.75סכום חד פעמי של  להפחית מהסכום שחבה רשות מקומית על פי צו המטרו,  
  לכל בנייה של דפו  ש"חמיליון  35 -לכל בניה של תחנת רכבת תחתית, ו ש"ח

 
שיקבע    ,בכוונת הגורמים המקצועיים באוצר לקדם תיקון חקיקה לחוק המטרו  -  ארנונה .12

עשה ייעריף זה יחול על כל שטחי התחנה בהם ₪ למטר לשנה. ת  51וקבוע של    תעריף אחיד
ובלבד שהמחזיק בתחנת מטרו  לתעריף  מסכימה  שימוש עסקי/מסחרי. הרשות המקומית  

וזאת   או לפטור אחר מתשלום ארנונה  זכאי להנחה מהתעריף המופחת  יהיה  על אף  לא 
 .הוראות כל דין

 
בסעיף  ככל שתיקון החקיקה   .13 יחוקק  לעיל    13כמפורט  על תחנות המטרו    -לא  הארנונה 

כך שסכום ההשתתפות    ,תנגד לתיקון צו המטרותלא    ל פי דין והרשות המקומיתתושת ע
לפער    יוגדל  שלהן לבין    בגיןבפועל    הארנונה המשולמתבין  בסכום השווה  תחנת המטרו 

 ה. הסכום שהיה צריך להיות משולם על פי תיקון החקיק
 

בקווים  הגו .14 לקבוע  בכוונתם  כי  מודיעים  באוצר  המקצועיים  הקרובים מנחים  הרמים 
בקשה  בקשלבדיקת   כי  בארנונה,  חריג  לאישור  עד  ות  של  חריגה  לנכסי    3.5%להעלאה 

, תאושר מבלי להשוות לתעריפים הנהוגים ברשויות סמוכות  מגורים מעבר לשיעור העדכון
נונה בשנה הקודמת לשנת הבקשה, ההעלאה  או דומות. ביחס לנכסים קיימים שחויבו באר

 .שנים, אם ביקשה זאת הרשות 3החריגה תוטל באופן מדורג על פני 
 
 

 היתרונות הגלומים בחתימה על ההסכם 
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סכום הפיצוי שייקבע בגין  מ 90% -את הועדה המקומית בשיעור שלא יפחת משפה  תמדינה ה •
שיפוי  היא תהיה ל, תחתום על ההסכםלא ככל שהרשות  לירידת ערך. 197תביעות לפי סעיף 

  בלבד 70%של בשיעור 
 

לחוק התכנון    197לפי סעיף  שתוגשנה כנגד הועדה המקומית    את כל התביעות  תנהלהמדינה   •
 , בשונה מהובלתו. תהליךתלווה את ההועדה המקומית . והבניה

 
 

 החסרונות על פי ההסכם המוצע
₪    51  בשטחי תחנות המטרו בכפר סבא יעמדו על סך של  מסחרי/עסקישימוש  בגין  ארנונה  מסי   •

סך    בין   , 2023שנת  , ביחס לאשר נעהעירוני  הארנונה  על פי צו  לעומת חיוב  (,  שנתי)  למ"ר בלבד
. היות וטרם  (שנתי) ( 3באזור )למ"ר  ₪  140.47בין סך של ל (1,3ים באזור)למ"ר  ₪  324.09של 

 . הכנסות פוטנציאלי אומדן להפסדעדיין תוכנן תמהיל תחנות המטרו, בשלב זה אין 
 
 
 

 :  הצעת החלטה

בגין  שיפוי  לעניין  ישראל  על ההסכם עם ממשלת  כפר סבא  עיריית  מאשרים את חתימת 

לחוק התכנון והבניה בגין תכניות קווי המטרו, בנוסח שצורף לסדר    197תביעות לפי סעיף  

 ומה של ישיבת המועצה. י
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 פנייה לוועדה הגיאוגרפית - העיר גבולותלעדכון בקשה 

 דברי הסבר: 

אוקטובר   .1 להעברת  2016בחודש  בקשתה  את  סבא  כפר  עיריית   מספר   הגישה 

( וכן מתחם 1-6מתחמים שונים מתחומי השיפוט של מועצה אזורית דרום השרון )

, כמפורט במפת של עיריית כפר סבא(, לתחום שיפוטה  0נוסף מעיריית הוד השרון ) 

 שטחים מטה. 

פורסם כתב מינוי של שר הפנים לדון בבקשת העירייה במסגרת ועדת   2017נובמבר  ב .2

חלוקת גבולות,  לשינוי  רשויות הכנס  חקירה  ואיחוד  מוניציפאלי  מעמד  שינוי  ות, 

הפנים.  במשרד  הוועדה   מקומיות  ע"י  הוחלט  ובירורים,  דיונים  מספר  לאחר 

ו  0הגיאוגרפית לדון אך ורק בשולי הבקשה, במתחמים   )מול   2-)מול הוד השרון( 

 דרום השרון(, כמפורט במפה מטה. 

בשנת   .3 העיר  ראש  בחירת  קיד2018עם  אישרה  העיר  מועצת  העירייה ,  בקשת  ום 

-בהתאם לשטחי הבקשה המקורית מ  2017-למשרד הפנים להרחבת כתב המינוי מ

. מאז, 2019באפריל    8/17-13/19כאמור ע"י מועצת העיר, בישיבה מן המניין    2016

 הבקשה לא נדונה ע"י הוועדה גיאוגרפית.  

ב .4 דיון  מיום  לאחר  מרכז  הגיאוגרפית  חד  26/06/2022וועדה  מנדטים  , שיםבנושא 

בנושא   29/06/2022ינהל הפיתוח במשרד הפנים מיום  התקבלה פנייה בעירייה ממ

)מתחם   דרום  ידע  עתיר  שטח  על  הפתוח  מינוי  מטה(  2כתב  מכתב   .במפה  נשלח 

יולי    תגובה ע"י    2022בחודש  הפיתוח  סבאלמינהל  כפר  ביקשה   עיריית  בו  אשר 

וכן דרום  ידע  עתיר  בנושא  בהקדם  לדון  לחזור  יותר   העירייה  רחבה  בהסתכלות 

 כאמור.  2019בהתאם לבקשת העירייה משנת  

מיולי   .5 תגובה  למכתב  המינהל  התייחסות  התקבלה  ולא  ולאור 2022מאחר   ,

וכן קידום תכניות  1088התפתחויות תכנוניות ברחבי העיר כגון אישור תכנית תמל/

ית העיר רבות להתחדשות עירונית ברחבי העיר וצפי לגידול משמעותי של אוכלוסי

הקרוב,   בקשהבעשור  ע"י    2023ינואר  בתחילת  מעודכנת    הוגשה  הפיתוח  למינהל 

תכנוני מעודכן -להרחבת כתב מינוי הקיים, בה מפורט ניתוח כלכליעיריית כפר סבא  

גבולות העיר עם   כללהמעיד על הצורך החיוני לחזור לשלחן הוועדה ולדון בעדכון  

 5-ד' ב  1,470-. הבקשה המחודשת כוללת כמ.א. דרום השרון מצפון, מזרח ודרום

 מתחמים, כמפורט במפה המעודכנת מטה.  

במסגרת על מנת לחזור ולדון בבקשתנו המחודשת כעת מול הוועדה הגיאוגרפית ו .6

סבא, כפר  לעיר  ארוך  לטווח  תקציבי  לאיזון  אפשריים  פתרונות  המועצה   בחינת 
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מינו כתב  להרחבת  המחודשת  בקשה  את  לאשר  כעת  בהתאם מתבקשת  הקיים,  י 

 למפת שטחים מטה.  

לסיכום, מועצת העיר מתבקשת להסמיך את הנהלת העירייה והגורמים המקצועיים  .7

 .בהתאם לאמור לעיל ולפעול בכל אמצעי חוקי לצורך השגת מטרה זו לפעול

 הצעת החלטה

 מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה והגורמים המקצועיים בעירייה

 משרד הפנים והועדה הגיאוגרפית, לצורך הרחבת ו/או מתן מנדט לוועדהלפעול מול  

', לתחום העיר כפר סבא בלהגדלת תחום השיפוט של העיר, כמסומן בתשריט נספח  

הכנסות חלוקת  דרך  על  לכל    .ו/או  לפנות  העירייה  מוסמכת  זה  טיפול  במסגרת 

  .הליך משפטי נדרש הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל

 

המהווה חלק מהצעת החלטה בנוגע לוועדת גבולות, ישיבת מועצה  יםתשריט -ים נספח

2/2023. 
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 2019אפריל  – 13/19-8/17 מועצה פרוטוקולתשריט שטחים מ –נספח א' 
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 2023ינואר  לוועדה הגיאוגרפית, עדכון הבקשהתשריט מתחמים,  –נספח ב' 

 
 
 

 
 מרחב הבקשה מיקום 
תחנת רכבת 'כפר סבא  

 צפון'
  ד'90

 
  ד'334 1088תמל/

 
  ד'563 אזור תעשייה בנימין

 
  ד'166 מדרום לאזור עתיר ידע

 
  ד'313 צפון לאזור עתיר ידע

  ד'1,470  
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 אישור מינוי ממונה על הגביה
 

 ודברי הסבר : רקע 

מנהלת אגף  , מונתה הגב' סיון עמרה דדון, 2/11/22בישיבת מועצת העיר שנערכה ביום 

 גבייה והכנסות בעירייה, לממונה על הגבייה וניתנו לה סמכויות גבייה בנושאים מסוימים.

 להלן הצעת ההחלטה :  

 
 

דדון סמכויות עמרה לאחר בדיקת הנושא אל מול משרד הפנים מבוקש להוסיף לגב' סיון 

 גבייה נוספות, כמפורט בהצעת ההחלטה שלהלן.  

 

 :  הצעת החלטה

מאשרים למנות את מנהלת אגף גביה והכנסות, הגב' סיון עמרה דדון, לממונה על הגבייה 

 לפי פקודת המסים )גבייה( לצורך גבייתם של:  

. ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 1

 פי כל דין; , וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על1992 -יעדי התקציב( התשנ"ג

חוק העונשין( שפסק בית  –, )להלן 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 70. קנסות לפי סעיף 2

 משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה; 

)א( 228לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף  70. קנסות לפי סעיף 3

 יעים לעירייה על פי כל דין., המג1982 -לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( תשמ"ב

חוק  –, )להן 1985 -לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 18. קנסות מינהליים לפי סעיף 4

העבירות המנהליות(, שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה 

 שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המנהליות. 

 בטל.   –לתפקיד ממונה על הגביה בעירייה כל מינוי קודם 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

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

מינוי ממונה על הגביה לצורך גבייתם של קנסות לטובת הוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

 

 :  הצעת החלטה

סבא, סיוון עמרה  -מאשרים למנות את מנהלת אגף הכנסות וארנונה בעיריית כפר

לחוק העונשין,   70סעיף דדון, לממונה על הגבייה לצורך גביית קנסות מכוח  

, שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה המקומית  1977 -תשל"ז

ולצורך  1965 -סבא, לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה -לתכנון ובנייה כפר

, של קנסות 1985-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו  18גביית קנסות לפי סעיף 

סבא בשל כל  -ועדה המקומית לתכנון ולבניה כפרמינהליים שהוטלו לטובת הו

עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי 

 חוק העבירות המינהליות. 
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 28/12/2022אישור החלטות ועדת הקצאות מיום 
 

 מרכז ופרצת :

 :  דברי הסבר

לעמותת "מרכז ופרצת" להקצות המליצה  28/12/22וועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

 7600בגוש  7, ברח' שאול המלך 12המשך הקצאת מקלט מס'  580405884שמספרה 

 , למטרת פעילות ילדים ונוער. 160חלק מחלקה 

 נכס זה הוקצה לעמותה לפני מספר שנים, והואיל וההקצאה הקודמת הסתיימה .2

 הוגשה בקשה להארכת ההקצאה .  , 30/8/21 -ב

 בוצעו פרסומים הן בעיתונות והן בשטח כפי שנדרש.  .3

 :  הצעת החלטה

 580405884לעמותת "מרכז ופרצת" שמספרה להקצות מועצת עיריית כפר סבא מחליטה 

, למטרת 160חלק מחלקה  7600בגוש  7, ברח' שאול המלך 12המשך הקצאת מקלט מס' 

 פעילות ילדים ונוער. 

 שנים מתום סיום החוזה.  3 -ה הינה לההקצא

 

 אורים ותומים :  

 :  דברי הסבר 
לעמותת "אורים ותומים" להקצות המליצה  28/12/22וועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

המשך הקצאת מבנה וחצר גן ילדים )"גן הרדוף" לשעבר( ברח'  580459709שמספרה 

 ילדים.למטרת גן  254חלק מחלקה  7620,  גוש 11ויתקין 

, הוגשה בקשה 30/8/22 -נכס זה הוקצה לעמותה בהקצאה קצרה שהסתיימה ב .2

 להארכת ההקצאה .  

 בוצעו פרסומים הן בעיתונות והן בשטח כפי שנדרש.  .3

 :  הצעת החלטה

לעמותת "אורים ותומים" שמספרה  להקצות מועצת עיריית כפר סבא מחליטה 

,  11הרדוף" לשעבר( ברח' ויתקין המשך הקצאת מבנה וחצר גן ילדים )"גן   580459709

 למטרת גן ילדים.  254חלק מחלקה  7620גוש 

 שנים מתום סיום החוזה.  3 -ההקצאה הינה ל
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 :   הבית של רונית

 :  דברי הסבר  

המליצה להקצות חלק ממבנה במקרקעין  28/12/22וועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

,  לעמותת "הבית של רונית" 26ויתקין  , ברח' 7621בגוש  322הידועים כחלק מחלקה 

 , למטרת מרכז חברתי לבוגרים עם מוגבלויות. 580543122שמספרה  

 נכס זה הוקצה לעמותה לפני מספר שנים, והואיל וההקצאה הקודמת הסתיימה .2

 , הוגשה בקשה להארכת ההקצאה .  12/3/22 -ב

 בוצעו פרסומים הן בעיתונות והן בשטח כפי שנדרש.  .3

 :   הצעת החלטה 

מועצת עיריית כפר סבא מחליטה להקצות לעמותת "הבית של רונית" שמספרה  

, ברח' 7621בגוש  322,חלק ממבנה במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 580543122

 , למטרת מרכז חברתי לבוגרים עם מוגבלויות.26ויתקין 
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 24/01/2023אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 

 בצירוף חומרים נלווים.  24/01/2023ם מיום מצ"ב פרוטוקול ועדת כספי

 :  הצעת החלטה

 24/01/2023מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 :  בנושאים כדלקמן

 על ידי רו"ח רונן שטרית  –סקירה תיק ההשקעות  .א

 תקציב רגיל. -2023לשנת   1העברות מסעיף לסעיף מספר  .ב

 תקציב פיתוח. -2022לשנת  16מספר העברות מסעיף לסעיף  .ג

 תקציב פיתוח.  – 2023לשנת  1העברות מסעיף לסעיף מספר  .ד

 

 

  



 

  

                                                                                                                
 25/01/2023אריך: ת
 

 641979  :אסמכתא
 

  
   כספים פרוטוקול ישיבת ועדת:  

   24/01/2023 : ביום באמצעות זום התקיימה 1/2023  מס' ישיבה
 

 
   שמות חברי הוועדה הנוכחים:

 
 יו"ר הוועדה   –  שמשלירית שפיר 

 חבר הוועדה  –אורן כהן  

 חבר הוועדה   –דני הרוש 

 חברת הוועדה  –עדי לוי סקופ  

 חברת הוועדה   –הדר לביא  

 

 הוועדה שלא נכחו: שמות חברי 

 חבר הוועדה  –  אמיר קולמן

 

  :שמות מוזמנים שנכחו

 מנכ"ל העירייה  –יובל בודניצקי  

 גזבר העירייה  –  , רו"חצחי בן אדרת

 יועץ משפטי   –אלון בן זקן  

 סגן גזבר   – צבי אפרת 

 סגנית מנהל אגף תקציבים   - פירי לוי 

 

 : הועדה סדר יום
 
 שטרית.רונן  מרעל ידי   –תיק ההשקעות   תסקיר .1

 תקציב רגיל. -2023לשנת    1ות מסעיף לסעיף מספר העבר .2

 תקציב פיתוח.   -2022לשנת    16העברות מסעיף לסעיף מספר  .3

 תקציב פיתוח.   –  2023לשנת  1העברות מסעיף לסעיף מספר  .4

 
 ערב טוב, אנו פותחים ישיבת ועדת הכספים של ינואר.   יו”ר:

 



 

  

 
 
 על ידי רו"ח רונן שטרית   –סקירה תיק ההשקעות . 1

ערב טוב, כמו שאתם יודעים, השנה אנו מסכמים שנה לא פשוטה בשווקים. בייחוד  
.  2022  ש"ח לסוף  מיליון  47בשוק ההון. תיק ההשקעות של העירייה עומד כמעט על  

ההון,  60 בשוק  פקדונות    %40%  על  בריבית  השנה  את  התחלנו  ,  0.4%בפקדונות. 
בריבית   השנה  את  בעקבות  4%ומסיימים  הריבית  בעליית  שקרה  תהליך  זה   .

לירידה   הסיבה  זו  יותר.  נמוך  בשיעור  אצלנו,  וגם  בעולם,  שגאתה  האינפלציה 
ריבית ואינפלציה, בעיקר,   בשווקים, עליית תשואות אגרות החוב וירידה במניות. גם

אבל גם הנושא הגיאופוליטי, מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, שעדיין מתקיימת. אלו  
 . 2022השפיעו על שווקי 

מבחינת פרמטרים של מקרו כלכלה, כשמשווים את ישראל לעולם, עדיין הפרמטרים  
יה. הצפי  חיוביים, גם ברמת הצמיחה והצפייה לצמיחה, וגם אינפלציה ואינפלציה חזו

. כנראה  2%לרמה של    2023-. יש התמתנות האינפלציה וצפי שתחזור ב2.2%-הוא ל
שעליית הריבית הגיעה לסיומה, אולי הנגיד יעלה בפעם הבאה בעוד רבע אחוז, וכל  
לראות   ריבית. אפשר  לירידת  נראה ציפיה  ואז  בפעם האחרונה,  השוק מקווה שזה 

גם בהייטק וגם בתחומים אחרים, והאטה  האטה בעולם וגם אצלנו. החלו פיטורים  
זו טובה לשוקי ההון, עד כמה שזה נשמע מוזר. כי הכלי היחיד של הנגיד לעודד צמיחה  
ולהילחם באבטלה זה הריבית, הכלים המוניטריים. לכן אם יפעיל את נשק הריבית  
  הפוך, יוריד אותה, לעודד צמיחה ותעסוקה, נהיה במקום אחר לגמרי. יהיו ביקושים 

 לאגרות חוב ותשואותיהן ירדו, ויהיו רווחי הון. 
בעודף    2022אז האבטלה קצת עולה אך השיעור סביר ואנו בסביבת הון טובה. סיימנו  

ב  בעולם  התחזק  הדולר  ומתחילת  2022-תקציבי.  ירידה    2023,  רואים  כבר 
  1.4%בהתחזקותו והשווקים כבר נראים יותר טוב. תיק ההון של העירייה עומד על  

 ינואר, ונקווה שמגמה זו תימשך. ל
, יש עוד מקדם  10%מניות, מותר לנו לפי חוזר מנכ"ל    8%התפלגות תיק ההשקעות  

אמורה להיות    2023ביטחון שלקחנו. עשינו פעולות במשך השנה ונקווה לפירותיהם.  
עוברות   התשואות  בשווקים,  מאוד    4%טובה  התשואות  ופוטנציאל  חוב,  באגרות 

, ריבית יפה מאוד.  4%בחברות, ופקדונות נותנים    23%של המדינה,    אגרות  27%גבוה.  
של   העוגן  ועדת  2023זה  בייעוץ  זאת  נעשה  כספים  לשם  להזיז  יהיה  שכדאי  ככל   .

 ההשקעות.  
את   משקף  הייחוס  מדד  עודפת.  תשואה  הביא  העירייה  תיק  הייחוס  למדדי  ביחס 

  10%התנהגות השוק בהתאם למדדים שמותר לנו להשקיע בהם, באותם משקלות.  
.  8%-מניות, חברות ואג"ח ממשלתי. אם לא היינו עושים פעולות, התיק היה יורד ב

אחרות אנו ברף העליון.  , ובהשוואה לרשויות  7%-אך הוא בפועל ירד בקצת יותר מ
ירד ב ירד ב12%-הגרוע ביותר ברשויות  והטוב ביותר  זו  6%-,  ואנו קרובים אליו.   ,

 נחמה פורתא.  
 



 

  

ההשוואה היא לחוזר מנכ"ל משרד הפנים שיצא עכשיו? על מה התשואות,    הדר לביא: 
זה הירידה של שנה שעברה. ניתוח התשואות הזה הוא התשואה שעשינו שנה שעברה,  

 ? 2020- , אז אתה משווה ל2022
 

שטרית: רונן  השקעה    רו"ח  מדיניות  באותה  שמתנהלים  לתיקים  השוואה  זו   לא, 
. אני יכול לשלוח מספרים, רק בלי השמות של העיריות והרשויות. אעביר זאת  2022-ב

 דרך צחי. 
 

 , ונקווה שזה ייושם.  22- אנו יותר אופטימיים מ  2023  רו"ח רונן שטרית:
 

 באיזו תדירות אתם בוחנים המדיניות בוועדת השקעות?  הדר לביא:
 

אחת לרבעון לפחות, ועם אצבע על הדופק, אם יש אירוע מתכנסים    צחי בן אדרת:
תה קשה, ולכן אנו צופים שבשנה הקרובה זה יתיישר. מניות זה  ימיד. השנה הזאת הי 

ונעבור  לט הכל  היום  נמכור  אם  יותר.  טובות  תשואות  לראות  נוכל  ובו  ארוך,  ווח 
 לפקדונות, לא נכסה הפסדים. אז התמהיל הנוכחי לדעתנו נכון, בזהירות המתבקשת. 
אלא   בהשקעות  מוגדרים  שלא  כספים  לנו  יש  כי  יותר,  נמוך  האפקטיבי  ההפסד 

לפיקדון יומן, בגלל הריביות    "זורק" בפיקדון יומי, ההון החוזר. כל מה שיש לי אני  
זה  את  לכמת  יודע  לא  אני  מצטבר.  זה  הגדולים,  המספרים  חוק  זה  , כרגע  שגבהו. 

 בדו"ח השנתי אכמת זאת.
 

 נקווה שתהיה לנו שנה אופטימית. תודה לרונן.  יו”ר:
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לוי:  רק    פירי  משכר    העברות  3יש  פנימי  מיון  היא  ראשונה  העברה  בשוטף.  היום 

שנייה   העברה  לקבלנים.  ההוצאה  את  מוציאים  וכרגע  תקן  על  ויתרו  לפעולות. 
בהוצאות שונות, מגדילים הוצ' מימון כי נכנסים לשירות חדש, ניתן לשלם ארנונה  
הוצאה,   כנגד  הכנסה  זה  החינוך,  ממשרד  הנחייה  קיבלנו  חינוך,  בהמשך.  בביט 

יש  לה ובהוצאה.  בהכנסה  הגדלה  מבקשים  אנו  זה  ועל  הרך,  לגיל  מדריכים  עסיק 
 שאלות? 

 
אני בד"כ לא שואלת על העברות פנימיות, במיון פנימי. אבל כרגע סיימנו   הדר לביא:

 תקציב, איך מוותרים על תקן ומעבירים אותו באאוטסורסינג בשלב זה, בדוברות. 
 

ארגון, והתוצאות של ארגון הדוברות מחדש הסתיימו לקראת  -הם עשו רה פירי לוי:
 סוף השנה.  

 
נכון למועד התקציב לא ידעו אם זה מיקור חוץ או עובד. השארנו את    צחי בן אדרת:

 זה כתקציב לעובד, ואמרנו שבזמן שיידעו נשנה ונביא לוועדת כספים ולמועצה.  



 

  

 
 באיזה תחום המקצוע המסוים הזה?  הדר לביא:

 
נעולה מאה אחוז. נחזור אלייך עם תשובה, אחפש במיילים, קיבלתי    פירי לוי: לא 

 מייל על זה. 
 

 להצביע על זה או להמתין לתשובה?   צחי בן אדרת:
 

 אני לא רואה איך התשובה תשנה את ההחלטה, אך אכבד כל החלטה משותפת.   יו”ר:
 

 מחכים?  להצביע. למה   אורן כהן:
 

מי בעד להעביר את ההעברות האלה? לאשר אותן? אורן בעד, דני בעד, הדר    יו”ר:
 לירית בעד.  ,עדי בעד ,מתנגדת להעברה הראשונה

 
 אושר.  –החלטה  
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 .  2022- ל 16נתחיל בהעברה   צבי אפרת:
 

 ?2023-אם נכנסנו כבר ל  2022-למה אנו פה ב  יו”ר:
 

מיני שינויים. תראו במהות    צבי אפרת: כל  בעיקר לקראת סגירה,  לנו תב"רים  יש 
השינויים שזה פשוט שינויים קטנים לקראת סגירת תב"רים. אפרט ויהיה מובן למה  

 כמובן.  2023-. יש גם העברות ב2022-ב
 

נתיים? כמו תיקונים לפני דוחות? כמו  זה משהו שיתבטא אח"כ בדוחות הש  יו”ר:
 פקודות יומן בביקורת? 

 
במידה מסוימת כן. ניתן להבין כך. לפי סוג ההעברה תראי שזה מתאים    צבי אפרת:

. עד חודש מרץ עושים עבודה  22- , כי אנו גם רוצים לסגור את התב"רים האלה ב22-ל
 , פעולות העברה, סגירה.  22-ל

להרחבת המוסדות.    2022- ו  20-21תוספת למבני חינוך, זה היה תב"ר פעיל בשנים  
ה  וגם לא  קיבלנו מימון ממשרד  זה.  ואנו מוסיפים את  חינוך מעבר למה שתקצבנו 

אלף ש"ח סה"כ,    368אלף ואנו מחזירים לקרנות    198השתמשנו בכל הרזרבות ונשאר  
 כולל תקציב משרד החינוך. 

 
 פעולות?  2יש פה   יו”ר:

 



 

  

וגם    198דברים. גם אי ניצול של    2כן, באותו תב"ר היו    צבי אפרת: אלף    170אלף 
ה משרד  התב"רים  שהעביר  את  מממנים  משם  העירוניות  לקרנות  חוזר  זה  חינוך. 

ומהן אנו עושים הקצאות בהתאם להחלטות   נכנס לפול של הקרנות,  זה  האחרים. 
 . 2023בוועדת הכספים ולתקציב 

 
 הן נספרות משנה לשנה.  יו”ר:

 
אלף    237בוודאי, זה קרן קבועה. במקווה קפלן היתה לנו התחייבות לעוד    צבי אפרת:

, הם לא הכירו בהוצאות מסוימות  מיליוןח. לא קיבלנו אותן מתוך התחייבות של ש"
ואנו צריכים לממן מקרנות הרשות. זה שינוי מקורות. ניסינו לקבל מהמשרד עוד כל  
שקשורות   הוצאות  פיתוח,  הוצאות  היו  בהם.  מכירים  לא  בד"כ  שהם  דברים  מיני 

ש את המבנה הישן, והיה צריך  למבנה הזמני, כי החרבנו לצורך הקמת המבנה החד
המועצה   את  הפעלנו  בהן.  הכרה  קיבלנו  ולא  מסוימות  הוצאות  היו  זמני.  פיתרון 
הדתית שתפעיל את משרד הדתות ולא הצלחנו לקבל הכרה מלאה. זה גם מתייחס  
לגינון, פיתוח וכמה דברים. גם למקווה הגברים שליד, ששימש מקווה נשים לתקופת  

 אחרים זה קורה, שלא תמיד מכירים בכל.  הביניים. גם במוסדות
הבא,   אנרגטית  13011בתב"ר  התייעלות  לפרויקט  יצאנו  שונה.  קצת  בעיה  יש   ,

עלינו לשתף את הרשויות  מיליון  1.005בהשתתפות האיחוד האירופי שנתן   , שכפה 
ש"ח. אני מבקש    36,000הסמוכות, איגוד ערים משולש דרומי. הוא נשאר חייב לנו  

הס את  עדיין  לאשר  הסגירה  את  נבצע  לא  עדיין  אך  מקורות,  כשינוי  זה  של  גירה 
בספרים. סיון תקבל את כל הנתונים ותעשה יחד עם אלון והמחלקה המשפטית ניסיון  

 לגבות את הסכום זה באופן משפטי. סה"כ יש הסכם, והם אמורים לשלם.
תומך.   קיר  בגין  נכסים  מבעלי  שקיבלנו  תקבול  לנו  יש  האחרון,  ניצלנו  התב"ר  לא 

שחוזרים לקרנות. תקבול מבעלי    62,000ש"ח, אז יש    41,000לביצוע את הרזרבה של 
נכסים זה מצב שיש הפרשי גבהים ויש קיר תומך שהוא חלק מהבניין. כשאנו מזהים  
לתקן.   הבניין  את  דורשים  אנו  ושבים,  העוברים  את  מסכן  הוא  רעוע,  הזה  שהקיר 

ו נתקן ונחייב את הדיירים. הכסף הזה נגבה  וכשהוא לא ערוך לכך הוא מבקש שאנ 
ש"ח שבעלי הנכסים השתתפו בעבודת הבטיחות שעשינו    21,000אבל לאט. לכן יש  

 עבורם.  
אגב היום זה יותר פופולרי בגלל חיזוק המבנים, אבל זה לא חיזוק מבנה אלא קיר  

 תומך.  
 

 העירייה דואגת לתקן?  יו”ר:
 

ודם כל, כדי שלא ייפול קיר על בן אדם ברחוב.  העירייה מתקנת את זה ק  צבי אפרת:
שנה עשה קיר תומך.    40יש הפרשי גבהים ברחוב מסוים, ובגללם הקבלן שבנה לפני  

יום    30מדי פעם המהנדסים מגיעים למסקנה שהקיר מסוכן, והדיירים נדרשים תוך  
א  לתמוך בו. אם הם לא עושים זאת אנו עושים את זה, ומוציאים להם שומות שהם ל

משלמים מיד, אבל אנו גובים לאורך זמן. זה בעלי הנכסים שילמו על עבודה שהעירייה  



 

  

ביצעה. העירייה ביצעה זאת. קודם היא מבצעת, כי מדובר בבטיחות התושבים, אח"כ  
 מוציאים שומות לבעלים. 

גם מעבר לתקצוב, בד"כ מתקצבים את זה מראש, אבל אף פעם לא יודעים מה היקף  
אבל פעם    העבודות,  זה  סגירה.  לפני  שעומד  ישן  בתב"ר  זה  את  מסדירים  לפעמים 

הקיר   כי  שלהם  לבניין  דואגים  האנשים  בד"כ  לשמחתנו  צורך,  כשיש  זמן,  בכמה 
מסתדרים,   לא  הם  לפעמים  אבל  בחצר.  שלהם  הילדים  את  גם  מסכן  הזה  התומך 

 ומבקשים את מיכאל המהנדס שלנו לבצע ולחייב אותם. 
 אם אין שאלות נצביע.  .2022זה ההעברות של 

 
 אפשר להצביע פה אחד? אין שאלות, עבר פה אחד.   יו”ר:

 אושר.  –החלטה  
 

לוי: ושיווק.    פירי  פרסום  במנהל  מדובר  דוברות.  בנושא  השאלה  לגבי  חוזרת  אני 
המנכ"ל ביקש לעשות העברה מסעיף לסעיף רק אחרי שהמכרז נסגר. רק כעת כשיש  

 מכרז מוסדר ביצענו את ההעברה. זה לפרוטוקול, הגם שהדר כבר לא נמצאת.
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ש"ח ממשרד    מיליון   1.404. ביה"ס הצומח, קיבלנו כעת עוד  2023העברות    אפרת:צבי  
שתקצבנו לסכום  מעבר  מיני  החינוך  כל  על  זה,  סכום  הנוכחי  השלב  על  קיבלנו   .

שיפורים ותוספות, הצלחנו לנצל את כל הקריטריונים שלהם. לכן מחזירים לקרנות  
 , שנקבל ממשרד החינוך. מיליון 1.404

ההעברות הבאות מחוברות. קרה דבר טוב, קיבלנו מיזמי פרויקט תקומה את היטלי    3
 הפיתוח, מעבר להשבחה, לא ההשבחה.  

 
 ?מיליון 5זה   יו”ר:

 
זה הסכום שהם עומדים לשלם. היו צריכים לשלם    מיליון  16- ל  15בין    צבי אפרת: 

בקופת   יופקד  הסכום  המועצה  לישיבת  עד  טכני.  עניין  היה  אך  האחרונים,  בימים 
אנו משאירים בפרויקט תקומה.    מיליון  5שלא נכללו בתכנית.    מיליון   5העירייה. יש  

לתקומה    מיליון  4המקור, וכעת על השימוש. השימוש מתחלק  אני קודם דיברתי על  
שם,   לבצע  גם  שנידרש  הפיתוח  ולעבודות  שם  לבצע  שהתחייבנו  ציבור  למבנה 

 כדי שנוכל להיכנס לתכנון מואץ.  מיליון 2-ומגדילים כעת ל  מיליון 1שתקצבנו להם 
ה ויילך  השימוש הבא שנעשה זה לכבישים ושצ"פים, בא בעיקר מהיטלי פיתוח וסליל 

  2ש"ח שנדרשים.    מיליון  8לשם. מעמידים לרשות התב"ר של כבישים ושצ"פים עוד  
, נושא צומת מול הכניסה לבית  50הבאים הולכים לעבודות פיתוח פארק כ"ס  מיליון

 מיליון   2, ועוד עבודות פיתוח שנותרו שם,  50העלמין, לעשות צומת מלאה גם לכ"ס  
 . 2-ו  8, מיליון  5והחלוקה היא הן ביחד,   4,  3, 2ש"ח. ההעברות  

כולכם ראיתם שמשפצים את ביה"כ הגדול. יצאנו לדרך וצריך    –שיפוץ בתי כנסת  
בעוד   להגדיל  מבקשים  ולכן  הנוכחי,  לאומדן  התקציב  מה    400,000להתאים  ש"ח, 

 ש"ח.  800,000שיעמיד זאת על  



 

  

 
 ביה"כ הגדול הוא היחיד ששייך לעירייה, אני טועה?  יו”ר:

 
כן, ביה"כ המרכזי שייך לעירייה, זה מבנה עירוני. זה תב"ר שנאגר בו כסף    רת: צבי אפ

  400,000ש"ח וכעת מתבקשים להוסיף    100,000-לאורך הרבה זמן, תוקצב השנה ב 
 ש"ח להשלמת השיפוץ. 

 
 ? אני לא רואה. 800-: הוא לא תוקצב ב לוי סקופ עדי

 
- שאת רואה זה שאספנו כסף. התב"ר פעיל מ   800-. ה 800-לא תוקצב ב  צבי אפרת:

ב2012 הכסף.  על  לשמור  מאיתנו  ביקשו  הזמן  וכל  עבודות    500,000-,  כבר  עשינו 
 ש"ח.   800,000קודמות, ולפרויקט זה שהחל בשנה שעברה ויסתיים השנה, עומדים 

- אלף, השתמשנו ב  800ש"ח לפרויקט זה. היו לנו בתב"ר    800,000למעשה צריכים  
  300. כך שהיה לנו סכום כסף לפרויקט זה,  2012-, זה תב"ר שעובר משנה לשנה מ500

בשביל שיהיה   400, אז צריכים עוד  400,000, אז זה 2023התווסף מתקציב    100אלף.  
800 . 

 
 אז מה זה מיליון מאתיים?  יו”ר:

 
 זה הסכום הכולל של כל עלות הפרויקט.   צבי אפרת:

 
התב"ר מצטבר לאורך השנים. זה יתרות שהצטברו במשך השנים. כמו    דרת:צחי בן א 

, לא זה מה שאישרנו,  מיליון  57, העלויות סה"כ זה  50בסעיף הקודם, פיתוח א.ת. כ"ס  
, והעלות המצטברת  800, העלות היא  400. גם כאן, הוספנו  מיליון  57וסה"כ    2הוספנו  

 . מיליון 1.2לאורך השנים היא  
 

מ   יו”ר: עוד  אנו  ל   400וסיפים  סה"כ    400-בלבד  ה800הקיימים,  זה  מה  אז   ?-1.2  
 ? יש עוד סכום בצד?מיליון

 
אפרת: מ  צבי  שנוצל  הסכום  זה  וחלק  2012-לא,  שנים,  הרבה  קיים  הזה  התב"ר   ,

אנו מקצים היום.    400-התחלנו את הפרויקט ו   400ניצלנו,    400מהסכום כבר נוצל.  
פעם הגדלנו שם את השירותים, עשינו פעם עבודות שיקום, הגדלנו שם, עשינו את  

בלבד.   חיצוני  השיפוץ  עכשיו  נעשו.  דברים  מיני  כל  וכל  הרחבה.  לשימור,  בניין  זה 
 פעולה קטנה מחייבת את אישור אנשי השימור ולכן זה מורכב.  

 
 לכן זה הולך בשלבים.   יו”ר:

 
  1. מבקשים עוד  מיליון  2.701שלב הבא, הנגשה. בהנגשה תקצבנו השנה    צבי אפרת:

. זה כדי להתאים  ש"ח, המשימה שלנו היא לעמוד בהתחייבותנו ללו"ז ההנגשה  מיליון
לעמוד   כל מאמץ  אנו עושים  הזו.  להוציא את הכסף בשנת הכספים  ליכולת  עצמנו 



 

  

ש"ח. כל ההנגשה    מיליון  1בהתחייבויותינו, גם כי אנו רוצים בכך, לכן מבקשים עוד  
ש"ח, אותם נמשוך מהקרנות    מיליוןמרוכזת בתב"ר מתו"ס, ולו אנו רוצים להוסיף  

 שקודם הוספנו להם כסף.
 

זה כאילו יוצא מהקרנות של העירייה. אני כמובן מברכת על כך כי אנו חייבים    יו”ר:
  .לעמוד בחוק

 
אליכם במהלך השנה  נחזור   וככול הנראהנצטרך להוסיף יותר,    אנחנו צחי בן אדרת:

 עם סכום נוסף. 
 

ש"ח,    250,000נפתח סעיף תקציבי של    22הערה להביא לידיעתכם, בשנת    צבי אפרת:
, לאור  324-לצים להגדילו. זה תב"ר סל עם הרבה משימות, צריך להגדילו ל אנו נא

חשמל   עבודות  הפרויקט,  במהלך  שהתעוררו  בטיחות    26,000צרכים  עבודות  ועוד 
48,000 . 

 
 מה זה בית הילל? זה שייך לעירייה?  יו”ר:

 
ילה.  בשכונת עלייה. זה מועדון קהילתי לנוער ליד בית רונית. זה שייך לקה   צבי אפרת:

 צריך להגדיל את התקציב. 
 

הכסף קיים בתב"רים, זה סעיף סל, אנו מביאים לידיעתכם, היה שם    צחי בן אדרת:
עבודות בטיחות שלא נלקחו בחשבון והיינו חייבים להוסיף. יש מקור תקציבי ואנו  

 מעדכנים שנדרשנו להוסיף.  
 

בהרוש  דני תוקצב  הסעיף  עוד    250,000-:  צריך  את  64,000ועכשיו  מעדכנים  אנו   .
זה   בלבד.  לידיעה  זה  סל  הסכום,  תב"ר  לטובת  כבר  לקחנו  כי  מהקרנות  לוקח  לא 

. אנו לא צריכים הגדלה, עשינו  250במקום    324שינויים במבני עירייה, וניקח משם  
 . 250ולא   324, רק מעדכנים שזה 2022-זאת ב

 
 . מי בעד? דני בעד, אורן בעד, עדי בעד, לירית בעד.  יו”ר:

 אושר.  –החלטה  
 
 
 

 ________                    רשם_________ חתימת יו"ר הועדה 
 
 
 וצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הועדותפת



העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2023 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

 985                 280-             1,265             1,265         שכר דוברות1614000110

 5                     5                               -   -               הוצאות אחרות דוברות1614000780

 1,235              275              960                960            הסברה ויחסי ציבור הוצאות1614000550

 185                 40-               225                225            הוצאות אחרות1762000781

 40                   40                  -                    -               עמלות ביט1631000611

 150                 150                -                    -               מדריכות גיל הרך שכר1812000110

 880                 880                           -   -               מדריכות גיל הרך1812000752

1312000921
הכנסות משרד החינוך לגיל 

הרך
               -                 -           1,030         1,030 

    1,043,476        1,030   1,042,446הוצאות

    1,043,476        1,030   1,042,446הכנסות

-              -              -                 

הוצאות מימוןשונות2
כניסת שירותי ביט בגביית 

ארנונה

גיל הרךחינוך3
הכנסות כנגד הוצאות ממשרד 

החינוך עבור מדריכות פדגוגיות 
בגני ילדים לגיל הרך

1
מערך דוברות 

והסברה
דוברות 
והסברה

מיון פנימי לבקשת היחידה

עמוד 1 מתוך 1



22/01/2023 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 16

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

       21,056        170         -   20,886תוספת למבני חינוך - השתתפות משרד החינוך52256019

            -       24,729       368-         -   25,097תוספת למבני חינוך - קרנות הרשות54056019

      45,785        198-          -    45,983תוספת למבני חינוך - עלויות75056019

45,983   -         -198       45,785       45,983    -          -198        45,785      

         1,400       237-         -     1,637מקווה קפלן - השתתפות משרד הדתות52246013

            390        237         -        153מקווה קפלן - קרנות הרשות54046013

        1,790          -          -      1,790מקווה קפלן - עלויות75046013

1,790     -         -        1,790         1,790      -          -          1,790        

         1,005         -     1,005התייעלות אנרגטית - השתתפות האיחוד האירופי52113011

              46        59-         -        105התייעלות אנרגטית - השתתפות איגוד ערים משולש דרומי52313011

            212          54         -        158התייעלות אנרגטית - מקרנות הרשות54013011

        1,263            5-          -      1,268             -התייעלות אנרגטית - עלויות75013011

1,268     -         -5          1,263         1,268      -          -5            1,263        

         3,928        62-         -     3,990כבישים ושצ"פים - קרנות הרשות54041007

            -              21          21         -         -כבישים ושצ"פים - השתתפות בעלים גובלים59041007

        3,949          41-          -      3,990כבישים ושצ"פים - עלויות7541007

3,990     -         -41        3,949         3,990      -          -41          3,949        

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-             

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

53,0310-24452,78753,0310-24452,787

קיימות

שינוי מקורות והתאמה לביצוע. 
האיגוד לא העביר את מלוא חלקו 

וסגירת יתרה שלא נוצלה. 
(ההעברה מושהית לניסיון נוסף 

לגבייה משפטית)

הנדסה
תקצוב תקבול שהתקל לבעלי 
נכסים גובלים בגין קיר תומך 

והתאמה לביצוע

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך
התאמה לביצוע בפועל, תקבול 

נוסף ממשרד החינוך (שינוי 
מקורות) וביטול יתרה

הנדסה
שינוי מקורות. משרד הדתות לא 

הכיר בהוצאות מסויימות

עמוד 1 מתוך 1



22/01/2023 העברות מסעיף לסעיף תברים 2023
 העברה 1

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2023

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2023

תקציב 
מעודכן

         8,336     1,404         -     6,932בי"ס צומח 80ג - השתתפות משרד החינוך52556030

            -       14,489    1,404-   11,168   15,893בי"ס צומח 80ג - מקרנות הרשות54056030

      22,825    11,168    22,825בי"ס צומח 80ג - עלויות75056030

22,825   11,168   -        22,825       22,825    11,168    -          22,825      

         6,000     5,000     1,000     1,000פרויקט תקומה פיתוח ומבני ציבור - קרנות הרשות54049007

        4,000      4,000          -          -תקומה ביצוע פיתוח ומבני ציבור - עלויות 75049007

        2,000      1,000      1,000      1,000תקומה תכנון פיתוח ומבני ציבור - עלויות 95049007

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

       17,250     8,000     5,000     9,250כבישים ושצ"פים - מקרנות הרשות54041008

                6         -            6כבישים ושצ"פים - השתתפות בעלים גובלים59041008

      17,256      8,000      5,000      9,256כבישים ושצ"פים - עלות75041008

9,256     5,000     8,000     17,256       9,256      5,000      8,000      17,256      

       57,729     2,000     1,200   55,729פתוח אז"ת כס'50 - קרנות הרשות54049002

      57,729      2,000      1,200    55,729פתוח אז"ת כס'50 - עלויות75049002

55,729   1,200     2,000     57,729       55,729    1,200      2,000      57,729      

         1,200        400        100        800שיפוץ בתי כנסת - מקרנות הרשות54046019

        1,200         400         100         800שיפוץ בתי כנסת  - עלויות75046019

800        100        400        1,200         800         100         400         1,200        

         3,701     1,000     2,701     2,701הנגשת מבנים תשתיות וסביבה - מקרנות הרשות54078302

        3,701      1,000      2,701      2,701הנגשת מבנים תשתיות וסביבה - עלויות75078302

2,701     2,701     1,000     3,701         2,701      2,701      1,000      3,701        

הערה: בהעברה  בשנת 2022 נפתח ס"ת לשיפוץ בית הילל בהיקף של 250 א'. הסעיף יוגדל ל-324 א' לאור צרכים שהתעוררו במהלך הפרויקט. עבודות חשמל 26 א' ועבודות בטיחות 48 א'

-         -         -        -             -          -          -          -            

92,31121,16916,400108,71192,31121,16916,400108,711

הנדסה
התאמת התקציב לאומדן בסך 

800 א'

מנהל 
כללי

הגדלת התקציב לצורך עמידה 
בהתחייבות העירייה ללוח 

הזמנים להנגשה

הנדסה
תקצוב התקבול מהיטלים בגין 

תקומה לעבודות כבישים ושצ"פים 
ברחבי העיר

הנדסה
הגדלת התקציב לצורך השלמת 
תכנון צומת הכניסה לאזור כס 50

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך
שינוי מקורות. אושרו תוספות 

למענק שלב א'

הנדסה

מתקבלים בימים אלה היטלי 
פיתוח בגין שלב א' של פרויקט 
הפינוי בינוי. נפתחים תקציבים 

לתכנון הפיתוח 1 מ'  וביצוע שלב 
א' 4 מ'.

עמוד 1 מתוך 1



 

 
 
 
 

 
 

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

  2023 – 2022פנייה להקדמת מענקי פיס 
 

 : דברי הסבר

אושרה תוכנית החומש לניצול מענקי פיס עד וכולל  2022בישיבת המועצה מחודש ינואר 

 .2023מש"ח לשנת  4-ו 2022מש"ח לשנת  13ירוק" . במרכז התוכנית יועד ל"פיס 2023שנת 

 אש"ח לכל שנה.  760לתוכניות ההפעלה בתחומי תרבות, רווחה וצעירים יועדו 

אושר עדכון לתכנית החומש באופן שנוספו לשנת  2022בישיבת מועצת העיר באוגוסט 

 אש"ח לצורך הצטיידות מחשוב מוסדות חינוך. 400עוד  2022

הוחלט  2023פרויקטים של פיס ירוק וכחלק מהעבודה על תקציב לאור קצב התקדמות ה

מש"ח מ"פיס ירוק" לתוכניות  2להביא לאישור המועצה עדכון נוסף, במסגרתו יועברו 

 ההפעלה.

 

 באלפי ש"ח                               

 סה"כ 2023 2022 

    פרויקט:

    פיס ירוק

מתחמי הקמה ושדרוג גינות ציבוריות, 

 כושר וגני שעשועים ברחבי העיר

13,000 2,000 15,000 

    מחשוב מוסדות חינוך 

 400  400 הצטיידות מחשוב במוסדות חינוך

    תוכניות הפעלה

תוכניות בתחומי תרבות, רווחה, נוער 

 וצעירים

760 2,760 3,520 

 18,920 4,760 14,160 סך הכל

 

 

 :  הצעת החלטה

מ'  2המתבטאת בהעברת  2022-2023מאשרת את העדכון לתוכנית החומש מועצת העיר 

 ש"ח מפיס ירוק לתוכניות הפעלה.

 


