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לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה העיר שמן המניין לחודש נובמבר
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי ,6.11.2019 ,ח' בחשוון תש"ף,
בשעה  ,19:00במרכז הקהילתי "בית אברהם" ,רח' אלי הורביץ (סמוך לבית הספר "רמז") ,כפר
סבא.
על סדר היום
דברי פתיחה.
 .1שאילתות.
א .מתקנים בגני שעשועים לילדים מעל גיל  10ולנוער מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".
ב .מעקב ביצוע החלטות מועצת העיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ג .נטיעות באזור יער אוסישקין מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ד .קבלת תרומות ממפעל המים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ה .העסקת ראש העיר כפרילנסר על ידי מהנדסת העיר הנוכחית מטעם סיעת "כפר
סבא מתקדמת".
ו .עתיד מזרקות המים בפארק כפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ז .מועצת החינוך והתכנית האסטרטגית לחינוך מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ח .מחסור בתאי שירותים בגני ילדים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ט .מועדון הגמלאים והנוער בשכונות הירוקות מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
י .פריסת מכשירי דפיברילטורים במרחיב העירוני מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
יא .תזונאיות מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
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 .2הצעות לסדר.
א .עידוד שימוש בכלים רב פעמיים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ב .פיתוח התיירות בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ג .מסירת פירוט חודשי של תשלומי גני העירייה לתושבים מטעם סיעת "כפר סבא
מתקדמת".
ד .פרסום תשובות לפניות לפי חוק חופש המידע מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
 .3אישור בקשה פטור מארנונה למוסד מתנדב לציבור.
 .4אישור פרוטוקול והחלטות ועדת כספים.
 .5אישור נסיעת סגני ראשי העיר לכנס השתלמות סגני ראשי ערים באילת.
 .6אי קיום ישיבת מועצת העיר שמן המניין בחודש דצמבר.

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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25/10/19

לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה 06/11/19

מתקנים בגני שעשועים לילדים מעל גיל  10ולנוער
גנים ציבוריים אינם רק מקום להעביר את שעות אחר הצהריים בנעימים ,אלא משמשים
כפלטפורמה למפגשים חברתיים ,להם ערך מוסף רב .לגנים הציבוריים פן התפתחותי במובן
הפיזי ,רגשי וחברתי ,שכן המפגשים בחצר הפתוחה מעניקים לילדים חוויות חושיות ומספקים
מפגשים חברתיים וחינוכיים עם חבריהם.
כבר מזמן הובן לכל כי גם ילדים מעל גיל  10מבקשים לענות על צורך זה בעזרת גנים ציבוריים,
כמקום מפגש נוח ומזדמן עבורם ,כאשר מבקשים הם להפגש בקבוצות מחוץ לבתיהם.
עם זאת ,ניכר כי המתקנים בגנים הציבוריים בעיר אינם מתאימים לגילם ,והגינות אינן
מותאמות לצרכיהם.
העדר מתקנים מותאמים יוצרים אפקטים שלילים ,שכן ילדים אלו מגיעים לגני השעשועים ,משתעממים,
ומתחילים להפריע או לסכן את עצמם ו/או את המשתמשים האחרים בגינה.
בהתאם לזאת ,נבקש מענה לשאלות הבאות:
 .1כמה גינות ציבוריות קיימות בעיר כיום?
 .2מתוכן ,כמה גינות מותאמות לנוער?
 .3האם קיימת תוכנית עבודה הלוקחת בחשבון שינויים דמוגרפים בהתייחס לשכבות
הגילאים במטרה להתאים את הגינות ,או חלקן ,לגינות המותאמות לנוער ? לדוגמא ,גינות
הכוללות:
 מסלול אתגרי (מסלולי ״נינג'ה״) מתקני מתח וכוח טיפוס חבלים קירות טיפוס אומגות*במידה וקיימת תכנית ,אנא צרפו אותה ,לצד לוחות זמנים לביצוע ומיקום הגינות.
 .4האם פעולה זו ,בדבר התאמת הגינות לנוער ,מתוקצבת כיום על די העיריה? אם כן ,על
כמה עומד התקציב?
מצ"ב קישור לכתבה בגלובס שמתייחסת לבעיות הקיימות כיום בתכנון של גני משחקים
 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001249685מבוסס על מחקר שערכה יערה בשן
חכם ,אשר אף הוציאה ספר בנושא.

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

מענה לשאילתה
בסקר עדכני של הלמ"ס הבוחן את שביעות הרצון של בני העיר מכמות השטחים הירוקים ,הגנים
הציבוריים והפארקים באזור מגוריהם 84% ,מתושבי העיר דיווחו כי הם מרוצים .הנתון הגבוה
בישראל מבין  16הערים הגדולות.
כמות הגינות הציבוריות בעיר ,המהוות מקום מפגש זמין ומזמין עומד על  ,146מתוכן ישנן 113
גינות בהן מתקני משחקים.
מטבע הדברים ,מתקני המשחקים מותאמים לגילאים הנמוכים יותר.
עם זאת ,קיימים מספר מתקנים וגנים אשר בהם הותקנו מתקני כושר וכוח במהלך השנים
האחרונות על פי תכנית עבודה.
להלן רשימת מתחמי כושר ברחבי העיר ששופצו בחמש השנים האחרונות:
מיקום

סוג המתחם

שכונת גאולים  -אבן שפרוט

שנת
הקמה
2014

מתחם מתקני כושר

דב הוז

2014

מתחם מתקני כושר

שייפ פארק  -פארק 80

2014

מתקני פארקור מעץ

סביוני הכפר  -משה סנה

2014

הוספת מתח ומקבילים למתחם קיים

גן החורשה  -אברהם קרן

2016

מתחם מתקני כושר כולל מתח ומקבילים

שכונה ירוקה  - 60נעמי שמר

2016

מתחם מתקני כושר כולל מתח ומקבילים

פארק עירוני חלק צפוני

2016

גן קפלן  -רח' ירמיהו

2016

מתחם מתקני כושר כולל מתח ,מקבילים
וTRX
מתחם מתקני כושר כולל מתח ומקבילים

מתחם הנוער באצטדיון
העירוני
קרית הספורט העירונית

2018

מתקן משולב מתח ,מקבילים ובטן

2018

הוספת מקבילים למתחם קיים

מרכז ספורט אלון

2019

הוספת מתח ומקבילים למתחם קיים

ספורטק עירוני

2019

מתקן פונקציונאלי וTRX

בהנחיית ראש העיר ,עיריית כפר סבא נערכה להוסיף מתקני כושר ברחבי העיר .במהלך השנה
האחרונה נוספו מתקן פונקציונלי ומתקן  TRXבספורטק העירוני הדרים ונוספו מתקני מתח
ומקבילים במרכז הספורט "אלון".
בפארק העירוני קיימים מספר מתקנים המתאימים לפעילות נוער כגון סקייט-פארק,
פאמפטראק ,מיני-פיץ' ,מבוך ו-מתקן  .TRXכמו כן ,הקמת פארק אתגרי בפארק העירוני נמצאת
בבחינה בימים אלה.
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תקציב הטיפול בגני שעשועים בעיר עמד בשנים  2018 - 2016על סכום שנתי הנע בין  500אש"ח ל-
 685אש"ח ובשנת  2019עמד התקציב על  2.5מיליון .₪
בשנת  2019שופצו/שודרגו מספר גני משחקים בהם :בגן הבנים בשכונת יוספטל אשר חודשו
לחלוטין שני מגרשי משחק ,והגנים בשכונת לוקי ,שמחה אסף וגן גדנ"ע שנמצאים בשלבי סיום
שדרוגם.
תכנית העבודה  2020אשר נבנית בימים אלו בוחנת הוספת מתקנים נוספים ,בעיקר בתחום הכושר
למרחב הציבורי ולבתי הספר.
העירייה מתכוונת להמשיך ולהשקיע בחידוש גני המשחקים המיושנים וזהו אחד מיעדי העבודה
המרכזיים לשנים הבאות לצמצום פערי ההשקעה במרחב הציבורי.
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לכבוד רפי סער – ראש העיר

27-10-2019

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה
לפקודת העיריות.
מעקב ביצוע החלטות מועצת העיר.
 .1בתאריך  5-9-2019העלתה סיעת כפר סבא מתקדמת שאילתה בנושא
המחויבות על פי פקודת העיריות להציג בפני מועצת העיר אחת ל – 3
חדשים דו"ח בכתב על פעולות העיריה וכן החובה להציג בפני מועצת
העיר אחת ל 3 -חדשים דו"ח על מצבה הכספי של העיריה בו יפורטו
הכנסותיה והוצאותיה .תשובת העיריה היתה שזו טענה נכונה וכך תנהג
העיריה  ,וכן שזה יעלה לזירת השקיפות העירונית.
מדוע הדבר לא מתבצע ובמשך שנת עבודה לא הוגשו הדו"חות
הרבעוניים .מתי יוגשו.
 .2בתאריך  20-5-2019שאלה סיעת כפר סבא מתקדמת שאילתה ישירה
בנושא הפסלים בשטחים הציבוריים .רבים מהפסלים מוזנחים  .אין
בחלקם ציון מי האומן שפיסל  ,אין מידע מנוהל על מיקומם ועוד .בקשנו
לדעת רשימת הפסלים ,מיקומם ,מצבם ,ומה תכנית העיריה לטיפול
בנושא בשיתוף האמנים .בתשובה נאמר שהטענה מוצדקת ,ושמצב
הפסלים נצא בבדיקה ובתכנית העבודה של  ,2019ואחריה תבחן
תחזוקת הפסלים והאנדרטאות.
האם הבדיקה הושלמה? האם האמנים מעורבים בתהליך במידה והוא
מתקיים?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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מענה לשאילתה
כפי שנאמר במענה לשאילתות גם בפעם הקודמת ,שני הדברים יתוקנו.
הדו"חות רבעוניים עודכנו בזירת השקיפות באתר העירייה .רצ"ב קישור.
אתר העירייה > זירת השקיפות > כספים ותכניות עבודה > דוחות כספיים
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3318&ArticleID=450
מיפוי הפסלים והאנדרטאות יושלם עד לסוף שנה זו ,ותכנית עבודה לשימורם תהיה חלק מתכנית
העבודה של שנת  2020ואילך.
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לכבוד
רפי סער ראש העיר

27-10-2019

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות
שאילתה בנושא נטיעות באזור יער אוסישקין.

ביער אוסישקין נכרתו לצורך סלילת כביש רמפת ירידה מכביש  531כ 190-עצים.
חברת נתיבי ישראל התחייבו בכתב בפני פקיד היערות לבצע נטיעות בסך  , ₪ 137,917זאת עד לתאריך
.31-12-2019
ידוע לנו שהשטח נמצא בתחום העיר "הוד השרון" ,אך הסובלים מהכריתה  ,גם בנושא ספיגת הרעשים
מכביש  531הם תושבי כפר סבא .האינטרס העירוני הוא שהנטיעות ייעשו באזור יער אוסישקין.
מבקשים שלא ייוצר מצב שהעצים יינטעו באזור אחר.
 .1האם עירית כפר סבא ערוכה עם איתור שטח לנטיעות בשטחה בצמוד לאזור זה?
 .2האם יש תאום לגבי מיקום הנטיעות וההכנות לנטיעה?
 .3בשאילתה בנושא כביש  531שהעלינו ב 6-3-201-בישיבת מועצת העיר נענינו שהסכום הנ"ל
יתחלק  90%לשטחי הוד השרון ו 10% -לשטחי כפר סבא .האם נעשה תאום עם הוד השרון
לגבי מיקום הנטיעות? האם תואם שימוש ב 10%-מהסכום בשטחי כפר סבא והיכן תתבצע
הנטיעה?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק :איתי צחר מנכ"ל העיריה.
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מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא מקיימת קשר רציף עם מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי ישראל בכל הקשור לעניין
השבת העצים לתוואי המדובר תחת העצים שנכרתו.
כמו כן ,נערכו מספר ישיבות בעניין זה בהשתתפות גורמי המקצוע של עיריית הוד השרון ,עיריית
כפר סבא ,נתיבי ישראל ומשמר האילנות.
הובהר והוסכם על ידי כל הנוגעים בדבר כי אכן יושב פיצוי עצים עפ"י היחס של העצים שנכרתו
ובהתאם לשייכותם המוניציפלית .על כן  10%יושבו לכפר סבא ו 90%-להוד השרון.
הפיצוי הנ"ל מתייחס גם לתוואי של יער אוסישקין וגם לשצ"פ שנמצא על דרך תל אביב פינת
אברהם קרן.
חשוב להדגיש כי שטחו של יער אוסישקין הינו פרטי והשבת העצים תתבצע בשטחים הציבוריים
הצמודים אשר עוטפים את השטחים הפרטיים.
תהליך השתילה יהיה באופן שייתן עדיפות עליונה לשטחים אלו עד מיצוי מוחלט של אפשרויות
השתילה שם .במידה ותשארנה יתרות ,הן ישמשו לעצים בשטחים הצמודים ביותר לאזור
המדובר.
באשר לשצ"פ בדרך תל אביב פינת אברהם קרן ,ישנה תכנית שתילה מוכנה.
עבור יער אוסישקין ,עדיין אין תכנית פרטנית אותה ניתן יהיה לעשות לאחר תום העבודות.
בשיחה עם מנהלת הפרויקט ,לוח הזמנים לנטיעות השצ"פ צפוי להיות ביולי -אוגוסט .2020
לאחר מכן יבוא שלב הנטיעות ביער.
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שאילתא לישיבת המועצה הקרובה (לפי סעיף 36א לפקודת העיריות)
קבלת תרומות שלא בהתאם לנוהל
ראש העיר רפי סער,
עיריית כפר סבא מקבלת מידי שנה תרומות בהיקפים של כ 2-מיליון
שקלים מהאגודה השיתופית מפעל המים כפר סבא (בה אתה משמש גם
יו"ר הועד המנהל) .ברצוננו לבדוק – האם קבלת התרומות ממפעל
המים מטופלת כנדרש בהתאם לחוזר מנכ״ל תרומות של משרד הפנים
ובהתאם להנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות? על
פניו ,עוברת העיריה על הכללים שנקבעו בנהלים אלו.
רקע
לשאלתנו מוקדם יותר השנה הצהרת שאתה משתמש בכספי מפעל המים כדי
לממן אירועים עירוניים .תשובה זו הפתיעה משום שתקציב העיריה שנדון בועדת
הכספים ואושר במועצת העיר לא כלל קבלת תרומה ממפעל המים .מבדיקה
עם חלק מחברי הועד המנהל של מפעל המים ,גם הם לא היו מודעים לאילו
פעילויות עירוניות מופנה התקציב .נראה איפה שסכום לא מבוטל של הכנסות
נקבע על ידי הנהלת העיר ,ללא בקרה של מועצת העיר או של ועד ההנהלה
של מפעל המים ,וכי למעשה ראש העיר המשמש בשני התפקידים מממן
פעילות של העיריה בעזרת כספים של מפעל המים ללא בקרה מתאימה.
בחודש מאי  2016פרסם משרד הפנים חוזר מנכ״ל  -נוהל לאישור גיוס וקבלה
של תרומות על ידי רשויות מקומיות( ,להל״ן נוהל תרומות) במטרה לקבוע
עקרונות לאישור תרומות אשר יבטיחו מינהל תקין ושמירה על טוהר המידות.
נוהל התרומות מגדיר כ"תרומה" גם קבלת שירות או סיוע בכסף או בשווה כסף.
בשנים האחרונות התגבש נוהג במפעל המים ,על פיו מחצית ואף יותר מסך
כספי התרומות של האגודה מיועדים לתמיכה ישירה בפעילויות עירוניות,
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בהתאם לתוכנית עבודה המתקבלת ממנכ״ל העיריה .העיריה מעבירה רשימת
פעילויות למפעל המים לגביהם מתבקשת תמיכה ואף בהמשך מתורגמת
לרשימת ספקים  /חשבוניות שמפעל המים מתבקש לשלם עבורם.
אולם עם כניסתו לתוקף של נוהל התרומות בסוף  2016היה על עיריית כפר
סבא לחדול מקבלת תרומות ממפעל המים באופן המתואר לעיל ולהסדיר את
קבלת התרומות בהתאם לנוהל שפורסם .למרבה הצער ממשיכה עיריית כפר
סבא גם כיום ,בקבלת תרומות ממפעל המים באופן המנוגד לנוהל תרומות,
ללא הודעה כנדרש בפרסומי העיריה על קבלת התרומות ,ללא רישום מתאים
של התרומות בהתאם להנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות
מקומיות ,ולמעשה בניגוד לכאורה לכללי מנהל התקינים.
קבלת התרומות ממפעל המים באופן המתואר יוצרת מצב בו לראש העיריה
ולמנכ״ל העיריה עומדים כספים ,בהיקף של כשני מיליון ש"ח מידי שנה ,מעין
קופה ב׳ ,שבה יעשו שימוש כרצונם ,ללא דיווח ובקרה מתאימים .תוספת
התקציב אינה נדונה בוועדת הכספים ,אינה נרשמת בספרי העיריה,
ואינה מפוקחת על ידי מועצת העיר .יתרה מזאת ,קיים חשש שהכללים לגבי
אופן התקשרות עם ספקים וחובת מכרזים אינם נאכפים לגבי תרומות אלו ,שכן
בעוד הזמנת השירותים נעשית על ידי גורמי העיריה ,הרי שהחשבונית מוגשת
לתשלום ישירות למפעל המים ,גם כשמדובר בהיקפי פעילות שלכאורה
מחייבים קיום מכרז על פי דין.
נבקש את המענה לשאלות הנ"ל:
 .1האם לדעת גורמי המקצוע בעיריה כספי התמיכה של מפעל המים נופלים
בגדר הגדרת תרומה בהתאם לחוזר מנכ"ל בעניין תרומות ?
 .2האם סביר שבקשת התמיכות ממפעל המים תעשה על ידי ראש העיר /
מנכ"ל העיריה ולא תובא לידיעת מועצת העיר ו/או ועדת כספים ?
 .3האם קיימות "תרומות" שניתנו על ידי מפעל המים ,שאילו היו ממומנות על ידי
העיריה היו חייבות במכרז ?

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

 .4האם לא קיים ניגוד עניינים שראש העיריה פועל לגיוס תרומות ממפעל המים,
ואף חותם על אותם תרומות כמורשה חתימה בשני הגופים בו זמנית ?

תודה,
חברי המועצה
הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר,
סיעת כפר סבא מתקדמת

הפניות
חוזר מנכ"ל משרד הפנים:

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/perek1-42016.pdf
הנחיות הנהלת חשבונות ברשויות המקומיות:
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/LocalGovermen
tCriticism/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%
A6%D7%94%D7%95%D7%91.pdf
פירוט התרומות שהתקבלו על-ידי העיריה:
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2288&ArticleID=8685
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מענה לשאילתה
 .1התמיכות המבוצעות על ידי מפעל המים נעשות בהתאם לדיני האגודות השיתופיות
ולהוראות החלות על מפעל המים לעניין זה.
באשר לתחולת נוהל התרומות על כספי התמיכה ,יובהר כי התכלית העומדת בבסיסו של
הנוהל ,היא למנוע קשיים במישור של הבטחת טוהר המידות ,ניגוד עניינים ומנהל התקין,
בדגש על מקום שבו גוף עסקי תורם לרשות ובמקביל פועל בתחומה ונדרש להחלטות
שלטוניות המתקבלות בעניינו על ידה .ברור כי במקרה של מפעל המים ,חשש זה אינו
מתקיים ,זאת נוכח אופיו של הגוף (כקואופרטיב) ובהתחשב בכך שאחת ממטרותיו הינה
פעולה לטובת חבריו ,בין השאר ,באמצעות השקעת כספים בתחומים שונים.
זאת ועוד ,כספי התמיכות הועברו ישירות על ידי מפעל המים לספקי האירועים.
 .2כפי שצוין לעיל ,תמיכות ניתנות על ידי מפעל המים והן כפופות לאישור האורגנים
המוסמכים באגודה .התמיכות אינן מגיעות לפתחה של האגודה כבקשה מראש העיר,
מנכ"ל העירייה או כל גורם יחיד אחר לצורך העניין .תכנית העבודה העירונית ,לרבות
קביעת סוגי האירועים העירוניים ותקצובם ,נקבעת על ידי הגורמים המקצועיים
הרלוונטיים.
 .3אין שום קשר בין מתן תמיכות על ידי מפעל המים לבין אופן ההתקשרות בין העירייה
לבין ספקי האירועים ,הנעשית בהתאם להוראות הדין ולתקנות בנושא מכרזים.
 .4כאמור לעיל ,ראש העיר אינו פועל אישית לגיוס תרומות ממפעל המים ,אלא שתקציב
התמיכות מאושר על ידי האגודה והרשויות המוסמכות בה .בכל הנוגע לזכויות חתימה,
הרי שהן מבטאות יישום של החלטה .כך למשל ,כאשר מתקבלת החלטה בידי אורגן
מוסמך על תשלום מסוים ,מורשי החתימה אך מיישמים החלטה זו .מורשי החתימה
אינם קובעים את גובה התשלום ו/או את זהות המוטב ,הם מבצעים את התשלום
בהתאם להחלטה שנתקבלה ומיישמים אותה באמצעות חתימתם.
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שאילתא לישיבת המועצה הקרובה (לפי סעיף 36א לפקודת העיריות)
העסקת ראש העיר כפרילנסר על-ידי מהנדסת העיר הנוכחית
ראש העיר רפי סער,
 .1האם נכון שהועסקת במשך מספר שנים כיועץ חיצוני לעיריית רמת גן
על-ידי מהנדסת העיר דאז?
בעוד אין ספק שמהנדסת העיר הנוכחית עברה מכרז לתפקידה ,אם
הועסקת על-ידה הרי שהיה צריך להצהיר זאת בהצהרות ניגודי עניינים
טרם המינוי.
 .2האם היא העובד/ת היחידה מאגף ההנדסה בעיריית רמת גן שנקלטה
בעיריית כפר סבא?
 .3האם בכוונתך להעסיק עוד ממעסיקיך הקודמים בעיריית רמת גן
בעיריית כפר סבא?

תודה,
חברי המועצה
הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר,
סיעת כפר סבא מתקדמת
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לכבוד רפי סער – ראש העיר

27-10-2019

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת
העיריות.
עתיד מזרקות המים בפארק כפר סבא.

בפארק כפר סבא הופעלו מזרקות מים להנאת הילדים .המזרקות לא מופעלות  .שטח
המזרקות דומיננטי מאד בפארק – משטח בטון מקרין חום ושממה בלב הפארק.
 .1מדוע המזרקות לא פועלות?
 .2מה הכוונה לעשות עם משטח בטון אדיר זה .המצב הקיים איננו טוב לפארק.
 .3אנחנו חושבים שצריך להתגבר על הבעיות שמונעות ההפעלה .בערים בהם
המזרקות פועלות זו הצלחה קהילתית בלתי רגילה.
 .4האם ניתן להשתמש בחלק מהמשטח לפעילות הולמת אחרת? (אולי להשאיר
חלק מהמזרקות ובקרבה להקים מסעדה ומבנה המסעדה הקיים לפתוח
לפעילות ציבורית אחרת)
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק :איתי צחר מנכ"ל העיריה
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מענה לשאילתה
המזרקות בפארק אינן פועלות מאז שנת .2012
השיקולים אשר עמדו ככל הנראה בפני מקבלי ההחלטות באותם ימים היו עלויות גבוהות
כתוצאה משיקולי בטיחות ,שנות הבצורת והוראות בנושא שימוש במים ,לרבות נראות ,דרישות
משרד הבריאות אשר השתנו לאורך השנים ואשר על פי אומדן שבוצע לפני כשנתיים עמדו על
כמיליון  ,₪לצורך השמשת המזרקות.
עם זאת ,בימים אלו נבחן כל נושא הפארק בחינה מעמיקה ומחודשת על ידי העירייה לרבות
הוספת שימושים נוספים לרווחת הציבור .גם נושא זה ייבחן.
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28/10/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה 06/11/19

מועצת חינוך והתוכנית האסטרטגית לחינוך
העיר כפר סבא חרטה על דגלה מספר עקרונות וערכים מרכזיים וביניהם נושא החינוך החשוב לכל תושבי
העיר.
בישיבת מועצת העיר מחודש מרץ השנה נבחרה מועצת החינוך שהנהגת העיר התחייבה להקים.
כעבור חודש בלבד בוטל הרכב מועצת החינוך שנבחר ,מבלי שזו התכנסה ,מתוך כוונה לדון תחילה במסגרת
ועדת חינוך על ההרכב הראוי של המועצה ולהביא את ההרכב לאישור מועצת העיר:
"מאשרים פה אחד את ביטול מועצת החינוך שאושרה בישיבות המועצה הקודמות ,לדון בנושא
בוועדת החינוך ולהציג מתווה חלופי במועצה הבאה".
מאחר שחלפה חצי שנה וועדת חינוך לא התכנסה לדון בנושא זה ולאור העובדה כי גם אשרור ויישום
התוכנית האסטרטגית לחינוך מתעכב בהעדר דיון במועצת החינוך והמשך שיתוף הציבור ביחס לתוכנית,
להלן מספר שאלות שנודה לקבלת מענה:
 .1האם בכוונת העיריה להקים מועצת חינוך? אם כן ,מה יהיה הרכבה? ומתי צפוי להסתיים גיבוש
הרכבה?
 .2במהלך תקופת הבחירות הוצהר ש "מועצת החינוך תפיץ מדי שנה שני סקרי איכות ושביעות
רצון ,באמצע השנה ובסופה .הסקרים ייעשו בקרב שלושה קהלים :קהל המנהיגות החינוכית
(מורות ומורים ,גננות ,מנהלות ומנהלים) ,קהל התלמידות והתלמידים (מותאם בנפרד לתלמידי
היסודי ,לחטיבת הביניים והתיכון) וקהל ההורים .בנוסף ,הסקר ייערך גם בקרב הסייעות וצוותי
החינוך" .האם סקרים אלו יערכו ביחס לשנת תש"פ?
 .3האם מתוכנן להמשיך לדון באימוץ התוכנית האסטרטגית במועצה?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
 .1בכוונת הנהלת אגף החינוך ומחזיקת תיק החינוך ,ד"ר אסנת ספורטה ,לגבש את הרכבה של
המועצה ולהביאה לאישור ועדת החינוך.
 .2סקרים אלו יתבצעו בכפוף לגיבוש מועצת החינוך ותחילת פעולתה ויגובשו עם תחילת עבודת
המועצה .בסבירות גבוהה עוד במהלך שנת הלימודים תש"ף.
 .3הדיון בסוגיה הראשונה בתכנית האסטרטגית ,מדיניות הרישום לחטיבות הביניים
והאינטגרציה בעיר החל והמשכו מתוכנן בישיבת וועדת החינוך הקרובה .בהמשך יידונו סוגיות
נוספות מהתכנית האסטרטגית הן בוועדת החינוך ,הן במועצת החינוך והן במועצת העיר.
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28/10/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה 06/11/19
מחסור בתאי שירותים בגני ילדים
לאחרונה נודע כי בחלק מגני הילדים בעיר ,עומד לשימוש תא שירותים בודד לשירות ילדי הגן.
נודה לקבלת המידע הבא:
מהו תקן מספר האסלות הנדרש בגן ילדים?
כמה גני ילדים בעיר אינם עומדים בתקן?
האם קיימת תוכנית לטיפול בבעיה .אנא פרטו מה לוחות הזמנים לסגירת הפערים?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
הפער החמור בהשקעה במוסדות החינוך בעיר אכן קיים ובפנינו מוטלת החובה לסגרו.
לאור זאת בוצעה השקעה תקציבית עצומה השנה וכך צפוי להיות גם בשנה הקרובה.
לא ניתן ,למרבה הצער ,לסגור פערים אלו באופן מיידי והתהליך מחייב קבלת החלטות נכונות,
תיקצוב מתאים וביצוע.
מבדיקה שנערכה על ידי אגף החינוך ,לא נמצא אף גן ילדים ובו רק תא שירותים אחד לשירות
הילדים.
באשר לשאלות שהועלו בשאילתה ,תקן מספר תאי השירותים החדש הוא  3תאי שירותים כולל
תא שירותים לנכים.
כיום מספר גני הילדים בעיר אשר אינם עומדים בתקן החדש עומד על .120
כפי שצוין לעיל ,תהליך התאמת גני הילדים כך שיעמדו בתקן החדש תלוי באישור תכניות העבודה
והקצאת המשאבים הדרושים לכך וכפועל יוצא מכך ,גם לוחות הזמנים לסגירת הפערים.
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28/10/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה 06/11/19
מועדון הגמלאים והנוער בשכונה הירוקה
בישיבת מועצת העיר מחודש אפריל הגשנו שאילתה בנושא עיכוב פתיחת המבנים הזמניים אשר אמורים
לשמש כמועדון לפעילות עבור הנוער ופעילות למועדון הגמלאים בשכונה הירוקה.
התשובה שניתנה על ידי מנכ״ל העיריה כי ״בשבועות הקרובים לאחר השלמת קבלת האישורים מחברת
החשמל וחיבור מים למועדון המבנה ייפתח ובנוסף אנחנו בטיוטת התקציב גם תוספת שטח ההתכנסות על
פי התוכנית של שלב ב' וזו התשובה".
היות וחלפו שבעה חודשים ולאור העובדה כי המבנים הוצבו לפני חודשים רבים נבקש לקבל מענה על
השאלות הבאות בשנית
 .1מה גרם לעיכוב בפתיחת המועדון ?
 .2מה צפי לוחות הזמנים לפתיחת מועדון הגמלאים ?
 .3האם פורסמה תוכנית העבודה של אגף הנוער בשכונה הירוקה והיכן מתקיימת הפעילות לאור
העיכוב בפתיחת המועדון ?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
למרבה הצער בפרויקט זה אנו לא עומדים בלוחות הזמנים בפרויקט זה ממספר סיבות עיקריות
אשר רובן ככולן קשורות להתנהלות חברת חשמל בחיבורי המבנה לרשת החשמל וקבלת אישור
לאכלסו.
המבנה מורכב משני שלבים וכך יצא לדרך ביולי  ,2018הצבת מבנים יבילים אשר בוצעה בחודש
נובמבר  2018והוספת אולם התכנסות שבוצעה בחודש ספטמבר האחרון.
ביום שלישי האחרון ,5.11.2019 ,המועדון נמסר לעיריית כפר סבא להתחלת פעילות במקום.
באשר לתכנית העבודה של אגף הנוער בשכונה הירוקה ,היא אכן הופצה לתושבי השכונה במיילים
ובפייסבוק של השכונות הירוקות כמו גם דרך נציגי ועד השכונה.
רצ"ב קישור לתכנית העבודה:
אתר העירייה > נוער וצעירים > מרכזי קהילה ונוער > מרכז הנוער בשכונה הירוקה
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=551&ArticleID=10352
עד לפתיחת מועדון הנוער החדש ,הפעילות מתקיימת במבנה המנהל הקהילתי ,כפי שהיא
התקיימה עד כה.
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לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא

28/10/19

שאילתה לישיבת מועצה 06/11/19
פריסת מכשירי דפיברילטורים במרחב העירוני
מכשיר הדפיברילטור הינו מכשיר מציל חיים המשפר באופן דרמטי את שיעורי ההישרדות במצבי
דום לב .כיום קיימת חקיקה המחייבת הצבת מכשירי דפיברילטורים במוסדות ציבוריים ובמוסדות
חינוך ובכל מקום ציבורי שיכולים להיות בו ברגע נתון למעלה מ 500-איש.
רשויות רבות מציבות מכשירים גם במרחב הציבורי ובכך ניתן לצמצם את זמן התגובה ולשפר את
סיכוי ההישרדות של מטופלים הזקוקים לכך.
להלן מספר שאלות בנושא:
 .1באלו מוסדות עירוניים לרבות משרדי העיריה ,בתי ספר ומתקנים עירוניים נוספים קיים
מכשיר דפיברליטור ?
 .2מי אמון על תחזוקת המכשירים ?
 .3האם קיימת תוכנית הצטיידות למכשירים נוספים ולפריסה במרחב העירוני ,ואם כן מהי
?
 .4באילו מוסדות חינוך טרם הוצב מכשיר דפיברילטור ומהם לוחות הזמנים הצפויים
להצבתם ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים התשמ"ח 2008-קובע את רשימת המוסדות
הציבוריים הנדרשים בהצבת מכשיר החייאה ,להלן דפיברילטור.
עיריית כפר סבא עומדת בהוראות החוק ואף מעבר לכך.
בשנת הלימודים תש"ף נכנסה לתוקף תקנה המחייבת התקנת מכשיר דפיברילטור בבתי ספר
המונים מעל  500תלמידים .משרד החינוך קבע כי תהליך ההצטיידות יתבצע במהלך השנים -2019
( 2020שנות הלימודים בהתאמה).
רשימת האתרים העירוניים בהם מוצב דפיברילטורים נמצאת בדף החירום באתר העירייה (רצ"ב
קישור)
אתר העירייה > דף חירום > מיקום מכשירי החייאה דפיברילטור
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3330&ArticleID=10974&sng=1
להלן רשימת מוסדות החינוך בהם טרם הותקן מכשיר דפיברילטור ועל פי תקנת משרד החינוך יש
להתקינו:
 .1בי"ס "בן גוריון"
 .2בי"ס "גולדה"
 .3בי"ס "גורדון"
 .4בי"ס "יצחק שדה"
 .5בי"ס "רחל המשוררת"
 .6בי"ס "בר אילן"
 .7חט"ב 'שז"ר'
 .8תיכון "רבין"
האחריות על תקינות ותחזוקת המכשירים הינה על מנהל המתקן.
באשר להשלמת רכש לבתי ספר נוספים ,זו תהיה על פי התקציב המאושר על ידי מועצת העיר
וכמובן תוך עמידה בדרישות החוק.
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27.10.2019

לכבוד רפי סער – ראש העיר
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה
לפקודת העיריות.

תזונת ילדנו חשובה לנו כהורים וכקהילה.
אנו שמחים על קיבוע שעת ארוחת הצהריים בשעה הנכונה לילדים ולצוות ,יחד
עם זאת ליווי מקצועי של תזונאיות ומומחים בתחום נדרש גם לילדים ,להורים
ולצוות הגן.
שנים רבות היו  2תזונאיות בגנים שהדריכו את הצוותים וההורים ומזה כשנה
לערך יש רק אחת והיא איננה יכולה לתת מענה מתאים ליותר ממאה ועשרים
גני יול"א.
נרצה להבין עבור השנים (ינואר):2019 - 2016
-

מה מספר התזונאיות הפעילות?
מה הכשרתן המקצועית של התזונאיות?
מה תחום אחריות של כל תזונאית (גנים ,בתי ספר וכו')?
מה אחוז המשרה שעות עבודה שבועיות של כל תזונאית?
מי התזונאית המטפלת בילדים אלרגים מתקופת הרישום ועד לתחילת
שנת הלימודים (הכנת תפריטים מותאמים)

.בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת -הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא נחשבת מובילה בארץ בנושא ההזנה במערכת החינוך ומהווה שותפה מרכזית עם
משרדי הממשלה להתוויית התזונה הבריאה ברחבי ישראל .במאי השנה ,נערך כנס בכפר סבא
שבו התארחו כל  40הרשויות החברות ברשת "ערים בריאות" ונציגי משרד הבריאות ליום למידה
בכפר סבא על התפיסה החדשנית בעיר .תפיסה זו מקדמת את הקשר שבין בריאות גוף לבריאות
הנפש ובתוך כך ,גם זה נושא התזונה.
ראש העיר רואה בנושא התזונה נדבך חשוב ביותר בחינוך ילדי העיר ולראיה אף התערב אישית
והביא לפתרון בסוגיית שעת ההזנה בגני הילדים.
להלן רשימת הדיאטניות אשר עבדו בעיריית כפר סבא בשנים :2019 - 2016
שנת 2016
הכשרה
אחריות
שם
תואר ראשון דיאטנית קלינית
גני ילדים
שרון דבוש
יועצת תזונה  -לימודי תעודה
שמרית גורן בולוטין גני ילדים
בקרה על מזנונים במוסדות חינוך על-יסודי תואר ראשון דיאטנית קלינית
מיטל מינסטר
תואר ראשון דיאטנית קלינית
בתי ספר יסודי
הדס קלימי

אחוז משרה
 50שעות חודשיות
 50שעות חודשיות
 10שעות חודשיות
 10שעות חודשיות

שנת 2017
תואר ראשון דיאטנית קלינית
גני ילדים
שרון דבוש
יועצת תזונה  -לימודי תעודה
שמרית גורן בולוטין גני ילדים
בקרה על מזנונים במוסדות חינוך על-יסודי תואר ראשון דיאטנית קלינית
מיטל מינסטר
תואר ראשון דיאטנית קלינית
בתי ספר יסודי
רותם כהן

 50שעות חודשיות
 50שעות חודשיות
 10שעות חודשיות
 10שעות חודשיות

שנת 2018
תואר ראשון דיאטנית קלינית  50שעות חודשיות
גני ילדים
שרון דבוש
יועצת תזונה  -לימודי תעודה  50שעות חודשיות
שמרית גורן בולוטין גני ילדים
בקרה על מזנונים במוסדות חינוך על-יסודי תואר ראשון דיאטנית קלינית  10שעות חודשיות
מיטל מינסטר
 10שעות חודשיות
תואר שני דיאטנית קלינית
צהרוני חינוך יסודי
מירב מור אופיר

שרון דבוש
מיכל סגל
מיטל מינסטר
מירב מור אופיר

שנת 2019
תואר ראשון דיאטנית קלינית  50שעות חודשיות
גני ילדים
תואר ראשון דיאטנית קלינית  50שעות חודשיות
יסודי ועל-יסודי
בקרה על מזנונים במוסדות חינוך על-יסודי תואר ראשון דיאטנית קלינית  10שעות חודשיות
 10שעות חודשיות
תואר שני דיאטנית קלינית
צהרוני חינוך יסודי

התזונאית שהועסקה בשנת  2019בגני ילדים ,הועסקה עד סוף חודש ספטמבר .יודגש כי אין כל
שינוי בתקינה לשנת עבודה וכי התקן נמצא בהליך איוש.
חינוך מיוחד
בחינוך המיוחד מועסקת דיאטנית אזורית מטעם מת"י  -משרד החינוך .שמה של הדיאטנית הוא
הילה בראון והיא דיאטנית קלינית בעלת תואר שני המועסקת בהיקף משרה של  10שעות
חודשיות ומטפלת בכיתות תקשורת ,גני למידה וגני חינוך מיוחד.
הנ"ל אינה מועסקת על ידי עיריית כפר סבא אלא על ידי משרד החינוך.
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באשר לזהות הגורם המטפל בהתאמת תפריטים עבור ילדים בעלי רגישויות מזון:


בגני הילדים מטפלת הגב' שרון דבוש ,בתיאום עם פרויקט החברה הכלכלית המפעילה
את פרויקט "אפונים".



בצהרונים בבתי ספר יסודיים מטפלת הגב' מירב מור אופיר ,המועסקת על ידי החברה
לתרבות פנאי.
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05/10/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה 6/11/19

עידוד שימוש בכלים רב פעמיים
כפר סבא עיר ירוקה עם מודעות סביבתית גבוהה.
יחד עם זאת עדיין נעשה שימוש רב בכלים חד פעמיים במסגרות עירוניות .צהרוני בתי הספר,
מזינים מידי יום כ  2,000ילדים מרחבי העיר באמצעות כלים חד פעמיים.
המשמעות הינה שימוש בכ –  1.2מיליון פריטים מידי שנה  -צלחות ,מזלגות וכוסות פלסטיק בשנה
(ע"פ חישוב של  200ימי הזנה בצהרונים).
הנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה משימוש בכלים חד פעמיים בא לידי ביטוי במגוון רחב של
אספקטים .הכלים החד פעמיים שמיוצרים מפלסטיק למעשה מתחילים את דרכם בתור נפט
ובתהליך הייצור של הכלים החד פעמיים מייצרים גזים רעילים ושפכים תעשייתיים שמוצאים את
דרכם בסופו של דבר לאוויר שאותו אנחנו נושמים ,למי הים ולמי התהום.
בנוסף לנזק שנגרם בתהליך הייצור של הכלים ובתהליך השינוע שלהם ,מדובר על נזק סביבתי חמור
מאוד שנגרם לאחר גמר השימוש .מאחר וכשמם כן הם – חד פעמיים ,הרי שבדרך כלל בגמר
השימוש באותם כלים ,הצרכנים נוהגים להשליך אותם לאשפה.
לרוע המזל פלסטי ק הוא חומר עמיד מאוד שתהליך ההתפרקות שלו נמשך מאות שנים .אי לכך
מאות שנים לאחר שסיימנו להשתמש בכלים התמימים למראה האלה ,הם עדיין שוכבים במטמנות
האשפה ,תופסים מקום רב ותורמים לזיהום הסביבתי.
ולכן צו השעה לעודד את הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים ולעבור לשימוש בכלים רב פעמיים.
מטרות ההצעה:
עיריית כפר סבא תעודד שימוש בכלים רב פעמיים בכל המסגרות העירוניות ותקדם מודעות לנזקים
הסביבתיים הנגרמים משימוש בכלים חד פעמים.
מיזם "כתה רב פעמית" הוא דוגמא שבה הורים רוכשים ערכות כלים רב פעמיות עבור שימוש
בארועי כיתה כגון ימי הולדת ומסיבות .עיריית כפר סבא יכולה לקדם מיזם מסוג זה על ידי העמדת
ערכות להשאלה בבתי הספר ובמרכזים הקהילתיים.
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עיריית כפר סבא יכולה לשמש דוגמה אם יוחלט על הפסקת שימוש בכלים חד פעמיים בישיבות
מועצת העיר ואירועים אחרים בהם מוגש כיבוד בכלים חד פעמיים.
העירייה תעביר תוכניות לימוד למודעות סביבתית בבתי הספר ובתנועות הנוער שכן לעירייה כלים
רבים (תרתי משמע) לעודד את הפחתת הנזק הסביבתי הנגרם מכלים חד פעמיים.
וכמובן קיימת חשיבות למציאת פתרון להפסקת התלות בכלים חד פעמיים בצהרוני בתי הספר.
הצעת החלטה:
 .1מועצת העיר כפר סבא מכירה בחשיבות של הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים ותפעל לגבש
תוכנית לקידום מדיניות שימוש בכלים רב פעמיים בכל מוסדות החינוך בעיר.
אפשר שהתוכנית תכלול מתן אפשרות לתושב לקבל בהשאלה כלים רב פעמיים לאירועים
כנגד פיקדון.
 .2אגף איכות הסביבה יגבש תוכנית עבודה לעידוד שימוש בכלים רב פעמיים בארועים
העירונים ומיזמים נוספים כגון השאלת כלים ופיתוח מודעות קהילתית.
 .3העיריה תשאף למציאת פתרונות לשימוש בכלים רב פעמיים בצהרוני בתי הספר הפועלים
בעיר.

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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כתבות נבחרות בנושא כפר סבא  -עיר מובילה במעבר לשימוש בכלים רב פעמיים

* 'המאבק בכלים חד פעמיים מגיע לבתי הכנסת ,אך לא לחדרי אוכל של צה"ל' ,ניר חסון ושירה
קדרי-עובדיה " ,הארץ",1.11.19 ,
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-1.8063795
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, חולוןmynet ,'פעמיים- צהרוני הגנים בחולון ישתמשו בכלים רב:פעמי-* ' "זורקים" את החד
29.10.2019
http://mynetholon.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%96%
D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94%D7%97%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-414748/4
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

15-10-2019

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – פיתוח
התיירות בכפר סבא
לדעתנו יש לכפר סבא בסיס לפיתוח תשתית תיירותית בעיר ,וניתן למשוך לעיר תיירות
פנים וכן תיירות נכנסת.
לכאורה אין בעיר אטרקציות תיירותיות מושכות ,אבל נראה שיש בסיס לפיתוח הענף ,אך
יש צורך לתכנן זאת וליצור תשתית זו.
לפיתוח ענף התיירות יש השפעות כלכליות ,חברתיות וסביבתיות .תיירים יכולים להשאיר
כספים בעיר ובייחוד לעסקים קטנים .במידה ותהיה הצלחה בפיתוח הענף  ,יש עמו
השפעות כלכליות עקיפות כמו כל הענפים הכלכליים שמשרתים הפעילות כמו הסעות,
שירותי מזון ,סוכניי נסיעות ועוד .הכלכלה המקומית תהנה מפיתוח ענף זה.
מבחינה חברתית תיירים מביאים למעורבות קהילתית והזדמנות לבאים להכיר העיר
וההיסטוריה של המדינה והימים שלפני הקמת המדינה .המבקרים בעיר ובשכיות החמדה
שלה יהנו גם מחזות העיר ויביאו לגאוה מקומית .תיירים גם מחו"ל יכולים ליהנות
מפולקלור ישראלי המצוי בעיר בשפע ,בנושא תזמורות  ,חבורות זמר ,להקות מחול.
כאשר התהליך מתוכנן הרי ניתן למנוע השפעות שליליות של כמות רבה של תיירים.
מהבחינה הסביבתית ,פיתוח האטרקציות בכיוון היתרון שיש לעיר יביא לשימור איכותי
של אתרי התיישבות ,פתיחת האתרים במשך כל השבוע ,פיתוח מסלולים ,התמדה בפיתוח
חזות העיר ,תכנון מסלולים והדרכות .פעילות שתביא גם תושבי העיר לפעילות.
בקצרה ,מה האטרקציות התיירותיות שיש בעיר?
היסטוריה עירונית לאומית ,ואתרים ששומרו ושיש עדיין לשמרם ולפתוח אותם לציבור.
לדוגמא ,באר המים הראשונה בעיר ,גן מנשה ,רחוב הרצל ורוטשילד ,מגדל המים
המשקיף על אזור מעניין גיאוגרפית והיסטורית ,יער אוסישקין  ,תל כפר סבא ,מוזיאון
העיר ,מוזיאון האמנות ,בריכת החורף בפארק ובכלל הפארקים .בעיר סומן שביל
הראשונים.
העיר ממוקמת בצומת דרכים ראשיות ,לא רחוק מאתרי אכסון תיירותי כמו תל אביב,
הרצליה ונתניה .ניתן להביא תיירים להופעות פולקלור ,ריקודי עם ,שירת מקהלות,
תזמורות .זו תשתית קיימת.
לשתף את בית החולים בנושא וליצור תשתית לתיירות רפואית.
מיקומה יכול לאפשר לעיר להיות מרכז כנסים ארצי ובינלאומי.
תיירות זו פעילות אזורית .סביב העיר יש אתרי טבע משמעותיים כמו נחל הירקון ,נחל
אלכסנדר ,יערות ,יער אילנות עם מרכז מבקרים .העיר מוקפת בישובים עם מבנה ארגוני
מעניין כמו קיבוצים ,מושבים ,ישובים קהילתיים ,ישובים ערביים .בישובים החקלאיים
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מסביב לעיר יש אתרים מעניינים שהולכים ומשוקמים כמו הסליק בצופית ,מגדלי תצפית
במספר ישובים ,דרך המוביל כציר סיור מעניין וסיפור מוביל המים הארצי .חקלאות
מגוונת מאד .תנועת המבקרים תביא גם להקמת עסקים קטנים במושבים ובקיבוצים כמו
שירותי הסעדה ,הלנה ,יצירות אמנים ,השכרת טרקטורונים ועוד.
יש כאן בסיס לשיתוף אזורי הנובע מאינטרסים משותפים.
הדרך ארוכה אבל לדעתנו בפנינו נושא מעניין שיכול לתרום לעיר ,והמבקרים ייהנו
מחוויה תרבותית מגוונת .תושבת העיר שרונה לימן מקיימת כבר היום למעלה מ 8-סיורים
נושאיים בעיר והציבור מגלה בזאת ענין .מוצע לחברי המועצה להצטרף לסיורים ולהכיר
הפוטנציאל.
על כן אנו מציעים:
 .1להכין תכנית לפיתוח התיירות.
 .2לפתוח מידית אתרים קיימים המוכנים לקליטת קהל  ,וזאת במשך כל השבוע כמו
הבאר הראשונה ,מגדל המים ותוך זמן קצר גן מנשה ואולי יער אוסישקין.
 .3בניית מערך מתנדבים בנושא.
 .4יצירת מאגר מדריכים עירוניים ,אזוריים.
 .5לשקול הקמת עמותת תיירות אזורית.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
העתק :איתי צחר – מנכ"ל העיר.
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3/11/19
לכבוד
רפי סער – ראש העיר
הצעה לסדר – מסירת פירוט חודשי של תשלומי גני העירייה לתושבים

גבייה אודות השירותים הניתנים במסגרת גנים עירוניים נעשית במרוכז מדי
חודש ,לרוב בהוראות קבע .בין השירותים האלו נמנים :עלויות היולא ,ביטוח,
ציוד מרצון ועוד.
נכון להיום לא נמסר לרוב התושבים* פירוט חודשי על הגבייה והורים רבים
נדרשים לברר באופן פרטני מהו החיוב ,הן בפנייה ישירה לעירייה והן בערוצים
אחרים.

ישנן מספר שיטות בהן ניתן להעביר פירוט הגבייה החודשי ,מספר מהן:
 .1בעת הרישום ההורים מתבקשים להשאיר כתובת הדואר האלקטרוני
שלהם ,ניתן לשלוח הפירוט ביעילות וקלות לכתובת הדואר האלקטרוני
מדי חודש ולצרף החשבונית.
 .2ניתן לצרף הפירוט לחשבון הארנונה החודשי הנשלח להורי ילדי הגנים.
 .3ניתן לדוור את החשבון באופן עצמאי להורי ילדי הגנים.

אנו מבקשים להחליט כי מדי חודש יישלח לכלל הורי ילדי גני הילדים פירוט
חודשי של סעיפי הגבייה בגין השירותים השונים הנצרכים בגן הילדים.

* חלק מתושבים מקבלים פירוט לאימייל ,אך הוא לא מגיע לכל מי שהאימייל
שלו מעודכן במערכת.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא

03/11/19

הצעה לסדר לישיבת מועצה 6/11/19

פרסום תשובות לפניות לפי חוק חופש המידע
חוק חופש המידע תשנ"ח קובע כי לכל אזרח או תושב ,הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית
בהתאם להוראות החוק.
במסגרת החוק קיימות הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה ,מועדים למתן תשובות והוראות
נוספות .כיום העיריה מקבלת את הפניות מהציבור ומשיבה רק לגורם המבקש.
מכיון שהנהגת העיר מובילה את ערך השקיפות והנגשת המידע לציבור ,ומכיוון שחלק מהמידע
שניתן במסגרת המענה יכול לשמש את כלל הציבור ,וביניהם נבחרי הציבור ,אנו מציעים לפרסם
את המענים המועברים במסגרת הפניות לפי חוק זה באתר העירוני של העיריה ,למעט מידע אישי.

הצעת החלטה:
מועצת העיר מכירה בחשיבות הנגשת המידע לציבור ובהתאם,
הנהגת העיר תגבש נוהל לפרסום המענים שניתנים במסגרת חופש המידע באתר העירוני תוך מחיקת
פרטים מזהים של הגורם הפונה ,ולמעט מידע אישי.
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן חגואל-גרשון ,חברת מועצת העיר
תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא
בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

אישור בקשה פטור מארנונה למוסד מתנדב לציבור
הצעת החלטה
מאשרים המלצת וועדת ההנחות לבקשות פטור מארנונה למוסד מתנדב לציבור כמפורט
בפרוטוקול המצורף.
רצ"ב פרוטוקול וועדת ההנחות בארנונה מיום .24.9.2019

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

אישור פרוטוקול והחלטות ועדת כספים
הצעת החלטה
מאשרים את החלטות ועדת כספים כמפורט מטה -
א .עדכון והעברות תקציב רגיל מס'  3לשנת .2019
ב .עדכון והעברות תב"רים מס'  3לשנת .2019
ג .דיון בדו"ח כספי רבעוני  2לשנת .2019
ד.

אישור מחיקת חובות.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

5

4

3

2

1

מספר
הקצאה

שחק

שונים

בטחון

הנדסה

הנדסה

היחידה

שחק

תשלומים
לא רגילים

בטחון

תכנון

מהנדס
הרשות

שם
מחלקה

עיריית כפר סבא

 1343800930אחזקת ילדים בפנימי

 1843800840אחזקת ילדים בפנימיות

סדור במוסדות לאנשים עם
1845100840
מוגבלות שכלית
הכנסות ממשלה  -מוסדות
1345100930
לאנשים עם מוגבלות שכלית

 1842200840משפחות במצוקה בקהילה

משפחות במצוקה בקהילה
1342200930
ממשלה

 1344300930החזקת זקנים במעונות

 1844300840אחזקת זקנים במעונות

 1994000981רזרבה לפעולות

 1346700930הסעות נכים וקהילה

 1846700840נכים טיפול בקהילה תמיכות

 1847100840נערות נערים ונשים במצוקה

 1347100930נערות במצוקה

רזרבה להסכמי שכר
1992100110
ותשלומי פרישה

 1994000981רזרבה לפעולות

 1994000981רזרבה לפעולות

 1621400751שמירה במחסנים

 1817100754אחזקת ורכישת אמצעי מיגון

 1732000110משכורת ושכר משולבי

 1732000750הוצאות תכנון

 1731000550פרסום

 1731000520ספרים ועיתונים

מספר חשבון

שם חשבון

8,700

27,400

366

1,800

3,103

800

200

2,700

1,803

1,938

240

200

1,190

600

15

15

תקציב לפני שינוי

1,300

28,800

עמוד  1מתוך 4

10,000

1,400

600

2,210

966

410

-1,620

1,600

1,483

800

120

320

-1,300

3,103

1,803

1,400

1,300

-135

110

225
350

25

-87

687
1,103

87

-2

17
13

2

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי שינוי

הוצאות באלפי שח

6,500

22,200

300

1,350

860

200

1,000

865

425

300

7,500

23,065

725

1,160

1,650

300

120

320

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הכנסות באלפי שח
תקציב לפני
שינוי

העברות מסעיף לסעיף מס'  3לשנת 2019

קבלת סל שירותים מהמשרד עבור פעולות
והשמות נוספות

מיון פנימי בין סוגי הרזרבות

תוספות אמצעי מיגון ,התאמת תקציב לביצוע

מיון בין סעיפים לבקשת האגף.

תשלום מנוי דקל למהנדסת העיר

הערה

10

9

9

8

7

6

מספר
הקצאה

תרבות
וספורט

איכות
הסבביה

איכות
הסבביה

איכות
הסבביה

בתי תרבות

פארק

ניקיון

נקיון
מוסדות
חינוך

שירותי דת מועצה דתית

מנהל כללי

מנכל

מנהל כללי משאבי אנוש

היחידה

שם
מחלקה

עיריית כפר סבא

1324005420

1324001412

1824001750

1824003750

חוגים מותנה הכנסה מרכז
גלר
מכללות עבודות קבלניות
קתדרה
קתדרה עממית חוגים
מותנה הכנסה
אלי כהן הכנסה חוגים כנגד
הוצ

 1324003410הכנסות למתנסים מרכז גלר

 1824005750מותנה הכנסה אלי כהן

 1746100930רכישות מיוחדות

 1746100750קבלנים פארק

 1746100720חומרים בפארק

 1213000210הכנסות מחילוץ אריזות

 1994000981רזרבה לפעולות

 1712200752פינוי קרטונים

 1814000750עבודות נקיון חטיבות

 1813200750עבודות נקיון יסודי

 1994000981רזרבה לפעולות

 1851000810מועצה דתית-שוטף

השתתפות בתקציב מח
1923000810
וטרינרית משותפת

 1715000830איגודי ערים

 1994000981רזרבה לפעולות

 1611110750יעוץ

 1994000981רזרבה לפעולות

 1613100783פנסיה לרשויות אחרות

מספר חשבון

שם חשבון

250

406

225

15

410

120

1,123

400

1,740

4,350

1,304

4,250

1,900

170

1,363

-

1,483

220

תקציב לפני שינוי

290

עמוד  2מתוך 4

40

40

275

35

446

50

20

-7

107
403

-13

-247

707
876

307

80

4,270

1,123

4,465

1,880

156

1,304

59

1,363

1,820

-80

-181

215

-20

-14

-59

59

-120

120

340

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי שינוי

הוצאות באלפי שח

315

280

162

515

50

40

365

202

575

320

40

60

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הכנסות באלפי שח
תקציב לפני
שינוי
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גידול בנפח הפעילות מחוגים על פי ביצוע חזוי
ולבקשת היחידה

מיון פנימי לבקשת האגף

תוצאות מכרז חדש לפינוי קרטונים ומימון
חלקי של תאגיד תמיר

מיון פנימי לבקשת האגף

בהמשך להנחיות המשרד לשירותי דתות

יעוץ על פי בקשת המנכ"ל

התאמה לביצוע בפועל של תשלומים בעד
פנסיה לרשויות אחרות ומוסדות בגין רציפות
זכויות

הערה

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

מספר
הקצאה

חינוך

חינוך

מנהל כספי

תרבות
וספורט

תרבות
וספורט

תרבות
וספורט

תרבות
וספורט

תרבות
וספורט

תרבות
וספורט

תרבות
וספורט

היחידה

יסודיים

מנהל חינוך

ביטוח

ספורט

ספורט

ספורט

ספורט

ספורט

השכלת
מבוגרים

מוזיקה

שם
מחלקה

עיריית כפר סבא

 1813200743תכניות לימודיות

 1313200922השתתפות מזכירים משה"ח

 1318003410הכנסות מרכז הורים

 1818003750מרכז הורים

 1994000981רזרבה לפעולות

 1767000442החזרים לתושבים

 1994000981רזרבה לפעולות

 1829900820תמיכות בספורט

דמי שמוש באולמי ספורט
1329900710
אגודות

 1829300780הוצאות שונות ספורט

 1329300412חוגי ספורט מותנה הכנסות

הוצאות מאמנט מותנה
1829310782
הכנסות
פרויקטים נגד הכנסות
1829310751
ועמותות סל

 1329310421מאמאנט -מותנה הכנסות

הוצאות ספורט מותנה
1829321750
ממשלה
הכנסות ספורט מותנה
1329321920
ממשלה

 1318000412מותנה הכנסות קורסים

 1818000750הרצאות כנגד הכנסות

 1321000920הכנסות משרד התרבות

 1825200870השתתפות בתאגיד עירוני

מספר חשבון

שם חשבון

105

130

656

1,800

876

5,600

248

2,764

150

60

240

1,535

תקציב לפני שינוי

43

150

356

2,100

656

עמוד  3מתוך 4

148

20

-300

300

-220

220

348

3,214

378

135

261

1,935

5,820

100

450

228

75

21

400

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי שינוי

הוצאות באלפי שח

2,100

70

1,391

3,919

150

60

330

395

43

20

2,143

1,491

90

100

450

378

4,369

228

75

351

795

135

21

400

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הכנסות באלפי שח
תקציב לפני
שינוי
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תקציב תוספתי בגין פעילות העשרה
שהתקבל ממשרד החינוך ולא תוקצב

הרחבת פעילות מרכז הורים ,הוצאות כנגד
הכנסות

התאמה לביצוע ,תשלומי השתתפות בתביעות
ונזקי ביטוח

השלמת תקציב למלגות עבור קרן הישיגת
ותמיכה בכדורעף נשים וגברים ליגת אירופה

התאמה לביצוע

בעקבות גידול בפעילות החוגים והפעילויות
במרכזים יש צורך להגדיל תקציב הכנסות
והוצאות בהתאם

מעבר לגביית כספים משחקניות וביצוע
הוצאות דרך העירייה עבור ליגת מאמאנט

עבור יוזמות ופרויקטים בתמיכת משרד
התרבות והספורט .מותנה הכנסות

הגדלת פעילות גמולי השתלמות עבור מבוגרים

העברת תמיכת מפעל הפיס לתאגיד
העירוני לתרבות ופנאי לטובת קיום אירוע
האקדמיה לקולנוע

הערה

24

23

22

21

מספר
הקצאה

חינוך

חינוך

חינוך

חינוך

היחידה

חטיבות

מנהל חינוך

חטיבות

חטיבות

שם
מחלקה

עיריית כפר סבא

הוצאות
הכנסות

 1811000570מנהל חינוך מיכון ועיבוד

 1814000110שכר שרתים

 1811000931הוצאות כנגד הרשאות

 1311000920הרשאות משרד החינוך

תכניות ויוזמות פדגוגיות
1815000752
תיכונים

 1814000740חומרי עבודה חטיבות

 1814000780הוצאות שונות בחטיבה

 1314000920השתת' ממשלה בחטי

מספר חשבון

שם חשבון

-

842,927
842,927

1,800

5,958

500

150

620

75

תקציב לפני שינוי

-

847,301
847,301

1,860

5,898

עמוד  4מתוך 4

-

4,374
4,374

60

-60

27

67

703

527

-83

83

22

97

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי שינוי

הוצאות באלפי שח

500

7,877

27

7,899

527

22

סכום שינוי
תקציב

תקציב אחרי
שינוי

הכנסות באלפי שח
תקציב לפני
שינוי
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מיון פנימי לבקשת האגף לטובת לבורנט
מחשוב

קבלת הכנסה חד פעמית ממשה"ח הכלה
והשתלבות

מיון פנימי לבקשת האגף השלמה נדרשת
לתשלום סל תלמיד לחטיבות

תקציב תוספתי בגין פעילות העשרה
שהתקבל ממשרד החינוך ולא תוקצב

הערה

קיימות
וחדשנות
750

540

522

קיימות 540
וחדשנות 750

522

היחידה סעיף

13017

13017

13017

13010

13010

13010

פרק

שם הסעיף

פרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר עם עסקים קטנים והעירייה-עלויות

פרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר עם עסקים קטנים והעירייה  -קרנות

פרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר עם עסקים קטנים והעירייה-
השתתפות האיחושד האירופאי

היערכות לעיר ירוקה  -הוצאות קבלניות

היערכות לעיר ירוקה  -מקרנות הרשות

היערכות לעיר ירוקה  -השתתפות המשרד לשתוף פעולה אזורי

עיריית כפר סבא

4,016

-

-

-

-

4,016

3,380

636

תקציב קיים

736

805

-

680

68

4,821

4,016

805

4,821

766

-

-

680

680

-

-

-

680

680

125

4,141

-

-

766
766

125

4,141

-

-

-

4,016

4,016

תקציב קיים

הוצאות )באלפי (₪
מתוכו
2019
עדכון

תקציב
מעודכן

-

-

680

68

612

4,141

3,405

612

125

עמוד  1מתוך 1

766

-

-

-

-

766

550

216

25

100

הכנסות )באלפי (₪
מתוכו
2019
עדכון

תקציב
מעודכן

העברות מסעיף לסעיף תברים 2019
העברה 3

נתקבל אישור השתתפות
מהאיחוד האירופאי בפרויקט בינ"ל
לחיזוק הקשר בין העסקים
הקטנים לעיריות .הפרויקט למשך
שלוש שנים.

נתקבלה תמיכה מהמשרד לשת"פ
אזורי )קול קורא( לקיום אירוע
תרבות במקדם שת"פ אזורי

30/10/2019

אישור נסיעת סגני ראשי העיר לכנס השתלמות סגני ראשי ערים באילת
דברי הסבר
בימים  1-4.12.2019יתקיים כנס השתלמות סגני ראשי ערים של מרכז השלטון המקומי באילת
בנושא "ממשק שלטון מרכזי ומקומי" .בין משתתפי הכנס :שרים ,חברי כנסת ,גורמי מקצוע,
ראשי ערים ואישי ציבור.
הצעת החלטה
מאשרים מימון עלות השתתפות סגני ראש העיר ,עילאי הרסגור הנדין ועו"ד איתן צנעני ,בכנס
ההשתלמות השנתית של סגני ראשי ערים ,שנערך על ידי מרכז השלטון המקומי באילת
בתאריכים  1-4.12.2019כמפורט מטה:


עילאי הרסגור הנדין  -עלות בסך של .₪ 4,290



עו"ד איתן צנעני  -עלות בסך של .₪ 3,790

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

אי קיום ישיבת מועצת העיר שמן המניין בחודש דצמבר
הצעת החלטה
בהתאם להוראות התוספת השנייה לפקודת העיריות ,המועצה מחליטה שלא לקיים ישיבת
מועצה שמן המניין בחודש דצמבר שנה זו.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .

