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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"גו אדר,   ' 

 2023פברואר,    27
 645017 אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר  
 

  
  2023הזמנה לישיבת מועצת עיר לחודש מרץ   הנדון:

 
  01/03/2023ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 , כפר סבא.  3במרכז הנוער העירוני, דוד אלעזר , 18:00, בשעה גתשפ"ח' אדר, 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 . קובי פדוההצהרת אמונים של חבר המועצה,  .1

 שאילתות : .2

 חניון רובוטי ליד חניון תחנת רכבת נורדאו.  .א

 .2022נטיעות וקבלת מפת נטיעות  .ב

 בפארק כפר סבא. השלמת ביצוע מזרקות  .ג

 הצעות לסדר :  .3

 סקר מבנים מסוכנים.  .א

 .מדיניות דיור בתכניות חדשות .ב

 הגנה על מערכת החינוך בכפר סבא. .ג

 .פרסומי דובר העירייה בשנת בחירות .ד

 הצגת תוכנית אב לספורט.  .4

 :  26/01/2023אישור החלטות ועדת הקצאות מיום  .5

 הקצאה לעמותת ליונס.  .א

 אהבת ישראל בירוקה.  קהילת הקצאה לעמותת .ב

אישור תמיכה לספורטאים   -  05/02/2023אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .6

אסטוניה -בטאלין אליפות אירופהממועדון הסייף הפועל כפר סבא, לייצוג בחו"ל ב

 בולגריה, ע"ח  קרן הישגית. -בפלבודיב עולםה אליפותבו
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  -מתן מקדמות לתמיכה  -  13/02/2023אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .7

 . מועדון השחמט כפר סבא

 21/2/23, 20/2/23, 19/2/23תאריכים מ 2023שנת עמותות לסיכום ועדות תמיכה  .8

    .23/2/23-ו

לעמותות שהשלימו ,2023אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 את המסמכים הנדרשים. 

 . 21/02/2023מיום אישור המלצות ועדת כספים  .10

 .2023תקציב שוטף לשנת  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .א

 . 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף לשנת  .ב

 .2023פיתוח לשנת  תקציב  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג

 הסכם שיפוי עם מדינת ישראל בנוגע למטרו.  .11

 עדכון הרכב ועדות העירייה. .12

 אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ. .13

 . 70הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל אישור  .14

 .תרומה מאת עזבון המנוח דב ויינמן ז"לדיווח על הסכם  .15

 המניין בחודש אפריל. אי קיום ישיבת מועצה שמן  .16

 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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 לכבוד 

 20/02/2023ראש העיר                                                        – רפי סער 

  הא' לתוספת השניי 36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. 

 שאילתה בנושא  עתיד מתקן החניה הרובוטי ליד חניון תחנת רכבת נורדאו 

ל שטח ציבורי בחניון רכבת  ניצב לו מתקן חניה רובוטי ע 2018מאוקטובר  

 תחנת נורדאו. 

 

 שאלה: 

מדוע העיריה לא פועלת או להסרת המפגע ולהחזיר השטח לחניה ציבורית,  

 או להפעלת המתקן בדרך חוקית ובטוחה? 

 בברכה

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

 

 העתק: 

יובל בודניצקי.  - מנכ"ל העיריה   

עוזרת מנכ"ל.   -מיטל קולין   
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 מענה לשאילתה עתיד מתקן חניה רובוטי
 

היענות כרגע לא מופעל עקב חוסר  בהתאם לדרישות התקן וההנחיות.תקין ובטוח המתקן 

 הציבור.

החכ"ל פועלת להעתקתו של המתקן לחניון בית המשפט ברח' טשרניחובסקי כאשר 

 כיום.  9חניות במקום  50במיקומו החדש הוא יאפשר 

הנושא האמור מטופל זה מכבר ע"י החכ"ל לרבות הפן התכנוני וכל הנדרש לצורך פרסום 

   מכרז מתאים.
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 לכבוד 

 20/02/2023ראש העיר                                                         – רפי סער 

  הא' לתוספת השניי 36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. 

נטיעות  וקבלת מפת נטיעות   –שאילתה בנושא ביצוע החלטת מועצת העיר  

2022 . 

 

 החלטה ברורה:   03-11-2021מועצת העיר קבלה בישיבתה מיום  

 ".2022עצים והנטיעה תתוקצב מתקציב  1100 - יינטעו כ 2022"בשנת  

עירונית. ציינו  בישיבות מועצת העיר עמדנו לא פעם על חשיבות העצים ברמה ה

במיוחד חשיבות הנטיעות ברחובות העיר, במסלולי ההליכה והרכיבה וזאת בין השאר  

 כדי לעודד הליכה ורכיבה. 

  1100דווח שיעמדו ביעדי הנטיעה עליה החלט  11-2022בישיבת מועצת העיר 

  1600צול קוטר גזע. ראש העיר אפילו ציין שנטעו  2ליטר מעל  7.5  9עצים בגודל 

 ושיש מפת נטיעות שתפורסם גם באתר.  עצים

התברר שאין בעיר מפה של כל עצי העיר. מה שמעיד על העדר ניהול של שכבת  

העצים בעיר. כמו כן, בקשתי כפי שהובטח בישיבה לקבל את מפת הנטיעה. עד היום,  

 . 2022למרות מעורבות מנכ"ל העיריה לא קבלתי מפת נטיעה של נטיעות  

 שאלות: 

 ? 2022לקבל את מפת נטיעת העצים  מדוע אי אפשר .1

 מדוע אין שכבת עצים נטועים בעיר?  .2

האם בוצעה החלטת מועצת העיר לגבי היקף נטיעת העצים בשנת   .3

2022  ? 

 בברכה

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

 

 העתק: 

יובל בודניצקי.  - מנכ"ל העיריה   

עוזרת מנכ"ל.   -מיטל קולין   

 



 

 
 
 
 

 
 

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

 
 2022מענה לשאילתה בנושא נטיעות וקבלת מפת נטיעות 

 
 

בעיר קיים מארג של מגוון נרחב של עצים ביער עירוני המטופל דרך קבע על ידי צוות מסור 

 . בהובלת אגרונום

 ברמת פירוט של סוג העץ.קיימת שכבת עצים  GIS-במערכת ה

 העירייה פועלת בהתאם להחלטת מועצת העיר. 
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                                          20-02-2023                                   ראש העיר         –פי סער ר לכבוד 

 

ה לפקודת  יא' לתוספת השני36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף  

 . העיריות

 .מזרקות המים בפארק כפר סבא השלמת ביצוע

 

מים להנאת הילדים. המזרקות לא מופעלות . שטח  בפארק כפר סבא הופעלו מזרקות 

 משטח בטון מקרין חום ושממה בלב הפארק.  –המזרקות דומיננטי מאד בפארק  

  2020שאלנו שאילתה בנושא ונאמר שייבדק ביצוע המזרקות. בשנת   2019בשנת 

שאלנו שנית ונאמר שייבדק. לפני שנה החלו ביצוע. למעשה העבודות נפסקו  

 ן נמצא בשטח כל הזמן כשלא פועל.ומוזר שטרקטורו

 

 שאלה 

 האם המזרקות בפארק יהיו מוכנות בקיץ הקרוב? 

 

 בברכה 

 הדר לביא, פינחס כהנא, יעל –סיעת כפר סבא מתקדמת  

 

 מנכ"ל העיריה  -העתק: יובל בודניצקי 

 עוזרת מנכ"ל  -מיטל קולין            
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 סבאמענה לשאילתה השלמת ביצוע מזרקות בפארק כפר 
 
 

 
 בקיץ הקרוב המזרקות יהיו מוכנות.

 
 
 

  



ת ספורטהד"  

 ד"ר אסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר
           

 
 2023 בפברואר 22

 
 

            לכבוד 
 רפי סער 

 ראש עיריית כפר סבא 

 

 

 

   סקר מבנים מסוכנים הצעה לסדר בנושאהנדון: 

 

התראות אנשי מקצוע על הסבירות ההולכת וגדלה לרעידת אדמה לאור  ושהתרחשו  על רקע רעידות האדמה האחרונות  

 מועלית הצעת ההחלטה הבאה: חס וחלילה קריסת בניינים ישנים על יושביהם, ועל מנת למנוע  חמורה באזורנו,

 

 שעלולים להיות "מבנים מסוכנים". סביר העירייה תערוך בדיקה הנדסית לכל הבניינים בעיר שיש חשש 

 בסקר יכללו, בין השאר, בניינים שתושביהם פנו לעירייה בשנתיים האחרונות בהקשר זה.  

 ייבדקו והסקר יוצג לציבור.   תוצאות הבדיקה יוצגו בפני הדיירים שהבניינים שלהם

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 בודניצקי, מנכ"ל העירייהיובל 

 מיטל קולין, עוזרת מנכ"ל

 בברכה,
 

 ד"ר אסנת ספורטה
 רת מועצת העירחב



 
  

            
 
 
 

 
 
 

19-02-2023 

 לכבוד ראש העירייה  

 

 הצעה לסדר בושא מדייות דיור בתכיות חדשותהדון: 
 

מדית ישראל מצויה במשבר דיור משמעותי מזה מספר שים. בכפר סבא משך שים רבות תוכו רק 

דירות גדולות, אשר יחד עם עליית המחירים גרמו לעלות דירה גבוהה מאוד בעיר, כך זוגות צעירים לא 

ת  מצליחים להגיע להון העצמי הדרש לרכישת דירה ראשוה. גם אוכלוסייה מבוגרת, אשר דרש

 לצמצם את שטח המגורים לו היא דרשת איה מוצאת דירה התואמת את צרכיהם. 

מחירי השכירות בעיר גם הם גבוהים ולעתים מדירים תושבים אשר מעוייים להמשיך לגור כאן 

ומביאים אותם לעבור לעיר אחרת, ואכן כפר סבא כיום היא אחת הערים המובילות בהגירה שלילית 

 באזור.

 

יע פתרוות במסגרת מדייות עירוית בושא בייה אשר תעיק פתרוות דיור לאוכלוסיות יתן להצ

 אלה.  

הפתרוות יתו מעה כן לאוכלוסיות אשר מעוייות לרכוש דירה ראשוה קטה יותר ובמחיר כולל מוך 

 . יותר, וכן לאוכלוסיות המעוייות לשכור דירה בתאי ודאות גבוהים יותר במחיר מופחת

 

 על כן מוצע להחליט: 

מועצת העיר מעויית לפעול ליצירת פתרוות דיור איכותיים וזאת תוך קביעת מדייות דיור  . 1

 עירוית. 

יישום מדייות זו ייעשה על ידי הועדה המקומית לתכון ולבייה, אשר  תכין ותאשר מסמך   . 2

 ואשר קובע:יח"ד  50מדייות עירוי עבור כל תכית הכוללת תוספת של מעל  

 מ"ר.  80מהדירות יהיו דירות קטות עד  25%לפחות  ‐

מהדירות יהיו דירות להשכרה בהישג יד, בהתאם להגדרתן בתקות התכון  5%לפחות  ‐

 . 2014- והבייה (אישור מטרה ציבורית), תשע"ה

 יום.  90מסמך המדייות יאושר תוך  ‐
 

 בברכה,

חברי מועצת העיר:

 אסת ספורטה

 הדר לביא

 יוסי סדבון

 יעל סער 

 סמי ריכטר 

 פחס כהא 

 צביקה צרפתי 

קרן גרשון חגואל

 

 מכ"ל העיריה.  –העתק: יובל בודיצקי  

 עוזרת מכ"ל.  –מיטל קולין   
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 יום ראשון ח' אלול תשפ"ב 

 102מוע/סימוכין: 
 

 
 לכבוד 

  ראש העיר מר רפי סער  
     

 

  הגנה על מערכת החינוך בכפר סבא -231.3.הצעה לסדר לישיבת המועצה ביום הנדון: 

)להלן:  כניות חינוכיות חיצוניות  ואת העברת היחידה לתבחודש ינואר אישרה ממשלת ישראל   .1

 יו"ר מפלגת נועם.  תחת אבי מעוז למשרד רה"מ( "היחידה לתוכניות חינוכיות"

פעילותה   .2 חינוכיות  עיקר  לתוכניות  היחידה  תשל  מאגר  הפעלת  כלל  והוא  את  שמאגד  כניות 

מימון    כוללכניות בו,  וכניות שפועלים במערכת החינוך, ואחראית על אישור התוהגופים והת

 כניות מתקציב משרד החינוך במסגרת תכנית גפ"ן.  וחלק מהת 

חיצוניות בנושאים  כניות  ואלף ת  23-של כ עצום  מאגר  קיים  לתוכניות חינוכיות  יחידה  ב כיום   .3

בין היתר של סובלנות וסבלנות, קבלת האחר, מיניות בריאה, שוויון מגדרי, זכויות להט"ב,  

 .  ארגונים אזרחייםאשר מופעלות על ידי מניעת אלימות ועוד 

כי   .4 ידוע  וחשוכות  להווי  קיצוניות  בעמדות  מעוז מחזיק  נשים  אבי  לשירות  כדוגמת התנגדות 

, התנגדות  הגדולה ביותר של נשים היא בנישואים וגידול משפחהבצה"ל, עמדה לפיה תרומתן  

 יום מצעדי גאווה ועוד. , התבטאויות בעד טיפול המרה, התנגדות לקהט"בללמשפחות 

בפעילות  אנושות  נוכח כך, קיים חשש ממשי כי העברת היחידה תחת ידיו של אבי מעוז תפגע   .5

פמיניסטי להט"ב,  לחינוך  בצה"לת ,  זכויות  נשים  שירות  מגדרית,  זהות  בין  ,  וכניות  מפגשים 

 כניות מיניות ומגדר ועוד.ו, תיהודים לערבים

לתוכניות  בנסיבות אילו, מספר רשויות   .6 כי לא ישתפו פעולה עם היחידה  בארץ כבר הצהירו 

 חינוכיות וכי במידת הצורך יתקצבו תכנים רלבנטיים מתקציב העירייה. 

של כל תושביה ותושבותיה וכל הציבור בישראל על  כפר סבא היא עיר שוויונית הדוגלת בשוויון   .7

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

הורות או  אישי  מעמד  מפלגתית,  השתייכות  מקדמת  השקפה,  סבא  בכפר  החינוך  מערכת   .

 ומקדשת שוויון הזדמנויות, שוויון מגדרי, גיוון והכלה ופלורליזם. 

כן   .8 החינוך  מ על  תכני  ועל  שלנו  העירונית  החינוך  מערכת  על  ולהגן  אחריות  לקחת  חובתנו 

 ות החינוכיות בעיר. המועברים במסגר 

 : הצעת ההחלטה

והכלה  מערכת   .9 גיוון  מגדרי,  שוויון  הזדמנויות,  שוויון  ומקדשת  מקדמת  סבא  בכפר  החינוך 

 . תמשיך לשמור על צביונה כיהודית, דמוקרטית, שוויונית וליברליתו  ופלורליזם

במסגרות החינוכיות  בתוכניות החינוכיות ו/או בפעילויות המועברות  כל פגיעה  לא תתאפשר   .10

בנושאים בין היתר של סובלנות וסבלנות,    בעיר, בין בחינוך הפורמלי ובין בחינוך הלא פורמלי

 . קבלת האחר, מיניות בריאה, שוויון מגדרי, זכויות להט"ב, מניעת אלימות ועוד



 
 

 
 

 

חינוכיותככל   .11 לתוכניות  היחידה  ע"י  תיפסל  אילו  בנושאים  גורמים    ופעילות  מטעם  ו/או 

פעולה עם  הללו יתוקצבו מהתקציב העירוני בשיתוף  ,  הממשלה החדשה  המקדמים את מדיניות

 הנהלות ביה"ס והנהגת ההורים. 

 
 

 , הבכבוד רב ובברכ 
 

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

 
     עדי לוי סקופעו"ד                     פליאה קטנר 

 מאיר מנדלוביץ 
 לירית שפיר שמש 

 קובי פדוה

 

 
 העתקים:  

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



 
   

               
  
  
 

  
  
  

26/2/2023  

                                                                               יית כפר סבאעירראש לכבוד 

  

  פרסומי דובר העירייה בשנת בחירות : הצעה לסדר

  

העירייה   לעובדי  שהובהר  וכפי  כידוע,  המוניציפליות.  הבחירות  ייערכו  השנה  לידיהם  בסוף  נמסר  אשר  במכתב 
  בתחילת חודש פברואר, שימוש בעובד עירייה לצרכים פוליטיים אסור ויכול לעלות  לכדי עבירה פלילית. 

  להלן מתוך מכתב אשר נמסר לכלל עובדי העירייה: 

  

יים  העירייה, אשר הוא עובד עירייה הכילו מסרים פוליט   פרסומים שונים בתקופה האחרונה, אשר הוצאו מטעם דובר 
  האסורים על פי הנחייה זו ועל פי חוזרי מנכ"ל משרד הפנים. 

  

  מוצע להחליט: 

 היועץ המשפטי יבהיר לדובר העירייה את המסרים המותרים והאסורים בתקופת הבחירות.  .1

 דובר העירייה יקפיד בפרסומיו להימנע ממסרים פוליטיים.  .2

 בהתנדבות למען הציבור. פועלים ה דובר העירייה לא יתקוף בפרסומיו חברי מועצה  .3

 

  חברת מועצת העיר -אסנת ספורטה  

 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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 26/01/2023אישור החלטות ועדת הקצאות מיום 
 

  עמותת ליונס

 :  דברי הסבר

למועדון "ליונס"  להקצות המליצה  26/1/23וועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

 4המשך הקצאת חדר בקומה ראשונה באגף דרומי ברח' גלר  580086742שמספרה 

 למטרת קידום פעילות התנדבות בקהילה.  6427בגוש  28כחלק מחלקה הידוע 

 הוקצה לעמותה בהקצאה שהסתיימה. הוגשה בקשה להארכת ההקצאה .נכס זה  .2

 בוצעו פרסומים הן בעיתונות והן בשטח כפי שנדרש.  .3

 :  הצעת החלטה

המשך  580086742לעמותת "ליונס" שמספרה להקצות מועצת עיריית כפר סבא מחליטה 

 6427בגוש  28הידוע כחלק מחלקה  4הקצאת חדר בקומה ראשונה באגף דרומי ברח' גלר 

 למטרת קידום פעילות התנדבות בקהילה. 

 שנים .  3 -ההקצאה הינה ל

 

 עמותת קהילת אהבת ישראל בירוקה

 :  דברי הסבר

"קהילת אהבת לעמותת להקצות המליצה  26/1/23וועדת הקצאות בישיבתה מיום  .1

 2בית כנסת מעל גג מעון יום ברח' רפפורט   580663425ישראל בירוקה" שמספרה  

 .7621בגוש   512הידוע כחלק מחלקה 

 שנה .  25 -יוקצה לעמותה בהקצאה לנכס זה  .2

 פרסומים הן בעיתונות והן בשטח כפי שנדרש. בוצעו  .3

 :  הצעת החלטה

הילת אהבת ישראל  לעמותת "קלהקצות מועצת עיריית כפר סבא מחליטה 

, 2הקמת בית כנסת מעל גג מעון יום ברח' רפפורט  580663425בירוקה" שמספרה 

 שנה.  25לתקופה של  7621בגוש   512הידוע כחלק מחלקה 
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 05/02/2023פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך אישור 

 :  דברי הסבר

אליפות סבא, לייצוג בחו"ל באישור תמיכה לספורטאים ממועדון הסייף הפועל כפר 

 בולגריה, ע"ח  קרן הישגית.  -בפלבודיב  עולםה אליפותבואסטוניה  -בטאלין אירופה

 אליפות שחקנים ממועדון הסייף של הפועל כפר סבא, יוצאים  לייצג את המועדון בחו"ל ב  4 

שנקבע   .בולגריה  -בפלבודיב  עולםה  אליפותבואסטוניה  -בטאלין  אירופה התבחין   עפ"י 

בסך    מהעירייה  ההשתתפות  לקבלת  זכאים  הספורטאים  הישגית  לכל   1,650בקרן   ₪

 ₪  לארבעת השחקנים.    6,600ספורטאי, סה"כ 

 

 החלטה:

, לייצוג 2023לאשר את התמיכה למועדון הסייף הפועל כפ"ס לשנת   מועצת העיר מחליטה

בולגריה, ע"ח  קרן  -בפלבודיב  עולם ה אליפותבואסטוניה - בטאלין אירופהבאליפות 

 ₪ לארבעת השחקנים.   6,600סכום של  הישגית.
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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ג שבט,   י"ד 

 2023פברואר,    5
 643166 אסמכתא:

 
 
 
 

 
 5.2.2023פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך 

 

אליפות  באישור תמיכה לספורטאים ממועדון הסייף הפועל כפר סבא, לייצוג בחו"ל  על סדר היום :  
 קרן הישגית.   ע"ח  ,בולגריה -בפלבודיב   עולםה אליפותב ואסטוניה  -בטאלין אירופה

 חברי הועדה:
 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי 

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

  
 סגנית גזבר - אורית דנאי גנדל

 מזכירת הוועדה  - רחלי רם 
  

 דיון והחלטות :

  אליפות אירופהב   שחקנים ממועדון הסייף של הפועל כפר סבא,  יוצאים  לייצג את המועדון בחו"ל  4

מצ"ב  )תבחין שנקבע בקרן הישגית  העפ"י  בולגריה,    -בפלבודיב     עולםה  אליפותבו  אסטוניה  -בטאלין 

סה"כ    , ₪ לכל ספורטאי  1,650בסך     העירייה מזכאים לקבלת ההשתתפות    ספורטאים ה  התבחין(

   .לארבעת השחקנים   ₪  6,600

 

 :החלטה

 .  2023לשנת   מועדון הסייף הפועל כפ"סהועדה ממליצה לאשר את התמיכה ל 

  

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

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

 
 

 רחלי רם  –רשמה 
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 13/02/2023אישור פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך 

     דברי הסבר : 

 מועדון השחמט כפר סבא  -מתן מקדמות לתמיכה

 פנו לעירייה לשם קבלת מקדמה לתמיכה.   - מועדון השחמט כפר סבא

 4/2006תשלום המקדמה נעשה בכפוף להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 . 2022מגובה התמיכה שאושרה בשנת  25%ושיעורה הינו 

 2023לאור האמור לעיל, הועדה ממליצה למועצת העיר לשלם מקדמה ע"ח תמיכה לשנת 

מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  25%ן השחמט כפר סבא, הנ"ל בשיעור של עד למועדו

    -כדלקמן  2022

 ₪    29,096סך     מועדון השחמט כפר סבא  

 

לשנת    לתמיכה  בקשה  טפסי  להגשת  בכפוף  ייעשה  התמיכה  מועדון    2023תשלום  ידי  על 

סכומי   להשבת  התחייבות  כתב  על  וחתימתם  סבא   כפר  וככל השחמט  אם  המקדמה, 

 שהתמיכה לא תאושר. 

  הצעת החלטה :

מועדון השחמט כפר סבא, לעמותות   2023מאשרים תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לשנת 

בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם  2022מסך התמיכה שאושרה בשנת  25%בגובה 

בחוזרי מנכ"ל 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         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ג שבט,   כ"ב 

 2023פברואר,    13
 643952 אסמכתא:

 
 

  
 13.2.23פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך 

 מועדון השחמט כפר סבא -מתן מקדמות לתמיכה   על סדר היום : 

 נוכחים:
 חבר וועדה   –מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי 

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

 

 דיון והחלטות:

 לתמיכה.   הפנו לעירייה לשם קבלת מקדמ -מועדון השחמט כפר סבא 

ושיעורה הינו    4/2006מקדמה נעשה בכפוף להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  התשלום  
 .  2022מגובה התמיכה שאושרה בשנת  25%

למועדון    2023נת  לאור האמור לעיל, הועדה ממליצה למועצת העיר לשלם מקדמה ע"ח תמיכה לש
    -כדלקמן   2022מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת   25%הנ"ל בשיעור של עד השחמט כפר סבא, 

 
   ₪  29,096סך       השחמט כפר סבא מועדון 

 
  שחמט על ידי מועדון ה  2023תשלום התמיכה ייעשה בכפוף להגשת טפסי בקשה לתמיכה לשנת   

 כפר סבא  וחתימתם על כתב התחייבות להשבת סכומי המקדמה, אם וככל שהתמיכה לא תאושר. 

 חברי הוועדה:

 

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

 

 רחלי רם מזכירת הועדה-רשמה
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-ו 21/2/23, 20/2/23, 19/2/23תאריכים מ 2023 לשנת  עמותותלסיכום ועדות תמיכה 

2/23/32 

 
 

  .מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות
 
 

 : הצעת החלטה

מתאריכים כמפורט בפרוטוקול הישיבה  תמיכותמאשרים את המלצות וועדת ה

19/2/2023 ,20/02/2023 ,21/2/223 ,23/2/2023. 
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  ה     ל      ה            ה      ה 

  מכ"ל             העירייה 
  09-7649119                טל: 

  09-7649389פקס:              
  ה' אדר, תשפ"ג

  2023פברואר,   26
 644667 אסמכתא:

 
  

  
ועד תמיכו סיכום  עמותות  ת  -ו   23/2/21,  23/2/20,  23/2/19תאריכים  - 2023ה 

23/2/32      
  
  
  

  משתתפים 
  : חברי ועדת תמיכות

 מכ"ל העירייה  -יובל בודיצקי, יו"ר הועדה .1
 העירייה גזבר   -חבר צחי בן אדרת,  .2
 יועץ משפטי  -חבר, עו"ד אלון בן זקן .3

  
  :מוזמים וספים

 מהלת מחלקת כספים אגף חיוך -דריה אלקיד  .1
 מהל רשות הספורט  -שאול מיטלברג .2
 מהלת אגף תרבות-שרון פז  .3
 מהל אגף קהילה וחברה  - מירב הלפמן .4
 מהל אגף חזות העיר  -אודי להב  .5
 מהלת אגף שח"ק -רוזי וימן .6
 מהלת המחלקה  למורשת ישראל  -השמשון ממלי  .7

 
 

 סגית גזבר העירייה  -אורית גדל דאי .1
 מזכירת הועדה  -רחלי רם .2
  יועצת    –אירית יהל   .3
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  3202בקשות תמיכה  לשת 

  
  דת

  בקשות  עמותות הגישו   20 
  

  :580420743תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל ע"ר -עמותת שלום

ומפעילה פעילות תורית, מכשירה )  60+80פועלות בשכוות הירוקות  (  2004-שתהעמותה פועלת מ

   ילדים לבר מצווה, שיעורי תורה למבוגרים, הוצאת עלון שבועי תורי והרצאות רבים.

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

    .מכים הדרשיםכפוף להשלמת כלל המס 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580201234ע"ר  מרכז קהילתי חב"ד כפר סבא עמותת  

מסיבות סביב חגי ישראל, תהלוכת ל"ג    .העמותה מקיימת פעילות דתית וחברתית ומעשה חסד

בעומר לילדי כפר סבא, שיעורי תורה לגברים, שים וילדים. ימי עיון, הרצאות וסדאות, פרויקט 

  .  בר מצווה

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     דרשים. כפוף להשלמת כלל המסמכים ה  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580288280שמירת אורית ע"ר 

אתיופיה   עמותה   יוצאי  העיר  תושבי  בקרב  ודתית  חברתית   תרבותית  עפה  פעילות  המקיימת 

.משמרת את המסורת של יוצאי אתיופיה .פרויקט בר מצווה, שיעורי תורה .יעוץ לציבור בושאים 

  שוים.  

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580130680ע"ר  אורות הכפר

לשים(בעיקר  מדרשה  דתי,  החברתי  בתחום  עפה  תורית  פעילות  בעלת  בעיר.  ותיקה  העמותה 

  שיקום ערות) שיעורי תורה והרצאות לצעירים ולמבוגרים, פרויקט  הכה לבר מצווה. 

לעמותה תמיכה   החלטה המקצועי ולאשר  המפקח  חוות דעת  לאמץ את  התמיכות ממליצה   ועדת 

    להשלמת כלל המסמכים הדרשים  כפוף 1דרגה  בדרוג המוצע
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  105ויצמן ע"ר  כפר סבא עמותת חב"ד  

שיעורי תורה ברחבי העיר כל שבוע. אירועים עותיים   40מרכז חב"ד מרכזי כפר סבא.  מקיימים 

סביב מעגל חגי השה. עולל אירוע המוי בל"ג בעומר. פרויקט רווחה וביקורים שוטפים בבית 

  מוקדים  8-חולים מאיר.  פרויקט בר מצווה.  מועדון לערים אוטיסטים וטיפול אישי. סדרי פסח ב

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  :580085033 ע"ר  בית כסת דביר יהותן

עוסקת בפרויקט מיוחד של ליווי מתגיירים על  דביר יותן ע"ש החייל יותן דבירי ה"ד בית הכסת

מקיים פעילות תורית הפתוחה לכלל    ידי משפחות הקילה בשבתות, ליווי משפחות שכולות בעיר,

  , פרויקט בר מצווה ואירוח משפחות שאין דתיות .הציבור

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  דרוג המוצעב

  

  : 580233062עמותת בית עזרא ע"ר 

  - ומוה מעל לוהשכוות הסמוכות.  קהילת בית עזרא משמשת כמרכז רוחי דתי לשכות משה"ב  

ודתית כולל אירועים במעגל חגי  חברתית  , מקיימת פעילות שוטפת תרבותית    עמותהחברים. ה  300

שיעו תורה,  השה,  אימוץ  רי  וכן  בעיר  הציבור  לכל  חזות  שבתות  כולל  בודדים הרצאות  חיילים 

    אימוץ תלמידים עם מוגבלויות ופרויקט בר מצווה.

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580095214משכן ישראל ע"ר   ליוצאי תימן   י בית הכסת המרכז עמותת

משכן ישראל עמותת משכן ישראל, משמשת מרכז רוחי וחברתי לשכוות המזרח (בית כסת 

מידי יום הקשישים וסעים לבית הכסת  ,וכים יםמצא בשכון ה) מקיימת שיעורי תורה לקשיש

מיוחד לבר מצווה בוסח שאמי של יהודי   טמסיבות וכסים סביב חגי ישראל, פרויק .לשיעורים

   .תימן

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580017531עמותת הוד והדר ע"ר 

מקיימת פעילות תרבותית וחברתית עפה. טקסי בר/בת מצווה, פרויקט אבות ובים, מפגשים 

חזות העיר, פעילות סבים בחגים, ית, פרויקט תיקון עולם בשיתוף אגף והרצאות בושא זהות יהוד 

  קיום חוגים. 
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 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  : 580471845עמותת תורה וחסד ע"ר 

וחסד, פעילה בשכוות המזרחיות, קפלן ויוספטל. מפעילה סדאות לילדים ולהורים, עמותת תורה 

במסגרת אבות ובים. שיעורי תורה לגברים ושים. עזרה בשיעורי בית לילדים, הרצאות ופעילות 

  במטרה לגבש את הקהילה ומתן יעוץ למשפחות. 

 ולאשר לעמותה תמיכה   ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי  -החלטה

       כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

   580176519(לשעבר:עמותת משכן הראל) ע"ר  בכי"כ משכן אברהם 

ומקיימת פעילות חברתית עפה, פרויקט אבות ובים, אימוץ ילדים בעלי   1990-העמותה הוקמה ב

דאון,   לילדים  תסמות  מצווה  בר  כולל  גבוה  סיכון  בעלי  בילדים  ערבי תמיכה  הרצאות,  עיון,  ימי 

  מלווה מלכה, שעורי תורה גם בספרדית לאוכלוסייה דוברת השפה. 

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  : 580455731מאיר ישא ברכה ע"ר 

,פעילה שבשכוות המזרחיות יוספטל וקפלן, העמותה  מעבירה שיעורי  עמותת מאיר ישא ברכה 

מפעילה קרן סיוע לזקקים, מתן יעוץ להשכת  סיוע לאברכים  וילדים.  ,תורה לגברים שים 

  . שלום בין זוגות, בדיקת סת"ם (ספרים, תפילין מזוזות)

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . הדרשים כפוף להשלמת כלל המסמכים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

    :580114007מרכז קהילתי דתי ע"ר   –עמותת מק"ד  

קהילתי דתי, פועלת במרכז העיר בפעילות קהילתית עפה לכלל הציבור. טיפוח ערכי     עמותת מרכז

לגברים  סדאות  לילדים  הצגות  שוים  בתחומים  מגווות  הרצאות  ושירה,  בידור  ערבי  מסורת, 

  תי , לאחרוה גם בראש השה.  ושים. מקיימים תפילת יום כיפור לציבור הלא ד

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

    :580191161 עמותת בית דורשי ע"ש דרור ושי וייברג ע"ר 

העמותה מקיימת פעילות לציבור הרחב במוצאי שבת, פאלים של אשי ציבור וכד'. בוסף מקיימת  

  העמותה השתלמויות בבית הכסת לבתי ספר ולגי ילדים בשיתוף הורים. שיעורי הכה 

  .לבר מצווה ושיעורים וספים בושאים יהודיים מגווים 
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 המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת  -החלטה

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580401602עמותת מרכז קהילתי דתי ליהודי תימן ע"ר 

למבוגרים,   תורה  שיעורי  וחברתית,  פעילות דתית  מקיימת  תימן"  ליהודי  קהילתי  עמותת "מרכז 

  שים וילדים. מסיבות סביב חגי ישראל, משמרים את מהגי תימן תוך מתן דגש לדור הצעיר.  

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1רגה ד בדרוג המוצע

  

  :580420743ע"ר  קהילת אהבת ישראל בירוקה עמותת 

ומפעילה פעילות תורית, מכשירה )  60+80פועלות בשכוות הירוקות  (  2004-שתהעמותה פועלת מ

   ילדים לבר מצווה, שיעורי תורה למבוגרים, הוצאת עלון שבועי תורי והרצאות רבים.

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  : 580406429בית חב"ד כ"ס לשכוות המזרח  (לשעבר: יהדות בהדרים כפר סבא) ע"ר 

המזרחיות    בשכוות  מאד  פעילה  יוספטלהעמותה  העיר,  מסייעת   של  השרון.  וגי  קפלן  במתן   , 

לקראת החגים (קמחא   וסיוע לזקקים  ה  שיעורים למבוגרים ולילדים ארגון מסיבות  בחגים עזר 

  דפסחא) משמשת כתובת לכל עין יהודי בשכוות. 

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  ;  580240323עמותת אורות הקודש ע"ר 

בית    עמותה במסגרת  ודתית  חברתית  בפעילות  עוסקת  עליה   בשכות  פועלת  הקודש"  "אורות 

וער  פעילות  לכים,  הסעות  כולל  וכים  לקשישים  תורה  שיעורי  בוסף  אברכים.  וכולל  המדרש 

שעוסקת    וץ בושא התא המשפחתי. ימי עיון טיולים ושמחה בית השואבה.  מסיבות בחגי ישראל. יע

  .  , מסייעת בחתוות והלוויות  בפעילות חברתית ותורית במסגרת בית מדרש לאברכי כולל

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     המסמכים הדרשים.  כפוף להשלמת כלל 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580705325עמותת בית יוסף קפלן כפר סבא ע"ר 

עמותת בית יוסף קפלן פועלת בשכוות המזרחיות קפלן יוספטל מעברה הרצאות למבוגרים 

  ולערים , פרויקט בר מצווה, שומרי תורה והרצאות הפרשת חלה .  

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע
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  580584258עמותת אחכימא ע"ר 

משפיעות לצד פיתוחים והתחדשות טכולוגית. רשת הקהילות הבאמצעות שים    עמותה הפועלת  

ויזמות  לימוד  תוך  ויהודים  ישראלים  ערכים  של  לאורם  פועלת  מהות,  עם  אמהות  של  המקומיות 

כיום בקהילת   חברתית. אמהות עם מהות מהווה מוע צמיחה לקהילתיות ולחברה החיה באחדות.

מפגשים בשה בכפר   10. בשה שקדמה התקיימו  שים פעילות  40מובילות קהילה ו   5כפר סבא יש  

חברתית    40%סבא,   ו  20%עשייה  וערכים  לימוד  ששותפות   40%מפגשי  קהילתיים.  מפגשים 

לטובת  בעיר  משמעותית  קהילה  של  תדמית  ויצירת  בקהילה  האירועים  מספר  הרחבת  במפגשים, 

  .תושבי העיר

 המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  

  ציבורי  פסח סדר קיום

  הגישה עמותה אחת

  580131449"ר ע סבא כפר"ד  חב עמותת

  מוקדים, תלוי במספר המשתתפים.   4-5-העמותה תקיים סדר פסח ב

בין   יוע  המשתתפים  ייצא   300-500מספר  הפרסום  הרחב.  לקהל  פתוחים  יהיו  הסדרים  תושבים. 

  מבעוד מועד באמצעות העירייה. 

את   ,הסף  תאי   בכל  עומדת  שהעמותה  העובדה  לאור  -החלטה לקבל  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  ₪ .  13,000המלצת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה התמיכה בסך 
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   חיוך פורמאלי
  עמותות הגישו בקשות לתמיכה    6
  

    580401024ע"ר פוש 

העמותה מפעילה מתדבים   .פועלת לצמצום פערים בתחום החיוך ומתן הזדמות שווה ,עמותת פוש  

  יב' בכל מקצועות הלימוד -א' תידים בכיתומהמעיקים סיוע לימודי לתל 

לעמותה   –החלטה   ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

    בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1בדרגה תמיכה  

  

    -580486413ע"ר  ידיד לחיוך

ידיד   המתקשים, חוכי  לתלמידים  ורגשי  לימודי  סיוע  העשרה,  מפגשי  מהכשרות,  הים  לחיוך 

  במוסדות החיוך בעיר, הפעילות מועברת על ידי המתדבים. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

    . בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה בתמיכה  

  

  5804041812קרן החיוך למען בתי"ס תל"י ע"ר 

בישראל  הממלכתית  החיוך  במערכת  היהודי  החיוך  והעשרת  קידום  לפיתוח,  פועלת  תל"י  קרן 

ות וספות ברוח עקרוות המחים לחיוך תל"י (תגבור לימודי יהדות), ובייהן:  ובמסגרות קהילתי

הן  הממלכתית,  החיוך  ממערכת  וער  ובי  לילדים  היהודית  המורשת  של  יסוד  ערכי  הקיית 

) העמקת הידע של הילד והער לפיתוח רגשי 2פורמלית.  - במסגרת הפורמלית, הן במסגרת הבלתי

  היהודית  הארץ והמורשתהזדהות עם העם היהודי, 

לעמותה   –החלטה   ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

    בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1בדרגה תמיכה  

  

    580621514עמותת יצהר ע"ר 

מקיימים   יצהר,  מעבר עמותת  סבא,  בכפר  יצהר'  'סמיר  תיכון  בתוך  חברתית  פעילות  תוספת 

למתוקצב ע"י משרד החיוך. פעילות זו היה לאורך כל שת הלימודים, הפעלות, סדאות וגיבוש 

  אוירה. 

ועדת התמיכות ממליצה  וככזהמוך היו  תבחיים  היקוד אותו קיבלה העמותה על פי ה -החלטה

  . ולדחות את בקשת התמיכההמפקחת המקצועית  לאמץ את חוות דעת 
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  580760858חיוך טכולוגי ומדעי ע"ר   עמותת חלו"מ 

כעמותה   וסדה  מעל  רשמית  חלו"מ  הפועלים  חברים/ות  הטכולוגי   7ע"י  החיוך  לקידום  שים 

  ומדעי בכפר סבא. וזו המטרה של הקמת העמותה.  

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת העמותה איה עומדת בתאי הסף,    -החלטה

  את בקשת התמיכה. ולדחות המקצועית 

  

  580025765אלומה צעירים לשם שיוי ע"ר 

את   למצוא  בשה  וצעירות  צעירים  לאלפי  ומסייעת  חברתית  מוביליות  מקדמת  אלומה  עמותת 

צבא לשירות  ההכה  בתחומי  תוכיות  והפעלת  פיתוח  באמצעות  בחברה,  וחיים מקומם  י/אזרחי 

  בוגרים, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה, יצירת תשתיות מוסדיות ושיוי תפיסה בחברה בישראל.  

קבוצות צהלה: בבית ספר הגליל פועלת קבוצה אחת בכיתה   8בכפר סבא פועלות כבר מספר שים  

שלוש בבית ספר רבין פועלות שבע קבוצות: שלוש קבוצות של כיתה ', קבוצה של כיתה י"ב ו,י"א

  קבוצות של כיתה י"ב. 

לעמותה     -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1תמיכה  בדרוג המוצע דרגה 
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  חיוך בלתי פורמאלי  -קהילה וחברה
  בקשות  עמותות הגישו  15
  
  

  580426369 עמותת איגי  ע"ר
ביסקסואלי וטרסג'דר בישראל,   –לסבי    –העמותה עוסקת בזיהוי ומתן מעה לצרכי הוער ההומו  

ה זו. זהו מעה ייחודי אשר יבאמצעות עריכת כסים ומפגשים חברתיים וקבוצות תמיכה לאוכלוסי

  צות. ככלל מגדילים את מס. המשתתפים והקבו יתן על ידי גורם זה בלבד במרחב העירוי.

לעמותה   -  החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

 12,000תוספת של בסך  ב  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה    בדרוג המוצע  תמיכה  

  .  תוספת וספת -בתבחיים  3ד.₪  לעמותה הותת מעה ייחודי לוער להט"ב על פי סעיף 

  

   580263598ארגון וער מגן דוד אדום ע"ר 

לצורך תמיכה בפעילות מתדבי הוער במגן דוד אדום. העמותה מעודדת   1995-העמותה הוקמה ב

לקידום  וסמירים  אירועים  מקיימת  הארץ,  ברחבי  הוער  בי  ע"י  ראשוה  עזרה  והגשת  לימוד 

  הכשרת המתדבים. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  בדרוג המוצע כה תמי

  

  580638609 ע"ר  ישראל  סיטין

העצמה  ארגון סיטין ישראל הוא ארגון שרואה את בי הוער כעתיד העם, ולכן משקיע רבות ב

ומהיגות של בי הוער .הסיף שלו בכפר סבא מפעיל מידי יום שי פרויקט חוכות לערים עם  

ליקויים על ידי בי וער מכל העיר, במקביל הארגון מפעיל בימים רביעי וחמישי בשבוע פעילות 

הערים כיצד להשתלב בחברה ובהתדבות  ומדיםשל ארגון וער עם ערים וערות בהם ל

  ומהיגות וכן הכה לקראת הגיוס שלהם 

ועדת התמיכות ממליצה    כזהוכמוך  היו    תבחיים  היקוד אותו קיבלה העמותה על פי ה-החלטה

  . ולדחות את בקשת התמיכההמפקחת המקצועית  לאמץ את חוות דעת 

  

  580533305עמותת חברותא ע"ר 

היה עמותה של גברים מקהילת הלהט"ב, המצאים על הרצף הדתי.   ,הומואים דתיים  -חברותא  

  חברותא פועלת כלפי פים להעצמה קהילתית, וכלפי חוץ לקבלת להט"בים בחברה הדתית.

הארגון פועל למען ביית קהילה דתית להט"בית, חזקה ומאוחדת הכוללת קבוצות חברתיות ברחבי 

דתיים ללהט"בים  ומרחב  בית  המשמשות  ודתיים הארץ,  בתשובה  חוזרים  מסורתיים,  חרדיים,   ,

חברותא מקיימת פעילויות תרבותיות וחברתיות במעגל השה היהודי והישראלי, ומביאים   לשעבר.

  דתית לאירועי הקהילה הגאה בישראל.זווית 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע תמיכה 
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  580156552מועדון הברידג' ע"ר 

התאגדות הישראלית לברידג' היה עמותה ללא כוות רווח שמטרותיה העיקריות הן לפתח את 

  . עף הברידג' התחרותי בישראל, לרכזו ולהלו

 אוכלוסיית הצעירים, לקהל הרחב, בדגש על  הברידג' הפצת משחק -מטרת ההתאגדות

  טיפוח אלופים והכרה בילאומית, - עידוד המצויות בברידג' . 1

קידום אוכלוסיות חלשות, העקת כישורי חיים ולמידה דרך  – תרומה לקהילה .2

 . המשחק

ולאשר לעמותה  .המקצועי תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

    580621514ע"ר  עמותת דולב קידר

תעמותה   לקידום  פועלת  ז"ל.  קידר  דולב  סא"ל  את  ופיתוח והמציחה  שמו  על  חיוכיות  כיות 

חיוך וחברה   ,תרבות  ואירועימסייעת לקיום פעולות    ,רה במוסדות חיוך ברחבי הארץימהיגות צע

   פועלת במרכז הוער העירוי בכפר סבא מספר שים . .הקמת ספריות עירויות

ולאשר לעמותה תמיכה    .המקצועי  תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  
  שואה  -ת בגוף ראשוןעמות

,קיום   שואה  סיפורי  של  זיכרון  של  בהצחה  הפועלת  שלקורס  עמותה  לתושבי   ים  זיכרון  שגרירי 

  ובוגרים תושבי העיר  השורדים לדורות הבאים, וער רהעיר אשר יספרו את סיפו

ולאשר לעמותה תמיכה    .המקצועי  תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

  . םכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשי 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580707669ע"ר   חיבור חדש לחיים -שלובות

לשים   חברתית  תמיכה  בקבוצות  העוסקת  מחלת   וגבריםעמותה  על  ומתמודדות  המתמודדים 

  .הסרטן

ולאשר לעמותה תמיכה    .המקצועי  תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

      םכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשי 1דרגה  בדרוג המוצע
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  580051555עמותת תועת בות בית יעקב בתיה ע"ר  

במסגרת מפגשים דו שבועיים,   9-18פעילות חברתית ערכית לוער בגילאי   העמותה מקיימת 

יטות, מחות, יוכן פעילות קיץ עפה הכוללת ק שבתות צותא, כיוסים, טיולים, מחות ועוד

קיימת פעילות דו שבועית בעקרון  סדאות וימי כיף וכמובן פעילות עשירה מרחוק במקרה הצורך.

לאירועים ארציים/מקומיים לרגל מועדים מיוחדים, הפעילות ותת  של וער מחך וער בוסף

יכות לתועה ארצית איכותית, התכים שספגו בליבות החיכות השפיעו  ילחיכות תחושת ש

  וישפיעו עוד רבות בשים. 

ל  -החלטה הכרחיים  ופרטים  תוים  צירפה  לא  פי   יקודהעמותה  על  העמותה  קיבלה  אותו 

המפקחת המקצועית    ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת    וככזה מוך  היו    תבחיים  ה

  . ולדחות את בקשת התמיכה

  

 
  580336535וער  חב"ד  ע"ר 

שליחות,  אחד,  לכל  ותיה  אהבה  חב”ד:  חסידות  של  ערכיה  בסיס  על  מחך  חב”ד  הוער  ארגון 

רחבי בכל  סיפים  מפעיל  הארגון  מלובביץ’.  לרבי  וקשר  הקבועה,   שמחה  לפעילות  בוסף  הארץ. 

הארגון מקיים מפגשים מחוזיים וארציים, מחות, טיולים, ימי העשרה והעצמה ותחרויות ארציות 

החזון של הארגון הוא להצמיח חברה איכותית של בוגרים ובוגרות אשר מזדהים   במגוון ושאים.

  .ואחריות לסביבתם עם ערכי חסידות חב”ד, פועלים על פיהם, וחדורים בתחושת שליחות

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.   1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  580341204עמותת גישות ישראל ע"ר 

לאשים עם  ,לקדם את הגישות על מת לאפשר  1999עמותת גישות ישראל הוקמה בשת 

  מוגבלות ובי משפחותיהם להשתלב בחברה בשוויון, בזכות, בכבוד ועצמאות מרבית.

העמותה לא המציאה את כל המסמכים הדרשים על הפעילות בכפר סבא לצורך דירוג    -החלטה

המקצועית   המפקחת  החלטת  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת  בקשת התמיכה,  את   ולדחות 

  התמיכה. 
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  תועות וער
  580028454תועת וער  הצופים ע"ר 

פורמלי -היא תועת הוער הגדולה בישראל. התועה המובילה בתחום החיוך הא  ועת הצופים ת

  .שבטים 200 -בי וער בכ 80,000 -ומאגדת למעלה מ

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .סמכים הדרשיםבכפוף להשלמת כלל המעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 

  

  580040343תועת וער  בי עקיבא ע"ר 

בי עקיבא היא תועת וער בילאומית. בי עקיבא בישראל מהווה את תועת הוער המרכזית של 

הסיף המקומי איו  .ת בגודלה בישראלהציבור הדתי לאומי בישראל ואת תועת הוער השלישי

.  ההגה ארצית ועיריית כפר סבא ,פעילות התועה ממומת משי גורמיםגובה כספים מהחיכים    

לעמותה   ועדת  -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 

  

 תועת וער  השומר הצעיר ע"ר 580001659

, על ידי 1913השומר הצעיר היה תועת הוער היהודית הציוית הראשוה. התועה הוקמה בשת 

     .שו למצוא פתרון לבעיה היהודית, מקודת מבט חילויתקבוצת ערים יהודיים, שביק

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 

  

  580297075תועת וער העובד והלומד ע"ר 

ישראל,   במדית  האוכלוסייה  שדרות  כל  בקרב  פועלת  והלומד  העובד  הוער  בכפר, תועת  בעיר, 

   .הערבי, הדרוזי והצ'רקס בקיבוץ, במגזר היהודי,

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 
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 תרבות
     בקשה  עמותה אחת הגישה  

      
  580020766  יד לבים ע"ר

  
העמותה מקיימת אירועים להורים ואחים שכולים ומקיימת מפגשים קבועים אחת לשבועיים  

    ת. בליווי הרצאות, מפגשי הורים, מפגשי הצחה ומורש

לעמותה תמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר  -החלטה

    .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1בדרוג המוצע דרגה 
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  גודות ועמותות ספורטא

  אגודות/עמותות הגישו בקשות    22
       

כפ"ס  אליצור    ,כדורגל-מועדי  ש.ש  כפ"ס,מועדון הכדורגל בית"ר  מועדון הכדורגל הפועל כפ"ס ,  

כפ"ס, מועדון הכדורעף הפועל  כפ"ס,  מועדון השחמט הפועל  כפ"ס,  מועדון הכדורסל הפועל    כדורעף,

קאן   הפועל  כפ"ס,  ג'ודו  הסיוף  הפועל  כפ"ס,  מועדון  הקליעה  הטאקווכפ"ס,  מועדון  דו מועדון 

הפועל אתלטי אורן כפ"ס,  מועדון הטיס קאטרי    ,מועדון הטיס גלי השרון /הירוקהכפ"ס,  הפועל  

הפועל  המועדון    ,השרון הטקוואדו,  כדורגל גילגול  כפ"סמכבי  כפ"ס,   תעמלות אומותית   לוחמי 

, העמותה לקידום ספורט הקשתות כפ"סמועדון השחייה הפועל  כפ"ס,  מועדון טיס שולחן הפועל  

  בשרון. 

כללה בחית פעילות האגודות היקף הפעילות מפקח המקצועי  בדיקת הבקשות על ידי ה  -החלטה

סכומי וקביעת    תבחייםזאת לשם בחית עמידתם ב  ,תוים על האגודות ממהל הספורט  והמצאת

  .  התמיכות על פי התבחיים שקבעו לושא הספורט

ולאשר    המקצועי  המפקח  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות,  עמותות/אגודות לכל  ועדת 

שהוצע   ובדרוג  בתבחיים  להסדרת שעמדו  ובכפוף  הדרשים  המסמכים  כלל  להשלמת  ובכפוף 

  החובות לעיריית כפר סבא . 

  

   515686764 ע"ראיתן כל אחד יכול 

אימוי  באמצעות  בישראל  מוגבלויות  עם  אשים  אוכלוסיות  לקידום  לפעול  שמטרותיה:  עמותה 

להפוך וקבוצתיים.  אישיים  עם   כושר  אשים  לקידום  מתוכית  איטגרלי  לחלק  הספורט  את 

לכאלה  והסמכתם  למדריכים/מאמים  מקצועיות  הכשרות  של  קיומן  ולעודד  לקיים  מוגבלויות. 

  לבעלי מוגבלויות. לפעול להסדרה ולהגדרה של תחום אימוי הכושר כמצעי טיפול לקידום והעצמה. 

  צרכים מיוחדים. בכפר סבא פעילות כושר וספורט לבוגרים עם 

לעמותה   תמיכה  ועדת התמיכות, ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר -החלטה

  .  ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  בתבחיים ובדרוג שהוצע  שעמדה

  
  580258242 ע"ראתגרים 

באמצעות ספורט אתגרי עמותה שמטרתה קידום והעצמה ושילוב חברתי של אשים בעלי מוגבלות  

  בכפר סבא קיימת קבוצת ריצה.  -בטבע

שיפור היכולות המוטוריות והפיזיות, האישיות, חיזוק תחושת המסוגלות העצמית, הקיית כיושרי 

  . חיים ועוד 

תמיכה לעמותה   ועדת התמיכות, ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר    -החלטה 

  . ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםע בתבחיים ובדרוג שהוצ שעמדה
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  עמותות רווחה 
  עמותות כלליות בקשות  26

  

  580069342סביון  ע"ר 

העמותה מפעילה פרויקטים שוים הבאים לתת מעה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה המבוגרת 

לקשיש)   עזר  (שירות  ש.ע.ל  יום,  מרכז  לשים)    -בייהם:  (חיים  ח.י.ל  הקשישים,  בבתי   –טיפול 

תוכית לקידום אורח חיים בריא, קבוצות התעמלות, סיירת בטיחות, בדיקות סיון ראיה, שמיעה, 

תומכות  ושי קהילות  משקל.  חם    –ווי  בית  בית.  ביקורי  קשבת,  לקהילה   –אוזן  ייחודי  פרויקט 

    האתיופית בשכות יוספטל. טיפול ביצולי שואה ועוד. 

תמיכה    -החלטה לאשר  המקצועית,  המפקחת  דעת   חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ע"י   המשולמים  עצמית  השתתפות  דמי  בגובה  לתבחיים  להשלמת בהתאם  ובכפוף  הפוים 

  המסמכים.

  

  580622231אור מצווה ע"ר 

את פעילויות העמותה ע"פ מטרותיה לסיוע לזקקים ועולים ע"י הפעלת   מרחיבה  ו  הגדילהעמותה מ

הפעלת  יסוד,  מצרכי  מזון,  סלי  חלוקת  רווחה,  מסמכי  הצגת  עפ"י  לזקקים  סוציאלי  סופרמרקט 

 ועולים בית תבשיל, פעילות קהילתית לזקקים 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים .  1בדרגה תמיכה  בדרוג המוצע 

  

  580411395אח בוגר אחות בוגרת ע"ר 

צעירי יתד,  חוכות אישית, ליווי  העמותה עוסקת בחוכות למשפחות אחים עם ילדים מוגבלים.
 צמצום פערי לימודים. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים .  1בדרגה תמיכה  בדרוג המוצע 

  

  580540938העמותה להצחה ולהחלת מורשת השואה והגבורה בישראל  -אלומה

יצולי   ע"י  שהוקמה  הצעיר עמותה  הדור  בקרב  בעיקר  השואה  בהצחת  היא  שמטרתה  שואה 

חיוכית. עבודה  ספר,   באמצעות  בתי  ברל,  בית  כמו  מוסדות  עם  פעולה  משתפים  העמותה  חברי 

שואה  שורדי  משתתפים  בהם  שוים  לאירועים  דואגים  הם  וער,  תועות  תלמידים,  מועצות 

ואוכלוסיות שוות בכל ימות השה עם דגש לקראת החגים. באירועים הם מכיים תכית שותת 

  . במה הן לשורדי השואה והן למשתתפים באירוע

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים . 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

לאמץובוסף,   התמיכות ממליצה  המקצועית ולאשר את    ועדת  המפקחת  חוות דעת  התמיכה את 

  ₪.   20,000בגובה  –שרות ייחודי לשורדי שואה  הוספת,

  :580017945עמותת דרור ע"ר 
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עמותה הפועלת לשיכון פגעי פש לאחר שחרורם מאשפוז פסיכיאטרי וגם/או לאחר יציאתם מבית 

ולהשתלב   חייהם  איכות  את  לשפר  פש  לפגעי  לסייע  העמותה  מטרת  מרבית בצורה  משפחתם. 

  בחברה. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  צעתמיכה  בדרוג המו

המקצועית ולאשר את  ובוסף,   המפקחת  חוות דעת  לאמץ את  התמיכות ממליצה  התמיכה ועדת 

  ₪.  2,000פעילות עבור אשים עם מוגבלויות ,  הוספת

  

  580543122הבית של רוית ע"ר 

התפתחות  תהליכי  מיוחדים.  לאשים  וחברתית  אישית  התפתחות  מרכז  היו  רוית"  של  "הבית 

החיים.   אורך  לכל  משכים  אלא  סופי  כיעד  מוגבלים  אים  וחברתיים  של מאישיים  העל  טרת 

  היא לשפר את איכות חייהם של אשים עם מוגבלויות. ליישום המטרה בתה גישת  העמותה 

המפוזרים במרכז, מתוך הבה כי רק מערכת רחבה הכוללת פיזור התכים   עבודה ומתוכה התכים

  כית מושתתת על רבדים של עבודת עומק ולפי ושאים תהווה השלמה למטרה זו. הת

כית השלמה. הקבוצות החברתיות מהוות את  וותוכן ומחולקת לפעילויות ותואמת את החלק בת

וי. החוגים והקורסים מהווים מרחב לשימוש  הרובד העיקרי והעמוק להתפתחות ותהליכי שי  

הכלים הלמדים והעשרה אישית לכישרוות ויכולות. הפעילויות הרחבות (מסיבות, טיולים, ערבי 

ההתפתחות  בעבודת  יותר  "הציבורי"  הרובד  את  מהוות  ותרבותיים)  חברתיים  ואירועים  שירה 

ת לשיוי בחייהם של האוכלוסיות  החברתית. מערכת זו היא היחידה המביאה לתוצאות רלווטיו

  המיוחדות.  

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  בוסף,  ו לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪   3,000 –פעילות עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת,

  

  580030104יד שרה ע"ר 

  ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקו ולתחזקו.  העמותה משאילה 

  להדריך ולהכשיר מתדבים וארגוי מתדבים למתן מעה לצרכים קהילתיים.  מעודדת ומפעילה 

שירותי בית וקהילה מגווים לחולים וזקקים. כגון: סיוע ויעוץ, הקמת והפעלת מרכזי יום   מעיקה

שייים.  טיפולי  ולילדים,  לתיוקות  משחקיה  תועה,  למוגבלי  הסעות  מצוקה,  מוקד   שיקומיים, 

  ה עזרה לזולת. מגמת העמותו מטרת 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את בוסף, ו
  ₪.   2,000 –פעילות עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת
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  580316834ילדים ויצולים שורדי שואה ע"ר -י"ש 

זיכרון והצחת השואה, מיצוי זכויות של יצולי השואה. עשייה ופעילות למען רווחת וטובתם של 

  יצולי השואה. מעקים לטובת שורדים שידם איה משגת.

לאמ   -החלטה ממליצה  התמיכות  לעמותה ועדת  ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  ץ 

   כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  ובוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  10,000שרות ייחודי לשורדי שואה  הוספת,

  

  :580001477 איכות בשיקום ע"ר

מטרות העמותה טיפוח סיוע ועידוד קשרים בין המוסדות הטיפוליים והמטופלים בהם בתחום  

שיתוף הפעולה עם אגף הרווחה גבוה   משפחות. 90-בריאות הפש לבין הקהילה. הסיוע בעיר לכ

  . והאגף שותף בצוות ההיגוי של העמותה

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

   כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  ובוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  2,500 –, עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

   :580086742ע"ר   עמותת ליוס

העמותה עוסקת בחלוקת מלגות, בדיקות ראיה בבתי הספר וטקסי בר/בת מצווה ועוד לתושבי  

  סביון העיר בשיתוף עם אגף הרווחה. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

   כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  בוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  3,000 –, עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

  580107993ת  פגיעה מיית ע"ר מרכז לפגעו

היקף  וצמצום  הבאה  המיית  הפגיעה  למיעת  הפועל  ארצי  ארגון  הוא  למוגות  הישראלי  המרכז 

מעלות לפגעי תקיפה מיית והמשפחה.   360תופעת הפגיעות באמצעות הסברה, מוגות ויהול תיק  

ותים מקצועיים ותמיכה  תחת קורת גג אחת, המרכז מציע ליווי פרטי הכולל קשת רחבה של שיר

כיות מגווות, המרכז ורגשית עבור הפגעים. כארגון הפועל בקרב הקהילות השוות באמצעות ת

במגיפה  ואבק  משפחותיהם,  ובי  גברים  שים,  וער,  ילדים,  בקרב  הביטחון  תחושת  את  מחזק 

  .האילמת של פגיעות מייות שאשים חוששים לדווח עליהן

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע
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את  בוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.     2,500 –,  עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

    580247435ע"ר מרפא לפש עמותת 

שה בשיקום אשים המתמודדים עם פגיעה פשית, כחלק   25עמותת "מרפא לפש" עוסקת מעל  

כ עבור  סבא  כפר  בעיר  שיקומית  מסגרת  מפעילה  העמותה  העיר,   27-מפעילותה  תושבי  פש  כי 

במקרים רבים גם אוכלוסייה זו מתמודדת עם אתגרים מורכבים כאשר לצד המחלה הפשית ישם  

דורשים  אשר  חברתיים  וקשיים  רופפים  משפחתיים  קשרים  גדול,  כלכלי  קושי  קשה,  פיזי  מצב 

  .התייחסות מקצועית מורכבת ורגישה

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת  וככזובתאי הסף  תעומד האיהעמותה  -החלטה

  ולדחות את בקשת התמיכה המפקחת המקצועית 

  

  :580130714עמדא ע"ר עמותת 

בישראל.  דומות  ומחלות  אלצהיימר  דמציה,  במחלות  החולים  למשפחות  בסיוע  העוסקת  עמותה 

פרטי,  ייעוץ  והרצאות,  מידע  מפגשי  תמיכה,  קבוצות  של  חודשיים  מפגשים  מקיימת  העמותה 

  תמיכה, הסברה והדרכה.  

המפקחת    -החלטה דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  לעמותה ועדת  ולאשר  המקצועית 

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  : 580243129עמותת עמיחי ע"ר 

שירותים לאוכלוסיית ילדים ובוגרים בעלי כות התפתחותית   תספקהח וו תיהעמותה פועלת ליזום פ

של החריג בקהילה ולפעול ולסייע להם ולבי משפחותיהם. העמותה פועלת לקידום הורמליזציה  

לקידום חיוך הציבור למודעות לצרכי החריג. בכפר סבא מפעילה העמותה, בבי"ס סאלד, מועדוית 

  לילדים שבה מתקיימים טיפולים פרא רפואיים, אמות, מוסיקה פעילות פרטית וקבוצתית. 

ל  -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  עמותה ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  ובוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  3,000 –, עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

  580225225ע"ר  עמותת פרקיסון לישראל

תמיכה   קבוצת  מפעילה  זוגם.העמותה  ובי/בות  פרקיסון  בפעילויות   לחולי  המשתתפים  מספר 

  . הם מקבלים חדר בבית המתדב לקיום הפעילות. עלה

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את ובוסף, 

  ₪   2,000 –,  עבור אשים עם מוגבלויות הוספת
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  :580197853סיוע לזקקים כ"ס ע"ר  עמותה קרן

סבא, בצרכים הקשורים לטיפולים רפואיים, צרכים לימודיים ובמערכת -סיוע לזקקי העיר בכפר

אישיים,  משבר  במצבי  לזקקים  יתן  הסיוע  חדשים.  ועולים  במצוקה  למשפחות  תמיכה  החיוך, 

  זאת כאשר לגורמי הרווחה המוסדיים אין אפשרות לסייע. 

לעמותה ו   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  עדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 2דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את ובוסף, 

  . ₪  5,000 –,  עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

    580009694עמותת מועדון רוטרי כפר סבא ע"ר: 

העמותה פעילה בכפ"ס בחלוקת מלגות לתלמידי תיכון מצטייים במדעים ובמקצועות טכולוגיים 

סיוע בהתדבות מלאה לתושבים ולחלקים החלשים    המסייעים לקהילה הזקקת בכפר סבא. 

  .בקהילה בכפ"ס

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית ולאשר לעמותה  -החלטה

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  580388585ע"ר  לבה תשמח

הלב ארגון שמחה  שמחת  באמצעות  בכלל,  החיים  ואיכות  חולים  של  ריפוי  תהליכי  בשיפור  עוסק 

מטרתו לעודד החלמה למעשה ככלי ביד הרופא / המטפל ע"י הליצות הרפואית, הפיכת   .והומור

הפגת הבדידות ממקום  ולפחות טראומטית ויותר אושית    השהייה בבתי החולים ובמרכזי הטיפול

    חברתית. ואיטראקציהשל שמחה ועידוד ע"י שימוש בהומור, צחוק 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  

  : 580071850בית איזי שפירא ע"ר 

העמותה גייסה תרומות לטובת ילדי כפר סבא בפרויקט פארק גיש ומעמידה לרשות תושבי כפר  

. העמותה מפעילה מעון שיקומי. כמו כן ילדי קציב פעולה לפרויקט פארק גישסבא כ"א מקצועי ות

כפ"ס הזקוקים , משתתפים בפעילויות שוות הערכות במקום. הפעילויות בתשלום וממומות גם 

  ע"י משרד הבריאות.

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  המוצעתמיכה  בדרוג 
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  : 580465979איחוד הצלה ישראל ע"ר 

העמותה עוסקת בהצלת חיי אדם, מתן מעה רפואי ראשוי באירועי חרום, חבירה ליחידות החילוץ 

  בחרום בתחום העיר. 

ולאשר    -  החלטה המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  לעמותה ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  :580202166ארגון אלמות ויתומי צה"ל ע"ר 

ומפעילה מרכזי פעילות לאלמות ויתומים בהם קורסים, פעילות רווחה   1999-העמותה הוקמה ב

- . השרות בעיר יתן לכ וכלכלה  הכוללות העקת מלגות, קיום סדאות, טיולים מחות וער וכיוצ"ב

  תושבים.   159

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  :580019800עמותת אוש ע"ר 

והיא פועלת לקידום ושא בריאות הפש של הפרט והמשפחה באמצעות   1978  -העמותה הוקמה ב

בשילוב  העמותה  עוסקת  כן  והסברה.  מודעות  וקידום  זכויות  על  מאבק  וייעוץ,  שירותים  מתן 

בקהילה של אשים המתמודדים עם מגבלה פשית ומספקת שירותי שיקום מגווים בתחומי חברה  

ו תעסוקה  לכופאי,  מוגן  לעמותה    4,000  -דיור  ו  9משתקמים.  הארץ   55  -הוסטלים  ברחבי  סיפי 

  ומרכז ארצי.

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 2דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את בוסף, 

  ₪.   2,000 –פעילות עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת

  

  580034924אקי"ם ע"ר 

  העמותה פועלת לטובת קידומם, עתידם ומעמדם של אשים בעלי פיגור שכלי בחברה הישראלית. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

ממלבוסף,   התמיכות  את  ועדת  לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  התמיכה יצה 

  ₪.  3,000 –עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת
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  580044261עמת ע"ר 

 מאילת בדרום ועד  -בכל רחבי הארץ  -250עמת היה הארגון הגדול ביותר המפעיל מעוות יום, כ 

העמותה לא המציאה את כל המסמכים הדרשים לצורך דירוג התמיכה, הועדה המליצה   -החלטה

  .את בקשת התמיכהולדחות לאמץ  את חוות דעת המפקחת המקצועית 

  

  : 580030047ע"ר  -  עמותת ער"ן 

  עמותה הפועלת ומקיימת  שירות עזרה ראשוה פשית בטלפון 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  :580392702עמותת פעמוים ע"ר 

עמותה פועלת עם משפחות במצוקה שמוכות לעשות שיוי. מטרת הפעילות היא ללמד , להדריך, ה

הליך של יהול כלכלי כון. היא מקבלת פיות מהרווחה אך גם פיות של   חילתבת  וללוות משפחות  

  משפחות שאין מוכרות לרווחה ופוות אליה ומבקשות להצטרף לתהליך . 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  המסמכים הדרשיםכפוף להשלמת כלל  1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  ידידי מרכז רפואי "מאיר"  
  יסוף וגיוס תרומות לצורך רכש ציוד רפואי, ביוי ומחקר לרווחת המאושפזיםעמותה העוסקת בא

בשים האחרוות סייעה העמותה בשיפוץ וחידוש מחלקות כגון כירורגית ב' עייים א.א.ג. בימים 

  אוקולוגי. אלה או מגיסים תרומות לשיפוץ והרחבת המכון ה

מרפאות חוץ מיון מרפואה   -בית חולים מאיר ותן שירותי רפואי מלא הכולל שירות אמבולטורי  

  דחופה אשפוז כולל יתוחים לתושבי איזור השרון. 

ועדת התמיכות ממליצה  וככזהמוך היו  תבחיים  היקוד אותו קיבלה העמותה על פי ה- החלטה

  . ולדחות את בקשת התמיכההמפקחת המקצועית  לאמץ את חוות דעת 
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  מזון -עמותות רווחה

  בקשות עמותות מזון   4

  :580275535הזן את הכל ע"ר 

הרווחה.   אגף  עם  בשיתוף  כ"ס,  לתושבי  מזון  סלי  בחלוקת  העוסקת  כ  עמותה  סלים   330מחלקת 

לחלק תלושי מזון בחג הפסח לזקקים המוכרים   " מתחייבת  הזן את הכלעמותת "  אחת לשבועיים.

באגף לשירותים חברתיים קהילתיים ומתחייבת להוסיף ממקורותיה או לגייס תרומות/ מקורות 

  .אחרים, לפחות את אותו הסכום שהעירייה מקציבה לפרויקט

תמיכה  -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     פ"י התבחיים שקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזוןלעמותה, ע

  . המסמכים הדרשים

וספת התמיכה     -תמיכה  לתשלום  המקצועית,  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  הועדה 

העמותה העירייה  הוספת,  ידי  על  לכך  לתקציב שיאושר  ₪.   50סך  , ב תקבל תמיכה בהתאם  אלף 

לתבחין,   לאישור ש במידה  בהתאם  יובא  התמיכה  תשלום  ה"ל,  מהסכום  פחות  תגייס  העמותה 

הזן את הכל היה עמותה יחידה שהגישה בקשה לתמיכה לחלוקת קמחא דפסחא   .בוועדת תמיכות  

  לזקקים. 

  

  580287969ע"ר מלוא הטא 
  150כ ף הרווחה. העמותה מחלקת מזון לצרכים התמכים ע"י אג סליעמותה הפועלת לחלוקת 

אוכלוסיות זקקות וסיוע להן, פועלת בשיתוף פעולה לומסייעת לצמצום פערים פעם בשבוע  םסלי

  מלא עם אגף הרווחה. 

תמיכה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     בחלוקת מזון  לעמותה,  עפ"י התבחיים שקבעו לעמותות רווחה העוסקות

  . המסמכים הדרשים

  

  :580405884מרכז ופרצת  ואשל בכפר ע"ר 

סלים בממוצע לשבוע) והפעלת בית תמחוי המספק  90עמותה העוסקת בחלוקת סלי מזון ( כ 

  ארוחות חמות לזקקים. 

תמיכה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     לעמותה,  עפ"י התבחיים שקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון

  . המסמכים הדרשים
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  580531390אהלי קידר ע"ר 
לאלפי   המסייעת  רווח  מטרות  ללא  עמותה  היה  קידר  אוהלי  ועוסקת עמותת  בישראל  משפחות 

במגוון פעילויות: חלוקה יום יומית של אוכל חם למשפחות זקקות. סלי מזון בחגים. עזרה לימודים 

  .לילדים מעוטי יכולת. ארגון טיולי מורשת

תמיכה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     ות רווחה העוסקות בחלוקת מזוןלעמותה,  עפ"י התבחיים שקבעו לעמות

  . המסמכים הדרשים
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 איכות הסביבה 
  בקשות  2

    580431682ע"ר   עמותת כפר סבא ורעה אוהבות חיות

ומרפאת  מחסה  בית  הקמת  רחוב.  חתולי  וסירוס  לעיקור  הפועלת  ורעה  לכ"ס  משותפת  עמותה 

חירום לחיות משוטטות, מציאת בית לחיות טושות, קידום מודעות הציבור לעיקור וסירוס ומתן 

  יחס אות לבעלי חיים.  

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  המקצועי  ולאשר לעמותה תמיכה    -החלטה

  בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  2בדרגה 

  

  580662849אזרחים  למען אויר קי ע"ר 

עמותת אזרחים למען אוויר קי פועלת למיגור מפגעי סביבה שמהם סובלים תושבי כפר סבא, בדגש  

ושריפ פסולת  מפגעי  לטיפול  על  מדייות  וקידום  מודעות  העלאת  הם  העמותה  יעדי  פסולת.  ות 

במפגעי פסולת.לצורך הגשמת היעדים העמותה תוציא לפועל חלק מהפעילויות המפורטות למטה, 

בהתאם למשאבים הכספיים שיעמדו לרשותה. בימים אלו העמותה מגייסת רכז פעילות שתפקידו, 

עמותה שיבוצעו לשם העלאת מודעות למפגעי הסביבה שמהם בין היתר, יהיה לתכלל את פעילויות ה

סובלים תושבי העיר. באחריותו יהיה לקבוע איזה מהפעילויות שלמטה יבוצעו על ידי העמותה עבור  

    .התושבים

  . מעורבות של ציבור תושבי העיר בפעילויות העמותה 1

סביבה, בתוך העיר ומחוצה  . מעורבות פעילה של גורמי העירייה במאמצי העמותה למיגור מפגעי  2

  לה, המשפיעים על איכות חייהם ובריאותם של תושבי העיר 

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  המקצועי  ולאשר לעמותה  -החלטה
 תמיכה  בדרגה 1 בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 



2023תמיכות שנת 

2023שיוך נושאמספר העמותהשם העמותה
תוספת 

ח"בש

 תמיכה על 

-פי הניקוד

לפני 

תוספת

תמיכה שנת 

2022

ניקוד 

2023

 ניקוד 

2022

- 450         - 5,155                            5,155איכות הסביבה580662849אזרחים למען אויר נקי1
970      1,000          10,300 9,360                            9,360איכות הסביבה580431682כפר סבא אוהבת חיות2

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580130680אורות הכפר3

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580240323אורות הקודש4

-         450- 5,155                            5,155דת580584258אחכימא5
450         450            5,680 5,155                            5,155דת580191161ל"ש דרור ושי וינברג ז"בית דורשי ע6

7

לשעבר יהדות )בית חבד לשכונות המזרחיות

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580406429(ס"בהדרים כפ

-         450- 5,155                            5,155דת580705325בית יוסף קפלן כפר סבא8

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580085033בית כנסת דביר יהונתן9

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580233062בית עזרא10

400         400            5,680 5,155                            5,155דת580017531הוד והדר11

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580131449ד כפר סבא"חב12

-                    13,000דת580131449ד סדר פסח"חב13
450         450            5,680 5,155                            5,155דת580455731מאיר ישא ברכה14

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580114007מרכז קהילתי דתי15

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580401602מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן16

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580201234ד"מרכז קהילתי חב17

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580176519אברהם (הראל)משכן 18

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580095214כ מרכזי ליהדות תימן"בי-משכן ישראל19

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580663425כפר סבא- קהילת אהבת ישראל בירוקה 20

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580420743עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל-שלום21

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580288280שמירת אורית22

450         450            5,680 5,155                            5,155דת580471845תורה וחסד23

-         395- 5,155                            5,155חינוך580025765צעירים לשם שינוי-אלומה24
460         435            5,680 5,155                            5,155חינוך580486413גימלאים מתנדבים במערכת החינוך- ידיד לחינוך 25

460         435            5,680 5,155                            5,155חינוך580401024פוש26

-         385- 5,155                            5,155חינוך580404812י"קרן החינוך למען בתי ספר תל27

490         490            5,680 5,155          12,000                    17,155חינוך בלתי פורמלי580426369ארגון נוער גאה- איגי 28

390         415            5,680 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580336535בת מלך- ד "ארגון נוער חב29

         425- 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580702090בגוף ראשון30

425         425            5,680 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580156552כפר סבא' ברידג31

-         400- 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580621514הנצחתו של סגן אלוף דולב קידר32

         470- 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580533305חברותא הומואים דתיים33

470         470            5,680 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580263598נוער מגן דוד אדום34

-         360- 5,155                            5,155חינוך בלתי פורמלי580707669חיבור חדש לחיים-שלובות35
        123,332124,934תנועות נוער580040343בני עקיבא36

          92,44178,674תנועות נוער580297075הנוער העובד37

        283,831288,214תנועות נוער580028454הצופים38

          40,39648,177תנועות נוער580001659השומר הצעיר39

400         400            5,680 5,155                            5,155תרבות580020766יד לבנים40

455         500            5,680 5,155                            5,155רווחה580622231אור מצווה41

-         360- 5,155                            5,155רווחה580411395אח בוגר אחות בוגרת ישראל42

500         500            5,680 5,155                            5,155רווחה580465979איחוד הצלה ישראל43

485         500            8,180 5,155            2,500                      7,655רווחה580001477איכות בשיקום44

45

העמותה להנצחה ולהנהלת השואה והגבורה -אלומה

500         500          25,680 5,155          20,000                    25,155רווחה580540938בישראל

900 450          11,300           5,155       2,000                            7,155רווחה580019800אנוש לבריאות הנפש46

395         425            8,680 5,155            3,000                      8,155רווחה580034924ם כפר סבא"אקי47

645         645            5,680 5,155                            5,155רווחה580202166ל"ארגון אלמנות ויתומי צה48

475         475            5,680 5,155                            5,155רווחה580071850בית איזי שפירא49

380         380            8,180 5,155            2,000                      7,155רווחה580017945דרור50

600         600            9,680 5,155            3,000                      8,155רווחה580543122הבית של רונית51

500         500            5,680 5,155            2,000                      7,155רווחה580030104יד שרה52

425         425          10,680 5,155          10,000                    15,155רווחה580316834יש ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל53

450         705            8,680 5,155            3,000                      8,155רווחה580086742כפר סבא" ליונס"מועדון 54

750         750            9,680 5,155            2,500                      7,655רווחה580107993מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית55

        130,000                  130,000רווחה580069342סביון כפר סבא העמותה למען הקשיש56

375         400            7,680 5,155                            5,155רווחה580130714עמדא57

395         395            9,680 5,155            3,000                      8,155רווחה580243129עמיחי58

440         440            5,680 5,155                            5,155רווחה580030047ן"ער59

465         415            5,680 5,155                            5,155רווחה580392702פעמונים60

410         425            7,680 5,155            2,000                      7,155רווחה580225225פרקינסון לישראל61

      1,000         750          10,300 5,155            5,000                    10,155רווחה580197853ס"כ-קרן סיוע לנזקקים62

750         750            7,680 5,155                            5,155רווחה580009694ס"רוטרי כפ63

440         440            5,680 5,155                            5,155רווחה580388585שמחת הלב64

          34,400                    26,875מזון- רווחה580531390אוהלי קדר65

          62,350                    65,468מזון- רווחה580275536הזן את הכל66

          50,000                    50,000מזון- רווחה580275535קמחא דפסחא- הזן את הכל67

          53,750                    59,340מזון- רווחה580405884(בית התבשיל)מרכז ופרצת 68

          64,500                    63,318מזון- רווחה580287969מלוא הטנא69

          20,000                    20,000ספורט515686764איתן כל אחד יכול70

          47,681                    45,828ספורט580212397אליצור כפר סבא71

          20,000                    20,000ספורט580258242אתגרים72

     1,002,086               1,086,926ספורט580259109ס"הפועל  כדורסל כ73

        189,004                  187,803ספורט580453850הפועל אתלטי אורן השרון74

          82,824                    85,150ספורט580403178ס"הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כ75

          35,673                    52,285ספורט580245561(שחיה)הפועל כפר סבא בית ברל 76

        118,450                  125,792ספורט515010916ש מועדוני כדורגל.הפועל עלייה באמצעות ש77

        240,612                  232,039ספורט580245736ס"התעמלות אומנותית בכ78

          32,037                    52,205ספורט580281863ס"טאקוונדו הפועל כ79

        103,996                    93,816ספורט580251957ס"טניס גלי השרון כ80



            5,208                    17,193ספורט580280907טניס שולחן81

        377,200                  370,416ספורט580419950ר כפר סבא"מועדון הכדורגל בית82

     1,095,396               1,103,382ספורט514948637מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא83

     1,283,048               1,319,543ספורט580251296ס"כדורעף הפועל כ84

          22,649                    27,623ספורט580515021לוחמי הטאקוונדו כפר סבא85

          31,727                    80,475ספורט580591345מכבי כפר סבא כדורגל גילגול86

        195,753                  209,766ספורט580278315מועדון הסייף הפועל כפר סבא87

          51,757                    78,571ספורט512390618ס"עצמה גודוקאן כ88

-                    14,973ספורט580581790העמותה לקידום ספורט הקשתות בשרון89

          60,577                    62,264ספורט580280899ס"קליעה הפועל כ90

        116,385                  145,950ספורט580262582ס"שחמט כ91

     6,408,560    72,000               6,755,195סך הכל
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, לעמותות שהשלימו 3202אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 את המסמכים הנדרשים 

 

 
 הצעת החלטה

כמפורט בטבלה הרצ"ב לעמותות ולגופים נתמכים   2023לשנת   מאשרים חלוקת תמיכות

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים. 

 

  



                  27.2.2023  

 המסמכים  כל  את  השלימוו  2022  בשנת  לתמיכה  העמותות שהגישו בקשה   רשימת
  

יהל  ,אני סבא  ,אירית  כפר  עיריית  מטעם  ידי  ,יועצת  על  שהוגשו  הטפסים  כל  כי     מצהירה 
שלהלן ברשימה  הנדרשים  ידי  על   נבדקו  ,העמותות  המסמכים  כל  הומצאו  כי   פי  על   ומצאתי 

  .התבחינים  החוק ועל פי
  

מספר    שם העמותה  מס. 
  העמותה 

שיוך  
  נושא

תמיכה 
לאישור 

2023  
  

     ₪  

תמיכה 
בשנת  
2022  

     ₪  

שכר   
  -גבוה

  חורגים
  

        ₪  

 5שכר  
 –הגבוהים 
  חורגים

  
      ₪  

איכות   580662849  אזרחים למען אויר נקי  1
     -   5,155   הסביבה 

  580431682  כפר סבא אוהבת חיות  2
איכות 

   9,360   הסביבה 
  

10,300   
   

  5,155   דת 580130680  אורות הכפר   3
  

5,680  
   

  5,155   דת 580085033  בית כנסת דביר יהונתן   4
  

5,680  
   

  5,155   דת 580233062  בית עזרא   5
  

5,680  
   

  5,155   דת 580017531  הוד והדר   6
  

5,680  
   

  5,155   דת 580131449  חב"ד כפר סבא   7
  

5,680  
   

    -  13,000   דת 580131449  חב"ד סדר פסח   

  5,155   דת 580114007  מרכז קהילתי דתי  8
  

5,680  
   

  5,155   דת 580471845  תורה וחסד   9
  

5,680  
   

10  
גימלאים  -ידיד לחינוך 

  5,155   חינוך 580486413  מתנדבים במערכת החינוך 
  

5,680  
   

 580426369  ארגון נוער גאה  -איגי   11
חינוך בלתי 

  17,155   פורמלי
  

5,680  
   

 580156552  ברידג' כפר סבא  12
חינוך בלתי 

  5,155   פורמלי
  

5,680  
   

 580263598  נוער מגן דוד אדום  13
חינוך בלתי 

  5,155   פורמלי
  

5,680  
   

 580040343  בני עקיבא   14
תנועות  

  123,332  נוער
  

124,934  
   

 580297075  הנוער העובד   15
תנועות  

  92,441  נוער
  

78,674  
   

  5,155   רווחה  580622231  אור מצווה  16
  

5,680  
   

  -   5,155   רווחה  580411395  אח בוגר אחות בוגרת   17
   

18  

העמותה להנצחה - אלומה
ולהנהלת השואה והגבורה 

  25,155   רווחה  580540938  בישראל 
  

25,680  

   

  7,155   רווחה  580019800  אנוש לבריאות הנפש   19
  

11,300  821,333 2,997,333  

  7,155   רווחה  580017945  דרור  20
  

8,180  
   

21  
יש ילדים ויתומים ניצולי 

  15,155   רווחה  580316834  שואה בישראל 
  

10,680  
   



מספר    שם העמותה  מס. 
  העמותה 

שיוך  
  נושא

תמיכה 
לאישור 

2023  
  

     ₪  

תמיכה 
בשנת  
2022  

     ₪  

שכר   
  -גבוה

  חורגים
  

        ₪  

 5שכר  
 –הגבוהים 
  חורגים

  
      ₪  

  8,155   רווחה  580086742  ליונס כ"ס  22
  

8,680  
   

23  
תקיפה מרכז סיוע לנפגעי 

  7,655   רווחה  580107993  מינית
  

9,680  
   

  5,155   רווחה  580392702  פעמונים  24
  

5,680  
  

534,568 
  
-  

  10,155   רווחה  580197853  כ"ס -קרן סיוע לנזקקים  25
  

10,300  
   

  5,155   רווחה  580009694  רוטרי כפ"ס   26
  

7,680  
   

 580275536  הזן את הכל   27
  -רווחה
  65,468   מזון

  
59,450  

   

  
קמחא  -הזן את הכל 

 580275535  דפסחא 
  -רווחה
  50,000   מזון

  
50,000  

   

 580287969  מלוא הטנא   28
  -רווחה
  63,318   מזון

  
61,500  

   

  20,000   ספורט  515686764  איתן כל אחד יכול  29
  

20,000  
   

  20,000   ספורט  580258242  אתגרים   30
  

20,000  
   

  187,803   ספורט  580453850  הפועל אתלטי אורן השרון   31
  

189,004  
   

32  
הפועל עלייה באמצעות  

  125,792   ספורט  515010916  ש.ש מועדוני כדורגל
  

118,450  
   

  370,416   ספורט  580419950  כדורגל בית"ר קפלן כ"ס  33
  

377,200  
   

  ספורט  514948637  כדורגל הפועל כפר סבא   34
 

1,103,382 
  

1,095,396 
   

  ספורט  580251296  כדורעף הפועל כ"ס  35
 

1,319,543 
  

1,283,048 
   

  27,623   ספורט  580515021  לוחמי הטאקוונדו  36
  

22,649  
   

  62,264   ספורט  580280899  קליעה הפועל כ"ס  37
  

60,577  
   

  145,950   ספורט  580262582  שחמט כ"ס   38
  

116,385  
   

 
  

                    

  על החתום

 אירית יהל, רו"ח                  
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 21/02/2023אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 

 בצירוף חומרים נלווים.  21/02/2023מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 :  הצעת החלטה

 21/02/2023מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 :  בנושאים כדלקמן

 2023תקציב שוטף לשנת  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .א

 2022העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף לשנת  .ב

 2023תקציב פיתוח לשנת   2העברות מסעיף לסעיף מספר  .ג

 

 
  



 

  

                                                                      
  23/02/2023אריך:ת
  

 645755  :אסמכתא
 

   
  2/2023 מס' ישיבה כספיםפרוטוקול ישיבת ועדת: 

   21/02/2023 ביום: כהערש 
 

  
    :שכחושמות חברי הוועדה 

  
  יו"ר הוועדה – שמשלירית שפיר 

  חבר הוועדה   –אורן כהן 
  חבר הוועדה   –די הרוש  

  חבר הוועדה –אמיר קולמן 

  
  הוועדה שלא כחו: ותשמות חבר

  חברת הוועדה –עדי לוי סקופ 
  חברת הוועדה – הדר לביא 

  חברת הוועדה –אסת ספורטה 
  

   :שמות מוזמים שכחו

  מכ"ל העירייה –יובל בודיצקי 
  גזבר העירייה – , רו"חצחי בן אדרת
  יועץ משפטי  –אלון בן זקן 

  סגן גזבר  –צבי אפרת 
  סגית מהל אגף תקציבים  -פירי לוי 

  סגן גזבר  –אורית גדל דאי 
  מהלת לשכת גזבר –מירי מיוסקין 

  

  :ועדהוה סדר יום
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 סקירה  - 2022הצגת דוחות כספיים לחודש ספטמבר  .1

    צחי בן אדרת:
השלישי לרבעון  כספיים  דוחות  בהצגת  סה"כ  .     2022תחיל  המאזן.  לתמצית  עבור 

שוטף   שטרם מיליון   170רכוש  מתוקצבות  הכסות  ובקים,  קופה  זילים,  כסים   ,
  התקבלו.  

סה"כ  מתוקצבות,  קרות  במימון  השקעות  פיתוח,  לעבודות  קרן  לכיסוי  השקעות 
, מורכב משוטפות, קרן עבודות מיליון  306.4. התחייבויות סה"כ  מיליון  136השקעות  

בתקציב  מצטבר  עודף  סה"כ  מתוקצבות,  קרות  מתוקצבות,  בלתי  קרות  פיתוח, 
עומס   .מיליון  306.4רגיל, ביכוי העברה לשים קודמות, סה"כ התחייבויות ועודפים  

  . מיליון 291.9מלוות 
, עצמיות יוןמיל  306.6. עצמיות חיוך  מיליון  305.9הכסות מארוה    – תקציב רגיל  

  . מיליון 440אחר, סה"כ עצמיות 
גרעון  כיסוי  לפי  הכסות  סה"כ  הרווחה,  ממשרד  החיוך,  ממשרד  תגמולים  סה"כ 

  .מיליון 728. סה"כ הכסות מיליון 674מצטבר והחות בארוה 
כלליות   ופעולות  כללי  שכר  חיוך  מיליון  256.2הוצ'  ופעולות  חיוך  ועודף  שכר   .316 

רעון מלוות והחות י. שכר עובדי רווחה ופעולות רווחה, סה"כ הוצאות לפי פמיליון
. וסיף  מיליון  675.5  –רעון מלוות ביוב ואחרות והוצאות מימון  י. וסיף פמיליון  651

 מיליון של    ןרעון קטי. מה שמביא אותו לגמיליון  729החות בארוה, סה"כ הוצאות  
  סיים בצורה מאוזת.  2022ש"ח. התחזית שעד סוף שה או סוף 

  
  2023תקציב שוטף לשת  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .2

  
   י:פירי לו

כגד הגדלה   47,000-שה בי או מבקשים להגדיל תקציב קידום למעמד הא  1העברה  
שהם   סעיפים  בכמה  והפחתה  הפאי  ומתאגיד  ממשתתפים  הכסות  מתכווים בצד 

  לאומי. - ןשה הביילהשתתף באירוע יום הא
העיריה  2העברה   פימי .  מבקר  במיון  ומעבירים  חוץ  למבקרי  הוצאות  מפחיתים 

  ש"ח.  24,000לבקשת המבקר להוצאות אחרות 
טכי  3העברה   בתיקון  מסווג .  מדובר  שהיה  הכסה  מס  גילום  הסעיף  משים  או 

  .לות. העמסות מסביב, תיקון טכיכסעיף שכר, ומסווגים אותו עכשיו כפעו
בדיקת מבים מסוכים כגד     -  . מבקשים לתת שירות חדש לתושבהדסה  4  העברה
  ישלמו על הבדיקות. הבתים ועדי . הכסות
למימון    5  העברה הבטחה  קיבלו  בפארק   60,000באירועים  האירועים  לאחד  ש"ח 

  מבקשים להגדיל הוצאות כגד הכסות.  .ממפעל הפיס
מבקשים להגדיל ההוצאות ליחידה לגיל הרך בקהילה כגד  .קהילה וחברה 6העברה 

  ה המיועדת.  י הכסות. מדובר בסדאות, הרצאות לאוכלוסי
הספורט וכגד זה מגדילים או   –חיוך    7העברה   או מקבלים הכסות מהתאחדות 

  פותחים סעיף הוצאות בגין תכית זוזו.
או מפחיתים שכר מורים כגד תשלום בחשבויות לממלאי   .חיוך תיכוים   8העברה  
  מקום.  



 

  

פסיכולוגי  9  העברה תועה, .  שרות  אין  וההוצאות.  ההכסות  את  להפריד  מבקשים 
רק למיין אחרת הכסות והוצאות כדי שוכל לעקוב אחר פעילויות   תוספת או הורדה,

  שוות. 
בהוצאות   60,000ש"ח בהכסות וכגדן    60,000תרבות. מבקשים להוסיף    –   10  העברה

  לטובת עובדי עירייה גמולי השתלמות. 
  

  : מאושר פה אחד. החלטה
  

  2022העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף לשת  .3

    פירי לוי:
מסוימים.   2022-ב לסעיפים  עדכוים  ע"י  פרקים  למספר  עדכוים  לעשות  מבקשים 

מדובר בתיקון פרקים ע"י הגדלה או הקטה של הכסות או הוצאות, בהתאם לביצוע. 
  התאמה לביצוע. 

בראשון זה הקטת השתתפות רואים   בארוה. מדובר  כגד הגדלה  הגדלת הוצאות 
וער מועדון  שכר  השי  משפט,  לביצוע.    –  עולה  בתי  כ"ל. התאמה  שילוט  הוצאות 

  שילוט משרדי חיה לא היו צריכים להעביר. 
זה  וערך  הצמדה  ע"ח  תשלום  מהמשוער.  מוך  היה  גם  למילגם  אכיפה  הוצאות 

  התאמה לביצוע, הוצאות מייצור חשמל סולרי כגד הגדלה בהכסות. 
השתתפות  באשכול רשויות דרשו לשלם יותר וצריך לעדכן תקציב. קבלים ושירותי 

  וה כללית. מחשוב גם כן הגדלת הוצאות כגד הגדלה בהכסות. כל זה ע"ח אר
בייה,    –הכסות   אגרות  מפחיתים  פחות   גביואו  לו  יש  מהופעות  הכסות  פחות. 
  גם פחות הוצאות, אחד כגד השי.  ו הכסות

קיבלו פחות   –ש"ח. הכסות מפארק    150,000הכסות ממפעל הפיס לא קיבלו בסוף  
ב הפחתו  שוות  הכסות  החו  מיליון  8-מהתקציב.  העברת  אי  החברה בעיקר  של  ב 

  ארוה על אדמה חקלאית גם פחות.   הכלכלית.
ש"ח יותר. הכסות מייצור חשמל סולרי הגדלו   מיליון  5הכסות דוחות חיה קיבלו  

  הוצאות, וזה הכסות מצד שי.  
כ"ל,  אזורים  מחשוב  משירותי  הכסות  קרה.  לא  זה  לצערו  שער  והפרשי  ריבית 

ארוה כללית מגדילים הכל כגד    .  ת וגם הכסותש"ח גם הוצאו  300,000- מגדילים ב
  ש"ח.   מיליון 4-ב
  

, 2022אי רואה שזה למעשה העברות המתייחסות לדברים של    :שמש  לירית שפיר
  שלמעשה זה כל מיי תיקוים. 

  
אדרת: בן  תיקוים   צחי  השוים  הסעיפים  בין  מעבירים  לביצוע.  התאמה  כון, 

  או עושים זאת כל שה. . והתאמות לביצוע. זה לקראת סגירת סוף שה, זה הוג
  

  מאושר פה אחד. החלטה: 
  

  2023תקציב פיתוח לשת  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .4



 

  

   צבי אפרת:
  . 2023או רק מעבירים היום העברות 

לציוד טכולוגי לתיכון ועוד הרשאה לציוד טכולוגי,   102,000קיבלו ממשרד החיוך  
  אז מגדילים הסעיף בחיוך.  

או גם מקטיים את הסכום שקיבלו ממפעל היס במסגרת ההשתתפות שלהם. אז 
  על., התאמת התקבולים בפו377,000מעמידים סה"כ הגדלת הסעיף 

פסג לשיפוץ  הרשאה  קיבלו  חיוך,  מוסדות  ב.  ה"שיפוצים  התב"ר  מגדילים  - או 
  ש"ח.  60,000

חסר .   ו לקראת סיום השיפוץ בהרחבת מועדון עלייהא.  יחדהן    שתי ההעברות הבאות
ש"ח. ביתיים בהקצאה של יוספטל התכון עדיין לא מוכן. או גורעים   120,000שם  

לטובת השלמת מועדון עלייה. כשהיה ערוכים ליוספטל ממילא ש"ח    120,000משם  
  מצא את התקציב לפרויקט. 

ש"ח ממשרד הפים, תחרות יופי בין ערים. כל הסכום הזה לפי   42,000קיבלו פרס  
זה  את  וכללו  מקלטים,  לשדרוג  ישמש  לכון,  מוצאים  או  גם  וכך  הפרס  הוראות 

  בתב"ר חדש.
  

  החלטה: מאושר פה אחד. 
  
  
  

  חתימת יו"ר הועדה ________                    רשם_________ 
  
  
  

  ועדות ותפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת ה
  



העברות מסעיף לסעיף מס' 2 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

 10              10                -                 -               הכנסות שונות מועצת נשים1252100690

 49              24              25              25-             מועצת נשים1252100410

1752000783
פעולות שנת  120 לכפר 

סבא
            500                500               -10                 490 

 39                   1-                 40                  40              פרויקט מאמאנט/כדורשת1829310781

 297                 47                            250 250            מועצת נשים1752100782

1844400840
טיפול באזרחים ותיקים 

בקהילה
         1,900             1,900                 -2              1,898 

 166                 24-               190                190            הוצאות למבקרי חוץ1612000750

 30                   24                6                    6                הוצאות אחרות1612000780

   -                    120-             120                120            גילום מס הכנסה1096000141

 2,650-             120              2,770-           2,770-        נגדי שכר1096000999

 6,270-             120-             6,150-           6,150-        נגדי רכב1096000998

 855                 120                          735 735            אחזקת רכב תקציב עזר1746000796

 580                 120-             700                700            שכר תקציבי עזר1746000115

 120                 120                -                    -               גילום מס הכנסה1096000970

 20                   20                  -                    -               בדיקת מבנים מסוכנים1733200750

1733200420
הכנסות מתושבים עבור 
בדיקות מבנים מסוכנים

               -                    -                 -                20              20 

 210            60              150            150-           הכנסות ממפעל הפיס1252000740

 1,960              60                1,900             1,900         הוצאות אירועים1752000780

הנדסה4
פיקוח על 

הבניה
הפעלת שירות עבור בדיקות 

מבנים מסוכנים לתושבים

רכבאחזקה ותפעול3
תיקון טכני במספר הסעיף 

והתאמת ההעמסות בסעיפי עזר

2
מבקר העירייה 

וממונה על 
פניות הציבור

מבקר העירייה 
וממונה על 

פניות הציבור
מיון פנימי לבקשת המבקר

1
קידום מעמד 

האישה
קידום מעמד 

האישה
מיון פנימי והגדלת הכנסות כנגד 

הוצאות עבור יום האישה בינלאומי

תוספת מימון פיס לאירוע בפארקאירועיםקהילה וחברה5

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 2 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

 170                 170                -                    -               היחידה לגיל הרך1828600780

1328600420
שירותים משלומים לגיל 

הרך
               -                 -              150            150 

   -                    20-               20                  20              היחידה לגיל הרך1843500780

 80              80                -                 -               הכנסות התאחדות הספורט1313200790

1813200787
הוצאות בגין תכנית זוזו 

יסודיים
               -                    -                  80                   80 

 22,240           (410)            22,650           22,650       שכר מורים תיכון גלילי1815020110

 369                 330              39                  39              הוצאות קיום גלילי1815020740

 119                 80                              39 39              הוצאות קיום כצנלסון1815010740

1317300220
 הכנסות שירות פסיכולוגי 

משלים
           -350            350             -50            300 

 8,600             (50)              8,650            הוצאות שכר פסיכולוגים1817300110

 50              50                -                 -                הכנסות בגין אבחוני מל"ל1317300221

1817300751
הוצאות בגין אבחוני מל"ל 

פעולות
               -                    -                  50                   50 

 390            60              330            330-           מותנה הכנסה קורסים1318000412

 300                 60                240                240            הרצאות כנגד הכנסות1818000750

    1,042,850           404   1,042,446הוצאות

    1,042,850           404   1,042,446הכנסות

-              -              -                 

השלמת תקצוב פרויקט זוזוחינוך יסודיחינוך7

תיכוניםחינוך8
גלילי המרת 33 שעות בגין מורים 

בחשבונית + כצנלסון המרת 8 
שעות בגין מורים

תרבות10
 השכלת 
מבוגרים

לבקשת משאבי אנוש לפתוח 
קורסים לגמולי השתלמות עבור 
עובדי העירייה, הכנסות כנגד 

הוצאות

קהילה וחברה
נוער צעירים 

וקהילה
6

עדכון פעילות גיל הרך בקהילה, 
הכנסות כנגד הוצאות

שפ"חחינוך9
פיצול סעיפים לטובת בקרה על 
ההכנסות ותשלום בגין ערכות 

ופסיכולוגים שלא בשכר

עמוד 2 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 12 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

1782000810
השתתפות בהוצאות בית משפט 

המקומי
              80               80 -55              25 

 120            130- 250             250            שכר מועדון נוער עולה1869001110

 523            87- 610             610            משכורת שילוט1870000110

   -               175- 175             175            שכירות משרדי חניה1943000411

 250            (250)            500             500            הוצאות אכיפת הגבייה מילגם1943000757

 2,200          2,200            -                  -               תשלום על חשבון הצמדה וערך1994000693

1960000751
הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה 

כלכלית
         1,400          1,400          1,100          2,500 

1980000830
 השתתפות באשכול רשויות 

השרון
              86               86 20            106 

 1,300         300 1,000          1,000         קבלנים שירותי מחשוב אזוריים1769001750

 389,853      2,923          386,930      386,930-    ארנונה כללית1111100100

 3,300         (900)            4,200          4,200-        אגרת בניה1233100220

 515            (760)                    1,275 1,275-        הכנסות מהופעות1252000411

   -               (150)                       150   -               הכנסות ממפעל הפיס1252000740

 65              (55)                         120 120-           הכנסות מפארק1246100410

 240            (60)                         300 300-           הכנסות מחי פארק1246101410

 2,000         (8,300)               10,300(10,300)      הכנסות שונות דיבידנד1269000662

 220            (30)                         250(250)           ארנונה על אדמה חקלאית1291000100

 11,410        3,000                  8,410(8,410)        הכנסות דוחות חניה1443001221

1443100221
חניה הכנסות עירוניות פנגו 

וסלופארק
        (8,400)8,400                  2,000        10,400 

התאמות לביצוע שנתיכללי1

התאמות לביצוע שנתיכללי2

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 12 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

1460000691
הכנסות מיצור חשמל סולרי 

חברה כלכלית
        -1,500 1,500                  1,000          2,500 

   -               (350)                       350(350)           ריבית והפרשי שער1511000661

 1,700          300                     1,400(1,400)        הכנסות משירותי מחשוב איזוריים1269001440

 56               21                            35(35)             פנסיה צוברת1190000916

 394,137      4,284          389,853      386,930-    ארנונה כללית1111100100

    970,045       2,923    967,122הוצאות

    970,045       2,923    967,122הכנסות

-          -           -           
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19/02/2023 העברות מסעיף לסעיף תברים 2023
 העברה 2

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

            253       147-         -        400הצטיידות בחינוך --השתתפות מפעל הפיס52352006

            628        524         -        104הצטיידות בחינוך --השתתפות משרד החינוך52552006

            -         3,250     1,800     3,250הצטיידות בחינוך -- קרנות הרשות54052006

        4,131         377      1,800      3,754הצטיידות בחינוך -- עלויות93052006

3,754     1,800     377        4,131         3,754      1,800      377         4,131        

              60          60         -שיפצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52553024

       32,000   32,000   32,000שיפצי מוס"ח - מקרנות הרשות54053024

      32,060           60    32,000    32,000שיפצי מוס"ח - עלויות75053024

32,000   32,000   60          32,060       32,000    32,000    60           32,060      

            180       120-         -        300הרחבה ושיפוץ מועדון יוספטל - מקרנות הרשות54092013

           180        120-          -         300הרחבה ושיפוץ מועדון יוספטל - עלויות תכנון95092013

300        -         -120       180            300         -          -120        180           

            720        120        300        600הרחבה ושיפוץ מועדון עליה - מקרנות הרשות54093004

           720         120         300         600         -הרחבה ושיפוץ מועדון עליה - עלויות 75093004

600        300        120        720            600         300         120         720           

              42          42         -         -שדרוג מקלטים - פרס משרד הפנים52471015

             42           42          -          -שדרוג מקלטים - עלויות54071015

-         -         42          42              -          -          42           42             

-             

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

36,65434,10047937,13336,65434,10047937,133

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך

נתקבלוממשרד החינוך סכום של 
102 א' לציוד טכנולוגי לתיכון, וכן 
הרשאה לציוד הנגשה טכנולוגית 
ל-2023 בסך 275 א' והיתרה 

התאמה לתקבולים בפועל.(שינוי 
מקורות)

שח"ק

העמדנו 300 א' לתכנון והיערכות 
להרחבה ושיפוץ מועדון קשישים 

יוספטל. נעביר 120 לטובת 
השלמת הרחבת מועדון עליה

התקבלה הרשאה לשיפוץ פסג"החינוך

שח"ק
התאמה לעלויות המעודכנות של 
הרחבה ושיפוץ מועדון קשישים 

עליה

בטחון

העירייה זכתה בפרס המקלט 
והמיגון במרחב האזרחי מטעם 

משרד הפנים . כספי הפרס 
לשדרוג מקלטים
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 המטרו  קווי תכניות שיפוי בגין – המטרו הסכם

 
ירידת לתביעות    בגיןעוסק בשיפוי שתעניק מדינת ישראל לרשויות מקומיות    שבנדוןסכם  הה

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

 ו.מיזם המטר
 
 

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

, ביחס לכל 70האזור הגאוגרפי הסובב תחנת מטרו, כפי שנקבע בתמ"א  השפעה הוא  
ישולם מס   -שתכניות כאמור תאושרנה  ולאחר  )  70קבעו בתמ"א  ייאלו  כפי ש  (,תחנה
 מההשבחה.  35%בשיעור של ( יה לקופת המדינהיאמצעות העיר)ב מטרו

ד ויעמ  ,לקופת הועדה המקומית בתחומי ההשפעהשישולם  היטל ההשבחה  שיעור  
 (.לחוק המטרו  (ב)-ו(  א)  19  -  18סעיפים  )ראו    מסכום ההשבחה  50%במקום    40%על  

 
 

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

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

עומד על   השתתפותהסכום  ולפיכך  תחנות    5נות  בכפר סבא מתוכנ  –המטרו    וצעל פי  
של   פי  2023החל משנת    שנים   11למשך    ,מדי שנה  ש"ח  10,286,000סך  על  תנאי , 

הקו ומיזם המטרו   ל שינוי בתוואיוחיכי אם  ,  צוהתשלום כמפורט בצו. עוד קובע  ה
מלוא  מקומית  רשות  לאותה  יושבו  מסוימת,  מקומית  רשות  בשטח  יחול   לא 

 .הסכומים ששולמו בתוספת ריבית חשב כללי והצמדה למדד
 

 המצב החוקי לפני הסכם המטרו המוצע
 

נקבע כי המדינה תשפה את הוועדות המקומיות   26.4.2021חלטת הות"ל מיום  בה .3
של   תביעות כנגד התוגשנה  שהתביעות  סכום  מ  70%בשיעור  בגין  המקומית  ועדה 

אישו שטרם  ככל  כי  נקבע  עוד  ערך.  תכנית ירידת  הממשלה  ר  ידי  על  יושג   ,מטרו 
 שיש בו כדי להשפיע על החלטת ,הרשויות המקומיות לביןהסכם בין משרד האוצר 

 .הועדה, תשוב הוועדה ותידרש לסוגיה זו
 
נקבע כי ביחס לרשויות שיחתמו אישרה הות"ל הסכם עקרונות ו  20.12.2021ביום   .4

 כמפורט לעיל. 26.4.2021מיום ת הות"ל החלטיבוא במקום  שיפויההסכם עליו, 
 
 ל. עשה בפועייפי השימוש שעל  מושוליארנונה מסי  .5
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 המטרו המוצע הסכם על החתימה לאחר החוקי המצב
 

 :1להלן, כמפורט גדליתן לרשויות המקומיות נייהשיפוי ששיעור  .6
 

 
 

 ,יחולק בין הרשויות על ידי צוות ההתקזזות  בחשבון ההתקזזותיצטבר  הסכום ש .7
כך שכל רשות תקבל   לעיקרון היחסיות,   סכום עפ"י שיבצע את החלוקה בהתאם 

התביעות סך    מתוך  לירידת ערך,  תביעותסכום הפיצוי ששילמה בגין  חלקה היחסי ב
הרשויותששול כלל  ידי  על  תעביר  .  ם  שנה,  לצוות  מדי  דיווח  סך אודות  המדינה 

 ₪ . מיליארדי  2על   הכולל סכום הפיצויים עלהו, ומתי שנפסקהפיצויים 
 
בתוספת   במקרה בו יתברר, לאחר סיום הליכי תביעות לירידת ערך, כי סכום הפיצוי, .8

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

לתגדיל    –מקומית   וההשתתפות  השיפוי  סכום  את  ועדה  המדינה  בסכום אותה 
 - הלבין סכום  כאמור לעיל,  בין סכום השיפוי וההשתתפות  שמהפער    20%  -השווה ל

30% . 
 

התכנון לחוק    197בפיצוי לפי סעיף    עלה סך תשלום חלקה של הוועדה המקומית .9
באותה  ,והבניה ששולם  הסכום  המטרו  על  לצו  בהתאם  ב  ,שנה  הגבוה   -בשיעור 
המדינה את סכום   סך התשלום השנתי שנקבע בהתאם לצו המטרו, תגדילמ  150%

. סכום זה יופחת מסכום 150%ההעברה דלעיל בסכום השווה לתשלום הנוסף מעל  
 . שנה לאחר מכן השיפוי

 
 המקומית   הועדה  שתוגשנה כנגד  פיצויים  תביעות  לניהול  אחראית  תהיה  המדינה .10

ועדה מקומית שלא תשתף פעולה בניהול תביעות ירידות ערך המטרו.    תכניות    בגין  
 . עם המדינה  תישא בסנקציות כספיות

 
תחול .11 אין  כי  המטרו  לחוק  בתיקון  שיקבע  העזר    הככל    דיני   לתיקון   ולחוק לחוקי 

המדינה  המקומיות  הרשויות ת1962  -התשכ"ב,  רחובות(  בסלילת  )חיוב  בחן י, 
סכום חד להפחית מהסכום שחבה רשות מקומית על פי צו המטרו, באוצר אפשרות 

לכל   ש"חמיליון  35 -לכל בניה של תחנת רכבת תחתית, ו  ש"חמיליון  1.75פעמי של 
  בנייה של דפו

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

אחיד תעריף  של    שיקבע  שטחי   51וקבוע  כל  על  יחול  זה  תעריף  לשנה.  למטר   ₪
בהם   המקומית  ייהתחנה  הרשות  עסקי/מסחרי.  שימוש  לתעריף מסכימה  עשה 

ובלבד שהמחזיק בתחנת מטרו לא יהיה זכאי להנחה מהתעריף המופחת או לפטור 
 .על אף הוראות כל דיןאחר מתשלום ארנונה וזאת 

 

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

 .המטרו המקומיות על תוואי קווי 
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החקיקה   .13 שתיקון  בסעיף  ככל  יחוקק  לעיל    13כמפורט  תחנות   -לא  על  הארנונה 
כך שסכום   ,תנגד לתיקון צו המטרותלא    ל פי דין והרשות המקומיתתושת עהמטרו  

שלהן לפער    יוגדל  ההשתתפות  השווה  המשולמתבין  בסכום   בגין בפועל    הארנונה 
 ה. תחנת המטרו לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם על פי תיקון החקיק

 
הקרובים מנחים  ההגורמים המקצועיים באוצר מודיעים כי בכוונתם לקבוע בקווים   .14

בקשה  בקשלבדיקת   כי  בארנונה,  חריג  לאישור  עד  ות  של  חריגה   3.5%להעלאה 
העדכון לשיעור  מעבר  מגורים  הנהוגים לנכסי  לתעריפים  להשוות  מבלי  תאושר   ,

ברשויות סמוכות או דומות. ביחס לנכסים קיימים שחויבו בארנונה בשנה הקודמת 
שנים, אם ביקשה זאת   3לשנת הבקשה, ההעלאה החריגה תוטל באופן מדורג על פני  

 .הרשות
 
 

 מים בחתימה על ההסכםהיתרונות הגלו

סכום הפיצוי מ 90% -את הועדה המקומית בשיעור שלא יפחת משפה תמדינה ה •
, תחתום על ההסכםלא ככל שהרשות  לירידת ערך. 197שייקבע בגין תביעות לפי סעיף 

  בלבד 70%של בשיעור  שיפוי היא תהיה ל
 

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

 
 

 החסרונות על פי ההסכם המוצע

בשטחי תחנות המטרו בכפר סבא יעמדו על סך    שימוש מסחרי/עסקיבגין  ארנונה  מסי   •
שנת , ביחס לאשר נעהעירוני  הארנונה  על פי צו  לעומת חיוב  (,  שנתי )  ₪ למ"ר בלבד  51  של

באזור )למ"ר    ₪    140.47בין סך של  ל   (1,3ים  באזור)למ"ר    ₪    324.09סך של    בין  ,3202
 אומדן להפסדעדיין  . היות וטרם תוכנן תמהיל תחנות המטרו, בשלב זה אין  (שנתי)  (3

 . הכנסות פוטנציאלי
 

 :  הצעת החלטה

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

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

 יומה של ישיבת המועצה. 

  



  

 

 
 הסכם שנחתם בירושלים ביום ____________

 
 
 
 בין
 

 ממשלת ישראל
 בשם מדינת ישראל 

 באמצעות 
 מרק-גב' רות כהן לחשב הכללי הבכיר ניתוסג יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי

 (המדינה –)להלן  
 ;מצד אחד

 
 

 לבין

 ____________רשות מקומית  .1

 מורשי החתימה מטעמה ידי-המיוצגת על
 (הרשות המקומית –)להלן  

 

 __________ועדה מקומית לתכנון ולבניה .2

 מורשי החתימה מטעמה ידי-המיוצגת על
 (הוועדה המקומית –)להלן  

 
 ;מצד שני

 
 

ובמסגרת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  הואיל
המסדיר בין  2021-)מטרו(, התשפ"ב, נחקק חוק רכבת תחתית 2021-(, התשפ"ב2022-ו 2021

 ;היתר את הקמת רשות המטרו ומימון ופיתוח מיזם המטרו
 

בחשיבותו הרבה של תכנית המטרו לשיפור רמת הנגישות  ותהמדינה והרשות המקומית מכירו  והואיל
ש והקטנת השפעותיו השליליות במרחב, דהתחבורתית, העלאת רמת החיים, הפחתת הגו

הפיתוח וההתחדשות העירונית ולהגדלת תעצומות הבנייה במטרופולין, בנחיצותו לקידום 
 המקומיות; ובתרומתו לערך המקרקעין בסביבת התחנות ולשיפור מצב הרשויות

 
ועדת המשנה להערות והשגות של הוועדה הארצית לתכנון קבעה  ,2021באפריל  26 ביוםו והואיל

 ת לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיותהוועדה הארציואישרה  תשתיות לאומיותולבניה של 
ת בגין והוועדות המקומי המדינה תשפה אתכי  ביחס לסוגיית השיפוי( ת הות"לחלטה –)להלן 

מסך  70%בשיעור של עקב תכנית המטרו לחוק התכנון והבנייה  197תביעת פיצויים לפי סעיף 
טרם הגשת התכנית שככל  , וכיהנותרים 30% –שייפסקו והרשות המקומית תישא ב  הפיצויים

יושג הסכם בין משרד האוצר עם הרשויות המקומיות שיש בו כדי להשפיע  לאישור הממשלה
 ;על החלטת הוועדה, תשוב הוועדה ותידרש לסוגיה זו

 
 אתהארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות  הוועדה אישרה 2021בדצמבר  20 וביום והואיל

ככל שיוצג הסכם שיפוי חתום הקובע היקף  כי וקבעה השיפוי שיעור לעניין זה הסכם עקרונות
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שיפוי אחר בהתאם לעקרונות הסכם זה שהוצגו בפני הוועדה הוא יהיה חלף כתב שיפוי לטובת 
   .2021באפריל  26שנקבעה בהחלטת הות"ל ביום הוועדה המקומית 

 
פרויקט המטרו יש הצדקה של ג וגודלו החרי הלאומית חשיבותוכי נוכח והצדדים מכירים  והואיל

המקומיות בהן עובר תוואי  הרשויותחשיפת את  ככל הניתן ובהתאם להוראות הדין לצמצם
 לחוק התכנון והבנייה. 197 לפי סעיף לתביעות תכנית המטרו

 
חוק רכבת תחתית ל )ג(17בהתאם לסעיף צו המטרו  פורסם ברשומות 2022באוקטובר  6 וביום והואיל

 .הצו בהוראות לעמודמכירות בחובתם החוקית  והרשויות, 2021 -"בהתשפ)מטרו(, 
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 הגדרות .1

 –בהסכם זה 
 לחוק התכנון והבניה. 17ועדה מקומית כמשמעותה בסעיף  – "מקומית ועדה"
 ;2021-חוק רכבת תחתית )מטרו(, התשפ"ב –" חוק המטרו"
 ;1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה –" והבניהחוק התכנון "
 .עליו המרכז לשלטון המקומי יודיע למדינה חשבון בנק נפרד  -חשבון התקזזות" "
 )ג( לחוק המטרו;17צו לפי סעיף  –" המטרו צו"

תשתית לאומית קו מטרו ל(, 103)תת"ל  M3תשתית לאומית קו מטרו לת ותכניה –" "תכנית המטרו
M1 –  תשתית לאומית קו מטרו , לא(/101מקטע דרומי )תת"לM1 –  ( ב/101מקטע צפוני )תת"ל

שינוי מהותי. לעניין  למעט תכנית המהווהעל שינויהן  (102)תת"ל  M2תשתית לאומית קו מטרו ול
 ק"מ מסילה.  3-מעל ל תוספת של אואחת תחנה יותר מתוספת של  –זה שינוי מהותי 

 לחוק התכנון והבניה 197לפי סעיף י הוועדה המקומית שיפובהשתתפות המדינה  .2

לוועדה  שיינתן שיפוי המדינה, ובהמשך אליה 2021בדצמבר  20 החלטת הות"ל מיוםל בהתאם .2.1

שיוגשו כנגד לחוק התכנון והבנייה  197סעיף  לפיעבור תביעות  מקומית החתומה על הסכם זה,

 זה. בהסכםיהיה בהתאם לאמור ( 197 פיצוי –)להלן מטרו הועדה מקומית עקב תכנית 

תעביר המדינה או מי מטעמה , 197בתשלום פיצוי  החתומה על הסכם זה בה ועדה מקומיתיחו .2.2

להעביר לתובע ( הועדה –המקומית )להלן עדה ואותו מחויבת הו לתובע שיעור מן הסכום

  כמפורט להלן: ו ,להלן 2.3בסעיף בהתאם להוראות ש

תעביר המדינה  ,ש"ח דרמיליא 10 מצטבר של בסך 197לפיצוי  תביעותתשלום עד להיקף  (א)

 10%והוועדה המקומית תעביר לתובע  מסכום הפיצוי שנקבע 90%או מי מטעמה לתובע 

 .מסכום הפיצוי

מצטבר סך מיליארד ש"ח ועד ל 10של  מצטברמסך  פיצויים תביעותבעד תשלום עבור  (ב)

 5%ובנוסף מסכום הפיצוי שנקבע  90%לתובע  תעביר המדינה, מיליארד ש"ח 15 של

 יתר מועברים אשר מועד אותוב ההתקזזותתעביר המדינה לחשבון מסכום הפיצוי נוספים 

, מיליארד ש"ח 15-ל ₪ מיליארד  10לסכומים שבין  והכל ביחס זה סעיף לפי התשלומים

למען הסר ספק יובהר, כי לא יהיה  ;מסכום הפיצוי %10והוועדה המקומית תעביר לתובע 

כפי ₪ מיליארד  10כל שינוי בתשלום אותו חבה המדינה ביחס לסכום התביעות שעד 

 שנקבע לפי סעיף קטן )א(.

 20של מצטבר סך מיליארד ש"ח ועד ל 15 שלצטבר מסך מפיצויים תביעות תשלום  בעד (ג)

 7.5%ובנוסף  לתובעשנקבע  מסכום הפיצוי 90%תעביר המדינה לתובע , מיליארד ש"ח



 

 02 - 5619078 פקס':    02 - 5317744 טל':  13185ת.ד    91131ירושלים  1רח' קפלן 
 

 www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

3 

והכל ביחס  כהגדרתו להלן לחשבון ההתקזזות תעביר המדינה מסכום הפיצוינוספים 

והוועדה המקומית תעביר , מצטבר₪ מיליארד  20ועד ₪ מיליארד  15לסכומים שבין 

למען הסר ספק יובהר, כי לא יהיה כל שינוי בתשלום אותו  ;מסכום הפיצוי 10%לתובע 

 כפי שנקבע לפי סעיף קטן )א(₪ מיליארד  51כום התביעות שעד חבה המדינה ביחס לס

 .)ב(-ו

 תעביר ,מיליארד ש"ח 20של מצטבר סך מעל  מצטברתשלום תביעות פיצויים  בעד (ד)

 מסכום הפיצוינוספים  10%ובנוסף  שנקבע לתובע מסכום הפיצוי 90%לתובע  המדינה

 10%המקומית תעביר לתובע והוועדה  להלן כהגדרתו לחשבון ההתקזזותתעביר המדינה 

למען הסר ספק יובהר, כי לא יהיה כל שינוי בתשלום אותו חבה המדינה  . מסכום הפיצוי

 )ג(.-ו )ב(,כפי שנקבע לפי סעיף קטן )א(₪ מיליארד  20ביחס לסכום התביעות שעד 

 
אחוז תשלום  מצטבר ם פיצויסכו

המדינה לתובע 
 197מסכום פיצוי 

אחוז תשלום 
המדינה לחשבון 

מסכום ההתקזזות 
 197פיצוי 

אחוז תשלום 
הרשות לתובע 

מסכום פיצוי 
197 

 0החל מגובה של 
מיליארד ש"ח ועד 

 10לגובה של 
 מיליארד ש"ח

%90  %0 %10 

 10החל מגובה של 
מיליארד ש"ח ועד 

 15לגובה של 
 מיליארד ש"ח

%90 %5 %10 

 15החל מגובה של 
ועד מיליארד ש"ח 

 20לגובה של 
 מיליארד ש"ח

%90 %7.5 %10 

 20מעל לגובה של 
 מיליארד ש"ח

%90 %10 %10 

בתוך התקופה שנקבעה לתשלום בהתאם יעשה לתובע  המדינה והוועדה המקומית תשלום .2.3

 שלא ניתן צו עיכוב , בכפוף לכךלפי הענייןתשלום חובת ההקובע את  דיןהפסק חלטה או לה

 על תשלום כאמור יחולו הוראות אלו:. לעניין ביצוע התשלום

 , תודיע הוועדהתכנית המטרובגין  197תביעה לפי סעיף המקומית  וועדהכנגד ההוגשה  .2.3.1

צרף את המדינה בקש לתכמו כן,   .למדינה או מי מטעמה ,על התביעה מיד עם היוודע לה

בכל דרך )א( לחוק או בדרך של הודעת צד ג' או 198או מי מטעמה לתביעה על פי סעיף 

 . אלא אם כן מהווה המדינה צד להליך גם בלא צורך בהגשת בקשה אפשרית אחרת

)אלא אם אישרה המדינה  , בכתב, במייל ובדואר רשוםתיעשה 2.3.1הודעה לפי סעיף  .2.3.2

מיד עם היוודע  או מי מטעמה, בכתב, את שליחת ההודעה באחד מאמצעים אלו בלבד(

לה, על כל תביעה או הליך שהוא בפני הוועדה, בורר, בימ"ש, ועדת ערר או כל פורום 

 אחר אשר המדינה או מי מטעמה עלול להתחייב בגינו בשיפוי על פי הסכם זה.
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כל עלויות או יכללו לא  2.2לפי סעיף  בהם הצדדים ושיחויבהתשלומים למען הסר ספק,  .2.4

לאחר קביעת סכום התשלום אותו נדרשת הוועדה  ,הצד השניהלות תשלומים הנובעים מהתנ

הצמדה עקב איחור במועד תשלום ו, דוגמת עלויות ריבית המקומית להעביר לתובע על פי דין

כמו כן,  .וכל צד ישא באופן בלעדי ומלא בעלויות אלו הצד השניהפיצוי, כתוצאה מהתנהלות 

ריבית  הפרשיהינם בערכים נומינאליים מוחלטים ולא יישאו ב 2בסעיף כל הסכומים המפורטים 

 הצמדה.ו

ועדה הו אחריותלעניין  אין בהוראות הסכם זה כדי לשנות את הוראות הדיןלמען הסר ספק,  .2.5

 .לחוק התכנון והבנייה 197עיף פיצויים לפי סהלתשלום  מקומית

סך  ,2.2ם בסעיף מבלי לגרוע מחובתה של ועדה מקומית לשלם את התשלומים האמורי .2.6

 בין הרשויות באופן שוויוני לפי יחס החיובים שייקבע וחולקיהסכומים שבחשבון ההתקזזות 

  .2.7בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לכל רשות

2.7.  

בין הוועדות המקומיות )או בין  התשלומים שהצטברו בחשבון ההתקזזותחלוקת   .א

שבתחומה אותה רשות( תיעשה הרשויות המקומיות, ככל שביקשה זאת הוועדה המקומית 

צוות ההתקזזות שיבצע את החלוקה בהתאם לעיקרון היחסיות, כך שכל רשות  על ידי

, בהתאם לחלקה היחסי בתשלום יחסיתקבל, מתוך הסכום שבחשבון ההתקזזות, אחוז 

)לפני תשלומי ריבית והצמדה בגין איחורים בתשלום( מתוך סך כל התביעות  197תביעות 

 י תשלומי ריבית והצמדה בגין איחורים בתשלום(.ששולמו )לפנ

למען הסר ספק, צוות ההתקזזות הוא הגורם המוסמך היחיד לקביעת אופן יישום עיקרון  .ב

 היחסיות האמור. 

תקווה, -הבאות: פתחהעיריות מהגזברים )או מי מטעמם( של  צוות ההתקזזות יהיה מורכב .ג

שות מקומית שהיא צד לחוזה שיפוי כאשר כל ר יפו,-ותל אביב גן-רמתלציון, -ראשון

בהודעה בכתב שתימסר ליו"ר מרכז השלטון  –בקשר עם מיזם המטרו תוכל להודיע 

חודש ממועד חתימה על הסכם זה, לפי המאוחר  18או בתוך  31.12.2024ליום המקומי עד 

  או מי מטעמו( כחבר בצוות ההתקזזות.) על מינוי גזבר הרשות המקומית  –

ק, המדינה לא תישא בכל אחריות לעניין חלוקת שיעורי ההשתתפות בין למען הסר ספ .ד

 במישרין ובין בעקיפין, והרשויות הן האחראיות הבלעדיות לעניין זה.

הרשות המקומית והוועדה המקומית מסמיכות את מרכז השלטון המקומי לפתוח חשבון  .ה

התקזזות לצורך יישום הסכם זה שיהיה חשבון נאמנות ולשם כך יחתמו על כתב הוראות 

 לנאמן, בנוסח המצ"ב כנספח להסכם זה. 

י למען הסר ספק יובהר, כי הוראות כל דין יחולו על השימוש בכספים האמורים על יד .ו

הרשויות המקומיות וכי אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מסמכות משרד הפנים בכל הנוגע 

 לכך.

מדי שנה על סך הפיצויים שנפסקו החל מהיום  לצוות המדינה או מי מטעמה תעביר דיווח .ז

 בו סך הפיצויים עלה על סך של שני מיליארד ש"ח.
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או לאחר שהסתיימו  המטרוי צו בסוף תקופת התשלום לפככל ש ,2.2בנוסף להוראות סעיף  .2.8

)בסעיף  המאוחר מבין השניים ,ביחס לאותה ועדה מקומית 197כלל ההליכים לתשלום פיצוי 

 ,2.2לפי סעיף , 197בפיצוי  הוועדה המקומיתששילמה הסך המצטבר , המועד הקובע( -זה

 וההשתתפות השיפוי סכום –)להלן המטרו צו לבהתאם ששילמה הרשות  םסכומיהבתוספת 

למעט עלויות או תשלומים הנובעים מהתנהלות הצד השני בהתאם להוראות סעיף  (המצטבר

ועדה ושנפסק כנגד ה 197מהסך המצטבר של היקף תביעות פיצוי  30%, עלו על סך 2.4

לוועדה תגדיל את השיפוי בדיעבד בדרך של העברה המדינה  –( 30%)להלן: סכום ה  המקומית

סכום השיפוי וההשתתפות המצטבר לבין סכום ה מהפער בין  20%-ווה להשסכום בהמקומית 

 90בתוך סכום השיפוי הנוסף ישולם לרשות המקומית   .(הנוסףהשיפוי  סכום –)להלן  30%

 .הקובע מועדהמ יום

ההעברה הנדרשת לפי בגין סעיף זה, ובגין כל סעיף אחר בהסכם זה לפיו תגדיל המדינה את 

מהסך המצטבר של  100%על לא יעלה  ההגדלהסכום , 197השיפוי בגין סעיף בגין  2.2סעיף 

לחוק התכנון והבניה עקב אישורה של תכנית המטרו  197לפי סעיף היקף תביעות הפיצויים 

  .ששולמו על ידי הוועדה המקומית

 ,להמחשה לא מחייבת של האמור בסעיף זה ומבלי לגרוע מכלל הוראות הסכם זה בלבד, הדוגמ

 :הסעיף במקרה של סתירה בין הדוגמה להוראות הסעיף יחולו הוראות

 27 -מלש"ח 30 מקומית עמד על ועדהבקרב  197 פיצוי בגיןסכום התשלום לתביעות סך 

לפי  המקומיתהוועדה ידי ח על "מלש 3-ו או מי מטעמה ישולמו על ידי המדינהמלש"ח 

 בסה"כח "מלש 10 רו הרשות צריכה לשלםעל פי צו המטלכך . נוסף 2.2המנגנון הקבוע בסעיף 

 13 לשלם )לרבות הוועדה המקומית( המקומית הרשותעל בסה"כ . להשתתפות בפרויקט

 .(הסכום הכולל –להלן ) הצו מלש"ח בגין 10 -ו 197 פיצוי מלש"ח בגין 3המורכב מ מלש"ח 

 197 פיצויבגין  צריכה לשלם )לרבות הוועדה המקומית( חל הסכם זה, הייתה הרשותאם לא 

 לביןמלש"ח  13 שבין תשלוםעל הפער  (.197 בגין סעיףמלש"ח  30 -מ 30%ח )"מלש 9 בלבד

או מי  המדינהכלומר,  "הנחה", 20% או מי מטעמה מלש"ח תיתן המדינה 9 -של ההתשלום 

 על כן, סכום ההשתתפות מלש"ח(. 4-מ 20%מלש"ח ) 0.8בעוד  את הרשות ישפו מטעמה

כתוצאה  0.8מלש"ח בהפחתת  13. מלש"ח 12.2שות המקומית יעמוד על של הר הכולל

 מ"ההנחה".

הוראות וכללים לעניין תנאים ואסמכתאות הנדרשים להעברת מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  2.9

ימים מיום  90התשלומים יקבעו בין המדינה או מי מטעמה ונציגי הוועדות המקומיות בתוך 

 .חתימת הסכם זה

יצורפו כנספח להסכם זה. לא הגיעו הצדדים להסכמות באשר  2.9שייקבעו לפי סעיף ההוראות  2.10

 . כחלק בלתי נפרד ממנו להסכםהן יצורפו ולהוראות אלה, תיקבע המדינה את ההוראות 

 פריסת חובות הוועדה המקומית .3

בשנה לעיל  2.2סעיף בהתאם ל 197 בפיצוי הוועדה המקומיתתשלום חלקה של סך עלה  .3.1

-ב הגבוהבשיעור  ,המטרובהתאם לצו באותה שנה  םששולסך התשלום בתוספת מסוימת 
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ההעברה המדינה תגדיל את סכום , המטרובהתאם לצו  שנקבעסך התשלום השנתי על  150%

 )להלן 150%מעל הנוסף הסכום לוועדה המקומית בסכום השווה לתשלום לעיל  2.2סעיף לפי 

  .(הסכום הנוסף -

 הנוסףסכום האת  תפחית המדינה לאותה שנה בשנה העוקבת, 3.1מבלי לגרוע באמור בסעיף  .3.2

והוועדה המקומית תשלם לתובע  2.2ששולם על ידה מסכום השיפוי אותו היא חבה לפי סעיף 

  .על ידי המדינה שהופחתאת הסכום 

הוראות הסכם להמחשה לא מחייבת של האמור בסעיף זה ומבלי לגרוע מכלל  לדוגמה בלבד,

סכום התשלום  במקרה של סתירה בין הדוגמה להוראות הסעיף יחולו הוראות הסעיף: זה,

 (90%) מלש"ח 18 -מלש"ח 20 בקרב ועדה מקומית בשנה מסוימת עמד על 197 פיצוילתביעות 

על פי צו המטרו  לכך . נוסףידי הוועדה המקומיתעל  (10%) ח"מלש 2-וישולמו על ידי המדינה 

על באותה שנה בסה"כ . סכום שנתי להשתתפות בפרויקטח "מלש 1 צריכה לשלם הרשות

 מלש"ח בגין 1 -ו 197 מלש"ח בגין 2מלש"ח ) 3 הרשות )לרבות הוועדה המקומית( לשלם

, מלש"ח( 1.5קרי מהתשלום שלה לפי הצו ) 150%באותה שנה סך התשלום עבר את אם  הצו(.

מלש"ח( יפרס לה לשנה הבאה. כלומר, המדינה  3( לסך התשלום )1.5) 150%הפער בין  את

תקזז את הסכום הנוסף הזה מלש"ח ו 1.5בעוד תגדיל באותה השנה את התשלום לתובעים 

בחרה הרשות  .והרשות תשלם סכום זה ,בשנה הבאהמהסכום אותו היא תעביר לתובעים 

מדינה או מי האמור בסעיף זה, תיידע את ה המקומית שלא להשתמש בשנה מסוימת במנגנון 

 .3.4מטעמה בהתאם לכללים שיקבעו לפי הוראות סעיף קטן  

וצמד למדד המחירים יו 3%של  שנתית שא ריביתייבהתאם לסעיף זה  סכום שתשלומו נדחהכל  .3.3

 . הידוע במועד דחיית התשלום ועד למדד הידוע בעת התשלום לצרכן

זה יגבשו המדינה או מי מטעמה ימים מיום חתימת הסכם  90בתוך , לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3.4

ההודעה על כך שהמדינה נדרשת להגדיל את  ונציגות הוועדות המקומיות נהלים לעניין מועדי

 תעשהשההפחתה  לעיל וכן על מועדי 3.1הסכום אותו היא צריכה להעביר לתובע לפי סעיף 

 לעיל. 3.2על ידי המדינה או מי מטעמה בשנה העוקבת לפי סעיף 

 197לא יאוחר מהשנה בה הסתיימו כלל ההליכים לתשלום פיצוי  ,בסעיף זהעל אף האמור  .3.5

תעביר למדינה את כלל הסכומים ששולמו על  הוועדה המקומיתביחס לאותה ועדה מקומית, 

העבירה לא  .(החוב סכום –)להלן  ף זהידי המדינה במקום הוועדה המקומית בהתאם לסעי

, מהוועדה המקומית או מהרשות מדינה, יקוזזלאותו חבה  סכום החוב הוועדה המקומית את

ובכלל זה, סכום זה מכל תשלום אחר אותו חבה המדינה או מי מטעמה  המקומית, ביחד ולחוד,

לרשות המקומית או לוועדה המקומית ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חלף היטל השבחה, 

  כסכום קצוב לכל דבר וענין;  בסכום החובויראו 

 יף זה יהיה רשום בספרים של המדינה ומי מטעמה וכן של הרשות המקומית.החוב האמור בסע .3.6

  – )הסכומים בטבלה מתייחסים לקרן בלבד ללא ריבית והצמדה( לדוגמה

 5 4 3 2 1 שנה/קטגוריה
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סכום ההשתתפות של 

רשות מקומית לפי צו 

 המטרו

 10 מלש"ח 10

 מלש"ח

10 

 מלש"ח

 מלש"ח 10 מלש"ח 10

ועדה תשלום חלקה של 

מקומית בפיצוי לפי 

בהתאם  197סעיף 

 בהסכם זה 2לסעיף 

 מלש"ח 1 מלש"ח 9 מלש"ח 8 מלש"ח 2 מלש"ח 7

תשלום הרשות דה 

 פקטו

 14 מלש"ח 15

 מלש"ח

15 

 מלש"ח

 מלש"ח 15 מלש"ח 15

 הקטנה/סכום הגדלת

השיפוי מהמדינה 

 לאותה השנה

 -2 מלש"ח 2

 מלש"ח

 מלש"ח 4- מלש"ח 4 מלש"ח 3

החבות המצטבר סכום 

של הרשות למדינה בגין 

 המנגנון

 מלש"ח 3 מלש"ח 7 מלש"ח 3 מלש"ח 0 מלש"ח 2

 הסבר
 המדינה

 את השלימה

 שבין ההפרש

מלש"ח,  17

מלש"ח  15ל

שמהווים 

מסכום  150%

ההשתתפות 

השנתי של 

הרשות 

המקומית על 

 פי צו המטרו

 זו בשנה

 אמורה

 הרשות

 המקומית

 12 לשלם

מלש"ח 

אולם עליה 

לפצות את 

 2המדינה ב

מלש"ח 

 נוספים

 שנה בגין

, 1 מספר

 כן ועל

 14 תשלם

 "חמלש

 המדינה

 השלימה

 ההפרש את

 18 שבין

"ח, מלש

 15ל

"ח מלש

 שמהווים

150% 

 מסכום

 ההשתתפות

 של השנתי

 הרשות

 המקומית

 צו פי על

 המטרו

של הרשות  חובותיה

 22בשנה זו עומדים על 

 בגיןמלש"ח  10מלש"ח. 

מלש"ח בגין פיצוי  9הצו. 

מלש"ח בגין  3-, ו197

. 3שיפוי המדינה בשנה 

 15הרשות תשלום 

מלש"ח אשר מהווים 

מסכום  150%

ההשתתפות השנתי על פי 

 את תגדיל המדינההצו. 

 4ב הרשות במקום השיפוי

 19מלש"ח )הפער בין 

השנה(.  באותה 15לבין 

הרשות מחזיקה בחוב של 

 ועוד  שנה בגיןמלש"ח  3

 4 שנה בגין"ח מלש 4

 הרשות חובות תשלום

 על עומדים זו בשנה

 7"ח. מלש 18

 חובות בגין"ח מלש

 10, קודם לשיפוי

 סכום"ח מלש

 בצו ההשתתפות

"ח מלש 1-ו, המטרו

. 197 תביעות בגין

 15 תשלם הרשות

 תצמצם ובכך"ח מלש

 למדינה חובותיה את

 ואלו"ח, מלש 4ב

 6 מספר בשנה יעמדו

 "ח.מלש 3 על

 

  ניהול הליכים .4

תהא אחראית לניהול שהמדינה תמנה לעניין זה מטעמה, המדינה או מי כי  ,בין הצדדים מוסכם .4.1

ובכלל זה  תכנית המטרולוועדה לפיצויים ל כנגד הוועדה המקומית המוגשות יםתביעות לפיצוי
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והכל בכפוף להוראות הדין וקבלת יפויי הכח הנדרש מאת הוועדה  עריכת שומת מקרקעין,

למען הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע מזכות של הוועדה המקומית לבחור להיות  ;המקומית

 .מיוצגת בעצמה בהליך, באמצעות ב"כ שתבחר

בכל עניין ודבר  בניהול התביעות עם המדינה באופן מלא המקומית תשתף פעולההוועדה  .4.2

 וועדה המקומית,תה נוהגת לו התביעות היו מתנהלות ביותנהג כפי שהיאו היה נדרש,  שיידרש

לבקשת המדינה או  נוכחות בדיונים רלוונטיים, התביעה, העברת מידע נדרש לניהול ובכלל זה

מעבר שהדבר נדרש לדעת המדינה או מי מטעמה  ככל חוות דעתועמדות מתן ו מי מטעמה

, ובהתאם לנהלים לשם ניהול ההליך בצורה מיטביתהמדינה או מי מטעמה של לחוות הדעת 

 .4.5שיקבעו לפי סעיף 

, לעיל 4.1,4.2פים סעי בהוראותלא עמדה ועדה מקומית סברה המדינה או מי מטעמה כי  .4.3

לאותה רשות על מנת  (ההודעה יום –)להלן  ה בכתבתאו מי מטעמה פנ שהמדינהובכפוף לכך 

  .להלןההוראות כל יחולו , ימים 14בתוך  שתתקן את דרכיה ולא תיקנה

עלויות ניהול התביעות שיגרמו מאי שיתוף פעולה של הוועדה המקומית או הרשות  (א)

המקומית, לפי העניין, כפי שסברה המדינה או מי מטעמה ימומנו על ידי הוועדה 

 )ב(קטן השיפוי שבו מחויבת המדינה בהתאם לסעיף מסכומי המקומית, ויופחתו 

 ; לןלה

 להסכם זה 2סעיף  לא יחולו על הוועדה הוראות, קטן )א(לגביה חל סעיף  התביעעל  (ב)

יובהר  .בלבד 80%ושיעור השיפוי שהמדינה תחוב ביחס לתביעה המסוימת יעמוד על 

של המדינה או מי תביעה או דרישה כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות 

התנהלות הוועדה מכתוצאה על נזק שנגרם לה מטעמה כלפי הוועדה המקומית 

 אשר לא עמדה בהוראות סעיף זה.  המקומית

 14המדינה או מי שמונה לעניין זה מטעמה רשאית להודיע לוועדה המקומית בתוך  (ג)

 ימים מיום ההודעה כי תפסיק לנהל את התביעה כאמור. 

ביחס לא הסכימה הוועדה המקומית לטענת המדינה או מי מטעמה כי אינה משתפת פעולה  .4.4

מיום שבו הודיעה  ימים 30למדינה בתוך  בכתב לתביעות המנוהלות, תעביר את התייחסותה

. לאחר העברת ההתייחסות עדה המקומית על אי עמידה לשביעות רצונהוהמדינה בכתב לו

ימים מיום שהועברה  30כאמור, ידונו הצדדים בעניין זה. לא הגיעו הצדדים להסכמות בתוך 

יו"ר יחד עם החשב הכללי במשרד האוצר התייחסות, רשאית הוועדה המקומית לפנות אל 

 – )להלן, השלטון האזורי או מי מטעמויו"ר מרכז מי מטעמו או  אוהמרכז לשלטון המקומי 

כאמור בסעיף זה הסכומים וזאת מבלי לגרוע מחובתה בתשלום  העניין לבירור( הבירור צוות

 הבירור צוותקיבל  .לחוק התכנון והבניה 197במועד שנקבע לתשלום הסכום שנפסק לפי סעיף 

את עמדת הוועדה המקומית, תשיב המדינה או מי מטעמה את הסכומים ששילמה הוועדה 

קיבל הצוות את עמדת המדינה,  .הוועדה את מחויבותה לפי הסכם זה המקומית כאילו קיימה

)א( לעיל 4.3תיוותר ההפחתה מסכומי השיפוי שבו מחויבת המדינה בהתאם להוראות סעיף 

)ב( לעיל, והמדינה רשאית להודיע האם היא בוחרת 4.3ויחול שיעור השיפוי הקבוע בסעיף 
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ת ניהול התביעה ככל שהרשות המקומית להמשיך את הפסקת ניהול התביעה או להמשיך א

  .תספק את כלל המידע שדרשה המדינה

הוועדות ונציגות  או מי מטעמה ימים מיום חתימת הסכם זה יגבשו המדינה 120בתוך  .4.5

ויישום  המידע העברת זה ובכלל התביעות בניהול הפעולה שיתוף אופןהמקומיות נהלים לעניין 

מה מטע מי או המדינה ידי על כאמור נוהל יקבע, הגופים בין נוהל נקבע לאהוראות סעיף זה. 

 . להסכם זה 4אין בקביעת נוהל או אי קביעתו כדי לשנות מהוראות סעיף 

 

 

 60קידום תמ"א  .5

לפיה יש לערוך  2021בפברואר  2החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מיום בהמשך ל .5.1

תמ"א  –תכנית משלימה לתכניות לתשתית לאומית לקווי המטרו במטרופולין גוש דן )להלן 

מועצה ב , לקדםבכפוף לאישור הגורמים המוסמכים לכך ולפי כל דין ,יפעלמשרד האוצר  ,(60

חישוב זכויות  לענייןהוראות יוצעו במסגרתה  ,60תמ"א את בחינתה של הארצית לתכנון ובנייה 

הבניה, קווי בנין, תכסית הבניה המותרת ומתן היתרי בניה במגרשים שיועדו בחלקם למערכת 

 ;קווי המטרו

קידום התכנית יהיה כפוף להוראות הדין ובכלל זה הנחיית היועמ"ש למען הסר ספק, יובהר כי  .5.2

בסעיף זה כדי לחייב את אישורה אין וכי  ,של נציגי שר במוסדות התכנון לעניין שיקול הדעת

או בממשלה ובכל מקרה לא יהיה באי מתן  במועצה הארצית לתכנון ולבניהשל תכנית כאמור 

  אישור כאמור כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומחובות הצדדים המנויות בו.

 מקורות מימון עתידיים לפרויקט המטרו .6

על סמכותה של המדינה לקבוע מקורות כלשהיא  כי אין בהוראות הסכם זה משום התנייה יובהר,

מיסוי של התועלות  חקיקה בדבר ובין היתר קידום , בהתאם לדין,מימון נוספים לפרויקט המטרו

ידי  עליגבה המיסוי כי וקביעה בחוק צפוי להניב  שפרויקט המטרוהכלכליות, הישירות או העקיפות 

. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע ויועבר למדינה לטובת מימון עלויות הפרויקטהמקומיות הרשויות 

מקבלת הערות על ידי הרשויות המקומיות ומהאפשרות להתייעצות, במסגרת קידום הליכי החקיקה 

 .בהתאם לכל דין של הרשות המקומית להתנגד ליוזמות חקיקה כאמור זכותהכמו גם  כאמור

 

 היטל השבחה .7

להפעיל את  לשר האוצר יבחנו את האפשרות להמליץ המקצועיים במשרד האוצרהגורמים  .7.1

היטל השבחה גביית  להכרזתולאחר קיום ההתייעצויות הנדרשות  , בכפוף לכל דין,סמכותו

לפקודת  2( לפי הוראות סעיף פקודת המיסים –)גביה( )להלן  כגביה הכפופה לפקודת המסים

 ;המיסים

יבחנו את נציגי הועדות המקומיות  לאחר שיישמעו אתהגורמים המקצועיים במשרד האוצר  .7.2

לתיקון התוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה  הפנים לפעולבפני שר האפשרות להמליץ 
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בנושאים המפחיתים את סכום היטל ההשבחה ובכלל זה בנושאי סעיפי הפטור מההיטל 

 והמועד הקובע לשומה. 

 ספיםסכומים נו .8

שלושה  טרו, כי אין תחולה לחוקי עזר עירוניים לפי פרקהמחוק  תיקוןבמסגרת  יקבעככל שי

חוק לתיקון דיני לעשר לפקודת העיריות וסימן ג' לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[, ו

הגורמים המקצועיים  ,1962-תשכ"בההרשויות המקומיות )חיוב המדינה בסלילת רחובות(, 

כך שיופחת מהסכומים  חקיקת משנהקידום או  חוק המטרובמשרד האוצר יבחנו תיקון ל

של  בניהלכל  "חשמיליון  1.75של  שחייבת רשות מקומית לפי צו המטרו סכום חד פעמי של

 דפוה או תחנההש ומיתמק לרשות ,דפו כל בנייה שלל "חשמיליון  35-ורכבת תחתית  תחנת

דומה למנגנון הככל שיקודם תיקון חקיקה כאמור, הסכומים האמורים יוצמדו  בשטחה מצויים

 .ההצמדה של דמי ההשתתפות שבצו

 ארנונה .9

הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, מודיעים כי בכוונתם לקדם תיקון חקיקה לחוק המטרו,  .9.1

יהיו לו תעריף אשר יקבע סיווג נכס חדש של תחנות תת קרקעיות להסעת המונים )מטרו(, אשר 

תעריף זה יחול על אף כל "(. תעריף המופחת"ה –ש"ח למטר לשנה )להלן  51אחיד וקבוע של 

התחנה למעט שטחים בהם נעשה שימוש עסקי/מסחרי אשר יחויבו על פי  דין, על כל שטחי

לפי שיעור העדכון הקבוע  2022ריף המופחת יתעדכן בכל שנה, החל משנת עהדין הקיים. הת

 )להלן "תיקון החקיקה"(בחוק ההסדרים. 

תיקון החקיקה יעשה וינוסח באופן שיבהיר, באופן חד משמעי, כי התעריף המופחת חל על  .9.2

נות מטרו בלבד, ואף דברי ההסבר יציינו כי הדבר נעשה באופן ייחודי ביחס לתחנות המטרו תח

ולאור אופיו הייחודי של פרויקט המטרו, ולא על תחנות הרכבת הקלה ו/או תחנות רכבת של 

 רכבת ישראל.

הסכמת הרשויות המקומיות לתעריף המופחת כפופה לכך כי על אף הוראת כל דין המחזיק  .9.3

 מטרו לא יהיה זכאי להנחה מהתעריף המופחת או לפטור אחר מתשלום ארנונה.בתחנת ה

נוסח בהתאם לאמור לעיל, הרשויות המקומיות החתומות על הסכם זה, י שתקון החקיקהככל  .9.4

 מסכימות ליצירת סיווג חדש כאמור, לתעריף המופחת ולעיגונו בחקיקה. 

תחנות המטרו יהיה על פי כל דין,  ככל שתיקון החקיקה לא יחוקק אזי תשלום הארנונה על .9.5

והרשויות לא יתנגדו לתיקון צו המטרו, כך שיוגדל סכום ההשתתפות שלהן בסכום השווה 

לפער בין הארנונה המשולמת בפועל על תחנת המטרו לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם 

 בהתאם לתיקון החקיקה. 

הקרובים  המנחים בקווים לקבוע בכוונתם כי מודיעיםהמקצועיים במשרד האוצר,  הגורמים .9.6

 במשק הסדרים לחוק( 2)ב()9 סעיף להוראות בהתאם ,בארנונה חריג לאישור בקשות לבדיקת

 של חריגה להעלאה בקשה כי, 1992-"גהתשנ(, התקציב יעדי להשגת חקיקה)תיקוני  המדינה

 לתעריפים להשוות מבלי תאושר מעבר לשיעור העדכון של הארנונה מגורים לנכסי 3.5% עד

 בשנה בארנונה חויבו אשר קיימים לנכסים כאשר, דומותאו /ו סמוכות ברשויות הנהוגים
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באופן מדורג וככל שביקשה הרשות  בארנונה החריגה ההעלאה תוטל, הבקשה לשנת הקודמת

 .הפנים משרד להסכמת בכפוף והכל, שנים 3על פני 

 שונות .10

משרד הפנים, גורמי המקצוע במשרד האוצר יפעלו מבלי לפגוע בסמכות ושיקול הדעת של  .10.1

אישור משרד  –ככל שהדבר נדרש על פי דין  –אל מול הגורמים המוסמכים, כך שיינתן 

)ג( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, לשלם סכומי השתתפות בהתאם 188הפנים לפי סעיף 

 .לצו המטרו, גם מתוך קרנות המקרקעין של הרשויות המקומיות

סעיף פי לבכל שנות ההשתתפות שעל המדינה לשלם לרשות המקומית ם מיסכוהסך  העל .10.2

לצו  2לפי סעיף  בכל שנות ההשתתפות ההשתתפות של הרשותסך סכומי בצו המטרו על  9

המדינה את הרשות המקומית ההפרש ישולם באמצעות שיפוי , (ההפרש –)להלן  המטרו

לחוק התכנון והבניה, ובכל מקרה  197משיעור סכומי התביעות לפי סעיף  100%עד לגובה 

, והוועדה המקומית והרשות המקומית מצהירות כי אין להם כל טענה או לא מעבר לכך

  דרישה לעניין זה.

 טענות הצדדיםמיצוי  .11

 חוקלביחס  ,החתומים על הסכם זה בין הצדדים הכספיות המחלוקות כלזה ממצה את  הסכם

כן הסכם זה וצו המטרו כוללים את חלקן של הרשויות המקומיות בהשתתפות  כמו .המטרו

ולמדינה אין דרישות נוספות  כספית בהקמת הקו הסגול והקו הירוק של הרכבת הקלה

 להשתתפות הרשויות המקומיות בעלות הקמתם של קווים אלו.

 ומחלוקות סכסוכים פתרון .12

 תתגלענההצדדים מסכימים כי במקרים בהם הסכם זה, מפורש במקרים בהם לא נקבע אחרת ב

 תבואהסכם זה, פרשנות, יישום או כל עניין אחר הנוגע לביניהם מחלוקות בכל הנוגע ל

לא התקבלה על ידי הצדדים, מתחייבים הצדדים  ווככל שהמלצת צוות הבירור בפניהמחלוקת 

"התדיינות בין המדינה בנושא  6.1200 לפעול בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר

 ".לבין רשויות מקומיות

 הפרת ההסכם .13

לגרוע מהזכות לתרופות אחרות, על פי כל דין ועל פי הסכם זה, בגין הפרת ההסכם,  מבלי .13.1

להלן, כלפי  13.3 קטן הצדדים מסכימים בזה כי כל אחת מההפרות המפורטות בסעיף

רשאית המדינה נה תהיה תחשב להפרה יסודית של ההסכם שבגי המדינה או מי מטעמה,

 70%ובמקרה שכזה המדינה תחוב בשיעור שיפוי של  מול הצד המפר הסכםהלבטל את 

. ולא יחולו יתר הוראות ההסכם בלבד בהתאם לברירת המחדל הקבועה בהחלטת הות"ל

, בהתאם חובת השיפוי כאמור תחול גם ביחס לתשלומים ששילמה המדינה טרם ההפרה

המדינה שכזה ייחשבו כל התשלומים העודפים ששילמה  ובמקרה להוראות ההסכם,

של הוועדה המקומית והרשות המקומית, ביחד ולחוד,  כחוב קצובבמסגרת הסכם זה 

 , וניתן יהיה לגבותו בדרך של קיזוז  או בכל דרך אחרת.למדינה 
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הודעה בכתב המציינת את ההפרה ואת כוונתה המדינה לפני ביטול ההסכם כאמור, תמסור  .13.2

, רשאית המדינה להודיעה על ביטול יום 45תוך  ההפרה לא תוקנה .לבטל את ההסכם

 ההסכם.

להסכם  14.5-ו 12 ,11, 2.3, 2.2 איזה מהתנאים שבסעיפים ה שלהפר הן ההפרות היסודיות .13.3

, יראו כהפרה יסודית שתי תביעות בהן הוועדה המקומית לא 4 ו 12.3פים לעניין סעי זה.

כלל מ 10%אלו מהוות או כי תביעות  פים אלולפי הוראות סעיעמדה בהתחייבויותיה 

  .מבניהן, לפי הגבוה שהוגשו לוועדה המקומית התביעות

 תוקף ההסכם .14

לגבי הרשות המקומית והוועדה המקומית שבתחומה הרשות  הוראות ההסכם יכנסו לתוקף .14.1

ובלבד שהן הרשות המקומית והן הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבתחום  המקומית,

   ;הרשות המקומית חתמו על הסכם זה

ועדה מקומית ורשות מקומית יהיו רשאיות להצטרף להסכם זה באמצעות מורשי החתימה  .14.2

-להאריך מועד זה ב נציגי ממשלת ישראל רשאים. 1.5.2023לא יאוחר מיום  מטעמם כדין

  ;נוספיםימים  30

בהתחייבויות הגורמים המקצועיים לפעול לקידום תיקוני  איןלמען הסר ספק, יובהר כי  .14.3

זכות כל לרשויות כדי להקים  מוסמכים, לפעול לקבלת אישורים מטעם גורמיםאו  חקיקה

אינו מותנה בכל צורה או דרך בקידום המלצת הגורמים הסכם הן וכי תוקף או דרישה מצד

 ;9.3סעיף  מהוראותמור כדי לגרוע אין בא ;המקצועיים

 14.2עד למועד האמור בסעיף  על הסכם זה ושלא חתמ וועדה מקומית רשות מקומיתעל  .14.4

  ;שקבעה הות"להקבוע  מנגנון השיפוייחול 

הרלוונטיות אליה המטרו מקומית שלא עמדה בהוראות צו  רשות, דיןלאמור בכל  בנוסף .14.5

 ייחשב הדבר כהפרה ,מועד תיקון ההפרה( –)בסעיף זה  יום 60תוך  ההפרה תיקנהושלא 

שיפוי הוועדה המקומית הפועלת בתחום הרשות המקומית , ולא תקבל של הסכם זה יסודית

 .13.1לפי הסכם זה ויחולו הוראות סעיף  שהתקבלו בשטחה 197לפי סעיף  ביחס לתביעות

שינוי משמעותי  לפריסת התשלומים עקבהגישה הרשות המקומית בקשה לשר האוצר 

יעמוד מועד תיקון צו המטרו, ל 8סעיף בחוסנה הכלכלי של הרשות המקומית, בהתאם ל

 ;יום 120ההפרה על 

, ובכלל על תקנותיו מקומית שלא עמדה בהוראות חוק המטרו רשות ,בנוסף לאמור בכל דין .14.6

 ייחשב, יום 90 תוך ההפרה את תיקנה ולא, מטרו השבחת ומס השבחה היטל': ג סימןזאת 

 הרשות בתחום הפועלת המקומית הוועדה תקבל ולא זה הסכם של יסודית כהפרה הדבר

 ויחולו זה הסכם לפי בשטחה שהתקבלו 197 סעיף לפי לתביעות ביחס שיפוי המקומית

אי עמידה בהוראות לעניין זה ומבלי לגרוע מהוראות כל דין,  להסכם זה. 13.1 סעיף הוראות

הרשות המקומית פעלה ככל יכולתה לסייע לתיקון ההפרה או נעשתה בשוגג ושר שהחוק א

 ;, לא תיחשב כהפרה יסודית כאמור בסעיף זהשלא עמדה בה החוקהוראת להשגת תכלית 
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לרשות המקומית או לוועדה אין בהוראות הסכם זה כדי ליצור זכות או טענה כלפי צד ג' או  .14.7

 ;במפורש בהסכם זאתאלא אם כן נאמר כלפי המדינה או מי מטעמה המקומית 

הוועדה המקומית מאשרות כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה והרשות המקומית  .14.8

 ולאחר שקיבלו את כלל האישורים הנדרשים לפי דין לצורך חתימת ההסכם. ןמטעמ

 

 
 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 
 

 _____________ ____________ ____________ 

  ממשלת ישראל 

 המקומיתהרשות 
 

הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה
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צו רכבת תחתית )מטרו(, התשפ"ג-2022

התשפ"ב-12021  )מטרו(,  תחתית  רכבת  לחוק  ו–33  17)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מועד התחילה" - יום ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023(;

"רשות מקומית" - רשות מקומית שבשטחה חלה תוכנית המטרו;

"תחילת עבודה בתחנה" - תחילת ביצוע עבודות להקמת תחנת מטרו מסוימת; 

בשטח  המטרו  מיזם  להקמת  העבודות  ביצוע  תחילת   - כלליות"  עבודות  "תחילת 
תוכנית המטרו.

רשות מקומית תשלם מדי שנה בשנה לאוצר המדינה את הסכום המפורט להלן  )א(   .2
לצידה )להלן - סכום ההשתתפות השנתי(:

אור יהודה - 2,513 אלפי שקלים חדשים;  )1(

אזור - 2,385 אלפי שקלים חדשים;  )2(

באר יעקב - 6,377 אלפי שקלים חדשים;  )3(

בני ברק - 2,568 אלפי שקלים חדשים;  )4(

בת ים - 1,946 אלפי שקלים חדשים;  )5(

גבעתיים - 6,353 אלפי שקלים חדשים;  )6(

גבעת שמואל - 6,512 אלפי שקלים חדשים;  )7(

דרום השרון - 3,473 אלפי שקלים חדשים;  )8(

הוד השרון - 9,292 אלפי שקלים חדשים;  )9(

הרצליה - 27,250 אלפי שקלים חדשים;  )10(

חולון - 16,264 אלפי שקלים חדשים;  )11(

כפר סבא - 10,286 אלפי שקלים חדשים;  )12(

לוד - 229 אלפי שקלים חדשים;  )13(

נס ציונה - 4,426 אלפי שקלים חדשים;  )14(

פתח תקווה - 27,685 אלפי שקלים חדשים;  )15(

קריית אונו - 2,826 אלפי שקלים חדשים;  )16(

ראשון לציון - 27,527 אלפי שקלים חדשים;  )17(

רחובות - 13,219 אלפי שקלים חדשים;  )18(

רמלה - 1,003 אלפי שקלים חדשים;  )19(

רמת גן - 23,400 אלפי שקלים חדשים;  )20(

הגדרות 

חובת התשלום 

ס"ח התשפ"ב, עמ' 95.  1
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רמת השרון - 9,296 אלפי שקלים חדשים;  )21(

רעננה - 21,084 אלפי שקלים חדשים;  )22(

שדות דן - 947 אלפי שקלים חדשים;  )23(

תל־אביב-יפו - 110,388 אלפי שקלים חדשים.  )24(

הסכומים האמורים בסעיף קטן )א( יתעדכנו ב–1 בינואר בכל שנה )בסעיף קטן זה  )ב( 
- יום העדכון(, לגבי התשלומים המתבצעים באותה שנה, החל משנת 2025, בהתאם 
העדכון  ביום  ידוע  שהיה  המדד  לעומת  העדכון  ביום  הידוע  המדד  שינוי  לשיעור 
בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' 

בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024(.

משך התקופה שלגביה תחול חובת התשלום על רשות מקומית תהיה כמפורט  )א(   .3
רשות  אותה  של  בשטחה  המתוכננות  התחנות  למספר  ובהתאם  שלהלן,  בטבלה 

כמפורט בתוספת:

טור א'
כמות התחנות המתוכננות ברשות המקומית 
בהתאם לתוכניות המטרו ורק"ל ירוק וסגול 

טור ב'
משך התקופה בשנים

7עד תחנה אחת

29 תחנות 

310 או 4 תחנות

511 או 6 תחנות

712 או 8 תחנות

913 או 10 תחנות

14מ–11 תחנות עד 15 תחנות 

15מ–16 תחנות עד 25 תחנות 

2617 תחנות ומעלה

תחל  )א(,  קטן  סעיף  לפי  בתשלום  המקומית  הרשות  חייבת  שלגביה  התקופה  )ב( 
משנת 2023.

שנה  כל  בעבור   ,2 סעיף  לפי  שנתי  תשלום  המדינה  לאוצר  תשלם  מקומית  רשות   .4
בתקופה האמורה, עד יום 1 ביולי בשנה העוקבת לה; על אף האמור, לעניין התשלום 
הראשון, הרשות המקומית תשלם את מחצית הסכום האמור בסעיף 2 עד יום כ"ה 
בסיוון התשפ"ד )1 בספטמבר 2024( ואת המחצית השנייה תשלם בשנה שלאחר תום 
משך התקופה המנויה בטור ב' בסעיף 3; יובהר כי התשלום יירשם על ידי הרשות 

המקומית כהוצאה בשנה שבה עליה לשלם.

ההוראות  יחולו  להלן  המפורטות  הנסיבות  בהתקיים   ,4 בסעיף  האמור  אף  על  )א(   .5
המפורטות לצידן לעניין התשלום: 

בנוגע לתשלומים בעד השנים 2025 עד 2030:  )1(

כאמור  לתשלום  למועד  עד  כלליות  עבודות  תחילת  התקיימה  לא  )א( 
בסעיף 4 בעד שנה מסוימת מהשנים המפורטות ברישה - הרשות המקומית 
תעביר את התשלום השנתי בעד אותה שנה לחשבון בנק נפרד של הרשות 

)בצו זה - קרן עירונית(;  

תקופת התשלום 

מועד התשלום 

סייגים לעניין 
העברת תשלום 

שנתי לאוצר 
המדינה 
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בשנה  המקומיות  הרשויות  כלל  של  המצטבר  התשלום  סכום  עלה  )ב( 
מסוימת הנדרש בהתאם לסעיף 2 )בצו זה - סכום התשלום השנתי הכולל( 
במועד  המטרו  מיזם  לטובת  בפועל  המצטבר  ההוצאה  מסכום   45% על 

התשלום בעד אותה שנה )בצו זה - ההוצאה המצטברת(, יחולו כל אלה: 

)1( הוועדה המנהלת, כמשמעותה בסעיף 9 לחוק, תחשב את סכום 
חלקה היחסי של כל רשות בהפרש בין סכום התשלום השנתי הכולל 
סכום  שבין  ליחס  בהתאם  המצטברת,  ההוצאה  מסכום   45% לבין 
התשלום השנתי של הרשות לפי סעיף 2 לבין סכום התשלום השנתי 
הכולל;  הוועדה המנהלת תפרסם הודעה בדבר החישובים האמורים 
באתר האינטרנט של רשות המטרו וברשומות עד יום 31 במרס של 

אותה שנה;

כאמור  בהפרש  היחסי  חלקה  סכום  את  תעביר  מקומית  )2( רשות 
בפסקה )1( לקרן העירונית ואת שאר התשלום השנתי תעביר לאוצר 

המדינה;

עבודות  תחילת  התקיימה  לא   - ואילך   2031 שנת  בעד  לתשלומים  בנוגע   )2(
מקומית  רשות  תעביר  לא  מסוימת,  שנה  בעד  התשלום  למועד  עד  כלליות 
הסכומים  את  או  המדינה  לאוצר  שנה  אותה  בעד   2 סעיף  לפי  התשלום  את 
בהתאם  למועד  עד  העירונית,  לקרן  שנה  אותה  בעד  סעיף  באותו  המפורטים 

לקבוע בסעיף 6)ב(;

בנוגע לתשלומים בעד שנת 2033 ואילך, כאשר התקיימה תחילת עבודות   )3(
כלליות -

לא התקיימה תחילת עבודה בתחנות בשטח רשות מקומית מסוימת,  )א( 
תעביר הרשות המקומית את התשלום השנתי לפי סעיף 2 לקרן העירונית, 

בעד כל שנה שבה לא התקיימה תחילת עבודה בתחנה כאמור; 

מהתחנות  יותר  או  אחת  בתחנה  עבודה  תחילת  התקיימה  לא  )ב( 
המתוכננות בשטח רשות מקומית, תעביר הרשות המקומית -  

לפי  שיחושב  תקופה  משך  בעבור  המדינה  לאוצר   )1( תשלום 
סעיף 3 בהתאם למספר התחנות שבשטחן החלו עבודות;

שהרשות  התקופה  משך  שבין  השנים  הפרש  בעד  )2( תשלומים 
התקופה  משך  לעומת   3 סעיף  לפי  בעבורן  לשלם  נדרשה  המקומית 
בידי  יועברו   ,)1( משנה  פסקת  לפי  בפועל  עליה  שילמה  שהרשות 

הרשות המקומית לקרן העירונית;

אם  ואילך,   2039 שנת  בעד  לתשלום  בנוגע  )3()א(,  בפסקה  האמור  אף  על   )4(
להקמת  עבודות  תחילת  התקיימה  לא  אך  כלליות  עבודות  תחילת  התקיימה 
תחנות בשטח רשות מקומית מסוימת, לא תעביר אותה רשות מקומית תשלום 
סעיף  באותו  המפורטים  הסכומים  את  או   2 סעיף  לפי  המדינה  לאוצר  כאמור 

לקרן העירונית, עד למועד כקבוע בסעיף 6)ב(.

לא ייעשה בכספים שיועברו לפי סעיף קטן )א( לקרן העירונית, כל שימוש למעט  )ב( 
לפי המקומית  לרשות  או  6)א(  סעיף  לפי  המדינה  לאוצר  התשלום  העברת   לטובת 

סעיף 7.
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חדלה להתקיים נסיבה מהמפורטות בסעיף 5)א()1( ו–)3(, יועברו סך כל התשלומים  )א(   .6
שהופרשו לקרן העירונית לאוצר המדינה עד יום 1 ביולי בשנה שלאחר השנה שבה 
כאמור  הנסיבה  להתקיים  חדלה  לא  האמור,  על  נוסף  הנסיבה;  להתקיים  הפסיקה 
בסעיף 5)א()1()ב( עד שנת 2031, יועברו לאוצר המדינה הסכומים שהרשות המקומית 
התשצ"א בתמוז  י'  יום  עד  האמור  לסעיף   )2( פסקה  לפי  העירונית  לקרן   העבירה 

)1 ביולי 2031(.

חדלה להתקיים נסיבה מהנסיבות המפורטות בסעיף 5)א()2( ו–)4(, תמשיך רשות  )ב( 
מקומית להעביר את התשלומים השנתיים לפי סעיף 2, בשנה שלאחר השנה שבה 
חדלה להתקיים הנסיבה, עד יום 1 ביולי של אותה שנה, למשך מספר השנים שבעדן 

טרם שילמה מתוך התקופה שנדרשה לשלם לפי סעיף 3.

חל שינוי בתוכנית המטרו כך שמיזם המטרו לא יחול בשטח רשות מקומית מסוימת,   .7
בשיעור  ריבית  בתוספת  ששילמה  הסכומים  מלוא  מקומית  רשות  לאותה  יושבו 
למדד  והצמדה  ברשומות,  לזמן  מזמן  מתפרסמת  שהיא  כפי  הכללי,  החשב  ריבית 
בעד התקופה שממועד התשלום לאוצר המדינה או ממועד העברת הסכומים לקרן 

העירונית, לפי העניין, ועד מועד החזרת התשלום בפועל. 

בחוסנה  משמעותי  שינוי  חל  כי  מקומית,  רשות  בקשת  פי  על  האוצר,  שר  מצא  )א(   .8
הכלכלי של הרשות המקומית, רשאי הוא, בהתייעצות עם שרת הפנים ובלי לגרוע 
הסדר  יחול  מסוימת  בשנה  כי  לקבוע  לחוק,  17)ג(  סעיף  לפי  זה  צו  לתקן  מסמכותו 
של פריסת התשלום כאמור בסעיף 2 למועדים שונים מהמועדים האמורים בצו זה; 

הודעה על החלטה כאמור תפורסם ברשומות.

בלי לגרוע מסמכות שר האוצר לפי סעיף קטן )א(, שר האוצר יפרוס את תשלום  )ב( 
סכום ההשתתפות השנתי של רשות מקומית בשנה מסוימת, אם הרשות המקומית 

הגישה בקשה לפריסת התשלום והתקיימו כל אלה:

הרשות  של  ההכנסות  להיקף  לב  בשים  כי  הצהירה  המקומית  הרשות   )1(
עשוי  המקומית  הרשות  של  ההשתתפות  תשלום  מלוא  העברת  המקומית, 

להשפיע על מימוש או קידום יוזמות פיתוח עירוניות של אותה רשות;

כדי  סביר,  באופן  האפשר,  כל  את  עשתה  כי  הצהירה  המקומית  הרשות   )2(
בארנונה  חריגה  להעלאה  בקשה  הגישה  זה  ובכלל  במלואו,  חלקה  את  לשלם 
לכלל מבני המגורים שבתחומה בהתאם לסעיף 9)ב()2()1( לחוק הסדרים במשק 

המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-21992; 

לא הייתה בפועל העלאה של הארנונה לנכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם   )3(
לבקשה שהוגשה כאמור בסעיף קטן )2(; לעניין זה, "העלאה" - העלאה חריגה 
בארנונה לפי סעיף 9)ב()2( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 

יעדי התקציב(, התשנ"ג-1992.

בקשה כאמור בסעיף  קטן )ב( תוגש בכתב, לא יאוחר מיום 31 ביוני בשנה שלגביה  )ג( 
מבקשת הרשות המקומית את פריסת התשלום.

פריסת תשלום בהתאם לסעיף קטן )ב( תיעשה כמפורט להלן: )ד( 

הפריסה תהיה לגבי שיעור של מחצית מהסכום שעל הרשות לשלם בשנה   )1(
שבה הוגשה הבקשה )להלן - תשלום דחוי(;

העברת תשלומים 
בתום תחולת הסייג 

החזר תשלומים 

פריסה או הפחתה 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  2
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ממועד  שנה  בחלוף  דחוי  תשלום  המדינה  לאוצר  תשלם  מקומית  רשות   )2(
התשלום האחרון שבו היא חייבת בהתאם לצו זה;

הגישה רשות מקומית כמה בקשות כאמור בסעיף קטן )ב(, תקופת הדחייה   )3(
ישולם  נוסף  דחוי  תשלום  שכל  כך  בנפרד  מהבקשות  אחת  לכל  ביחס  תחושב 
בשנה שלאחר השנה שבה נדרשה הרשות המקומית לשלם את התשלום הדחוי 

הקודם.

המשיכו להתקיים התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(, ידחה שר האוצר את מועד  )ה( 
התשלום הדחוי כאמור בסעיף קטן )ד()2( או )3(, לפי העניין, בתקופות נוספות של שנה 

בכל פעם.  

ניתנה החלטה על פריסת תשלום או על דחיית מועד התשלום של תשלום דחוי  )ו( 
לפי סעיף קטן )ד( או )ה(, בהתאמה, יפרסמה שר האוצר ברשומות.

בכל שנה יופחת מסכום ההשתתפות של רשות מקומית, סכום השווה ל–25 אחוזים   .9
מסכום הגבייה הייעודי; לעניין זה, "סכום הגבייה הייעודי" - סכום ששולם בפועל 
לעניין  הנוגעת  המקומית  שהרשות  מקומית  ועדה  של  חיוב  בשל  המדינה  לאוצר 
לחוק,   19 בסעיף  כמשמעותו  מטרו,  השבחת  מס  בעד  שלה,  התכנון  במרחב  נמצאת 
המקומית  הוועדה  נדרשת  הייתה  לא  סעיף  אותו  אלמלא  שלגביהם  מקרקעין  בשל 

לבצע פעולות לחיוב או לגביית היטל השבחה.

תוספת
)סעיף 3)א((

מפתח תחנות מטרו ורכבות קלות - לפי רשויות מקומיות 

אור יהודה - 6 תחנות  )1(

אזור - 0 תחנות  )2(

באר יעקב - 3 תחנות  )3(

בני ברק - 2 תחנות  )4(

בת ים - 2 תחנות  )5(

גבעת שמואל - 2 תחנות  )6(

גבעתיים - 2 תחנות  )7(

דרום השרון - תחנה אחת  )8(

הוד השרון - 4 תחנות  )9(

הרצלייה - 7 תחנות  )10(

חולון - 21 תחנות  )11(

כפר סבא - 5 תחנות  )12(

לוד - 5 תחנות  )13(

נס ציונה - 3 תחנות  )14(

פתח תקווה - 11 תחנות  )15(

קריית אונו - 3 תחנות  )16(

ניכוי סכומים 



105 קובץ התקנות 10355, י"א בתשרי התשפ"ג, 6.10.2022 

ראשון לציון - 9 תחנות  )17(

רחובות - 4 תחנות  )18(

רמלה - 3 תחנות  )19(

רמת גן - 8 תחנות  )20(

רמת השרון - 5 תחנות  )21(

רעננה - 4 תחנות  )22(

שדות דן - 0 תחנות  )23(

תל–אביב-יפו - 46 תחנות  )24(

ג' בתשרי התשפ"ב )28 בספטמבר 2022(
)חמ 3-6428(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  
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 עדכון הרכב ועדות העירייה
 
 

 הצעת החלטה : 

 י הפירוט : מאשרים למנות את קובי פדוה במקומו של עילאי הרסגור על פ

 יו"ר וועדת איכות הסביבה .1

 יו"ר ועדת תחבורה  .2

 מ"מ של לירית שמש שפיר בוועדת הנצחת חללי פעולות איבה .3

 מ"מ של לירית שמש שפיר בוועדת קידום מעמד הילד והנוער .4

 מ"מ של לירית שמש שפיר בוועדת הנחות בארנונה  .5

 מ"מ של לירית שמש שפיר בוועדת שימור אתרים  .6

 לירית שמש שפיר בוועדת שמות מ"מ של  .7

 מ"מ של פליאה קטנר בוועדה למאבק בסמים ובאלכוהול .8

 מ"מ של מאיר מנדלוביץ בוועדת חינוך .9

 בוועדת מכרזיםמ"מ יו"ר של אורן כהן  .10

 חבר בוועדת המכרזים  .11
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 אישור מינוי דירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 

 : הצעת החלטה

חבר המועצה מאיר מנדלוביץ כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח מאשרים למנות את 

 . כפר סבא בע"מ )במקומו של עילאי הרסגור הנדין(
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 70 מעבר לגיל יםהארכת שירות של עובדאישור 

 

 הצעת החלטה:  

 עירייה :ה ישל עובד  70מאשרים הארכת שירות מעבר לגיל 

 31.01.2024סייעת רפואית, הארכה עד  .1

 31.01.2024סייעת לגננת בגני ילדים, הארכה עד  .2

 31.01.2024מנהלת מועדון קשישים, הארכה עד  .3

 31.01.2024שומר בקריית ספיר, הארכה עד  .4

  31.01.2024סגן מנהל מחלקה בפיתוח ובינוי מוסדות, הארכה עד  .5
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 תרומה מאת עזבון המנוח דב ויינמן ז"לדיווח על הסכם 

 

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

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

 תרומה.

 שנים, ₪5 כל אחת, למשך  5,000מלגות בסך  ₪6 לטובת חלוקת  150,000תרומה ע"ס 

 ים בקריטריונים שיפורסמו לעניין זה. לסטודנטים תושבי העיר כפר סבא העומד

 

  



 

 

 פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום ___________ 

גזבר העירייה   -  צחי בן אדרתמנכ"ל העירייה,  -חברי ועדת התרומות, מר יובל בודניצקי   נוכחים:
 ועו"ד אלון בן זקן יועמ"ש העירייה. 

 כללי: 

וקבלה של  , קבע נוהל לאישור גיוס 2016במאי   8מתאריך  4/2016חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס.  
תרומות על ידי רשויות מקומיות, שמטרתו להסדיר את ההליך לאישור של גיוס תרומות וקבלתן  

על ידי רשויות מקומיות ותאגידים הנשלטים על ידיהן ולעגן עקרונות ראויים לאישור תרומות  
 כאמור, אשר יבטיחו מנהל תקין ושמירה על טוהר המידות.

את מידת עמידתה של תרומה בהוראות הנוהל ובהוראות כל  על פי הנוהל, ועדת התרומות תבחן 
דין אחר ותמליץ לראש הרשות המקומית בחוות דעת מטעמה האם ניתן וראוי לקבל את התרומה.  

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

 ליו לנמק את החלטתו.החליט ראש הרשות בניגוד להמלצתה של ועדת התרומות, ע

 התרומה ופרטיה:

 נים,ש 5, למשך  כל אחת ₪ 0005,בסך מלגות  6חלוקת לטובת ₪  150,000רומה ע"ס ת
 . שיפורסמו לעניין זה העומדים בקריטריוניםכפר סבא  לסטודנטים תושבי העיר

 עקרונות ושיקולים בבחינת התרומה:

נאמר "הרשות המקומית" הכוונה גם לוועדה המקומית לתכנון ובניה ולתאגיד הנשלט על ידי  בכל מקום ש •

 הרשות המקומית, כהגדרתם בנוהל תרומות.

 
התרומה תתקבל בדרך ובמידה שלא ישבשו את התנהלותם הכספית התקינה של   .1

   – הרשות המקומית

 
 המיועדת לכך? האם ניתן יהיה להבטיח את קבלת התרומה במשך התקופה  .א

 כן     
 האם התרומה עלולה ליצור תלות של הרשות המקומית במקור מימון שאינו ודאי?  .ב

 לא     
האם קבלת התרומה עלולה לגרום לרשות המקומית עלויות והוצאות נלוות   .ג

 משמעותית בעתיד? 
      לא

 

 הות התורם, מהותו ואופי פעילותוז .2
נערכה בדיקה של   .מנוהל על ידי בנו, מר ישראל וינמן דב ויינמן ז"לעזבון המנוח 

מחלקת רישוי עסקים, מזכירות   מול אלמשפחתם, וקרובי על פי הצוואה יורשים ה
 מחלקת רישוי הבנייה בעיריית כפר סבא.ו עירונית

 רם.במקרה של תורם שהוא תאגיד יש להוציא פלט מרשות התאגידים בדבר זהות הגופים הקשורים לתו •

 ניתן גם לפנות לתורם עצמו לצורך קבלת המידע. 

יש לפנות למחלקות רישוי עסקים, ארנונה, נכסים והנדסה ברשות המקומית וכן לוועדה המקומית, לשם  •

קבלת מידע הקיים במערכות הממוחשבות בדבר נכסי המקרקעין של התורם ועסקיו הפועלים בתחומי  

 הרשות המקומית. 

 

 בטוהר המידות עקב קבלת התרומה חשש לפגיעה  .3



 

 

האם הרשות ובעלי תפקידים בה עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים עקב קבלת   .א

 התרומה? 
      לא

האם התרומה ניתנת לרשות ללא תמורה כלשהי מהרשות או ציפייה לקבלת תמורה   .ב
 כאמור בעתיד?  

 הערות:      כן 
 האם יש בתרומה כדי להקנות לתורם עדיפות בקידום עסקיו?  .ג

 לא     

 תוצאה מקבלת התרומה? האם צפויה פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה כ  .ד
 כן   

 

האם קיימת זיקה בין התורם לבין גורם הקשור אליו המנהל מגעים עם הרשות  .4
)ו( לנוהל תרומות, ומהי עוצמתה של זיקה  - )א(6המקומית, מהסוגים המפורטים בסעיף 

 כאמור, ככל שקיימת? 
 לא     

 

נקבע כי אין  לנוהל, לגביהם   6האם התורם מנוי על אחד המקרים המפורטים בסעיף  .5
 לאשר את קבלת התרומה? 

האם התורם קשור בחוזה עם הרשות המקומית? אם כן, האם מדובר בחוזה לקבלת   .א
 שירות מהשירותים שהרשות המקומית מספקת לתושביה?

      לא

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

 לא     

 התורם מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית? האם  .ג
      לא

האם התורם מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, או שמתנהל בינו לבין   .ד
 הרשות המקומית משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם? 

      לא

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

      לא

האם התורם עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן   .ו
התרומה עסק בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית  

ם של הליך לפי חוק  ובכלל זאת פעל במסגרת פרויקטים אלה לצורך הגשה או קידו
 התכנון והבניה? 

      לא

 

 יגים חר .6

 לעיל לא תחולנה.  5קרים בהם ההגבלות הקבועות בסעיף מ •

 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
, אשר הרשות מארגנת את העברתם לתושבי הרשות הנזקקים לכך, חבילות שי לחג וכיו"ב

 ₪ בשנת תקציב אחת?   50,000ובלבד ששווי התרומה אינו עולה על 

      כן    _________________________________________ :לא    הערות 

האם מדובר בתרומה שערכה הכלכלי גבוה במידה ניכרת מן התועלת העשויה לצמוח   .ב
 לעיל?  5לתורם ממגעיו עם הרשות המקומית, כאמור בסעיף 



 

 

      כן    _________________________________________ :לא    הערות 

 

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

 
 
 
 

     __________ ___ ______________ 
 רפרנט העירוני ה /אישור מנהל היחידה     

 
 

 ועדת התרומותוות דעת ח

לאחר בחינת התרומה, נסיבותיה וזהות התורם, כאמור בנוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על  

  , וכפי שפורט לעיל, ועדת4/2016ידי רשויות מקומיות, אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 –  המקומית הרשות  לראש ממליצה התרומות

     לאשר   .לא לאשר   את התרומה 

 הערות 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 

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

 

 החלטת ראש הרשות המקומית 

לא לאשר את     לאשר      לאחר שבחנתי את המלצת וועדת התרומות, כמפורט לעיל, החלטתי  
 המלצת וועדת התרומות. 

נימוקים )ימולא רק במקרים בהם החליט ראש הרשות המקומית בניגוד להמלצת ועדת 
 התרומות(:

 ______________________________________________________________ 
_________ _____________________________________________________ 

 

        ________________ 
 חתימת ראש הרשות        

 : הוראות נוספות

אם החליט ראש הרשות המקומית על קבלת תרומה, הוא ימסור על כך הודעה למועצת הרשות  .1

 המקומית.

מקומית, ידווח ראש הרשות המקומית החודשים שלאחר קבלת תרומה על ידי רשות  12במהלך  .2

למועצת הרשות המקומית אודות כל בקשה של התורם, לרבות של גוף הקשור לתורם, אשר  



 

 

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

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

 הגנת הפרטיות או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית פעוטת ערך.

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

החשבונות, בהתאם להוראות הדין בעניין תקציבים בלתי רגילים ובהתאם לנהלים החשבונאיים 

 ות משרד הפנים ועל פי כל דין. של ניהול ספרי הרשות המקומית, הנחי

תרומה בשווה כסף תוערך על ידי שמאי, על ידי מעריך מוסמך או על בסיס מידע מהימן אחר,   .4

 לרבות מידע חשבונאי רלוונטי. ערך התרומה יירשם בספר נכסי הרשות המקומית.

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

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

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

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

 לא ציון שמו. באתר האינטרנט של הרשות, ל

 וועדה מקומית לא תקבל תרומות. .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 נספחים
 נספח א'
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 אפריל חודש בשמן המניין ת מועצה אי קיום ישיב

 
 

  : הצעת החלטה

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

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

2023. 

 




