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אלול,
ב'
2019
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לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש ספטמבר
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי ,4.9.2019 ,ד' באלול תשע"ט,
בשעה  ,19:00בחטיבת הביניים ע"ש "שרת" ,רח' זאב גלר  ,29כפר סבא.
הנכם מוזמנים להגיע בשעה  18:30לסיור מקדים בבית הספר המשופץ.
על סדר היום
דברי פתיחה.
 .1שאילתות
א .ועדות עירוניות הכוללות נציגי ציבור מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ב .תנועות הנוער בכפר סבא מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
ג .פעולות לפילוח התקציב בראייה מגדרית מטעם "כפר סבא בראש".
 .2הצעות לסדר
א .פניה להסמכת פקיד יערות עירוני מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ב .קידום נושאים הקשורים לצמצום פערים בעיר מטעם "כפר סבא בראש".
 .3עדכון הרכב ועדות עירייה.
 .4אישור חלוקת תמיכה בגובה דמי שימוש להשתתפות במתקן ספורט.

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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25/8/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה :4/9/19
ועדות עירוניות הכוללות נציגי ציבור
לאחרונה נחשפנו לועדה עירונית הכוללת נציגים מטעם הציבור .ברצוננו להבין:
 .1אילו ועדות קיימות בעירייה הכוללות נציגים מטעם הציבור (כולל מהות הוועדה) ומיהם
הנציגים.
 .2מהו הליך הבחירה לוועדות הללו ולאיזה תקופה נבחרים הנציגים.
 .3האם וכיצד הציבור הרחב יכול לקחת חלק בועדות הללו בפעמים הבאות.

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
 .1לצורך קיום עבודת העירייה יש אפשרות למנות מספר סוגי גופים ליד הגופים
המקצועיים:
 .1ועדות חובה
 .2ועדות רשות
 .3ועדות מקצועיות
 .4ועדות אד-הוק
 .2נושא מינוי חברי ועדות עירייה נמצא בסמכות מועצת העיר כאשר עבור ועדות החובה,
הרכב הוועדות נקבע על ידי פקודת העיריות.
מועצת העיר אישרה פה אחד את הרכב ועדות העירייה ,חובה ורשות ,ביום 03.04.2019
(החלטת מועצה מספר .)59
מאז בוצעו מספר עדכונים בהרכבי ועדות העירייה באישור מועצת העיר.
רצ"ב קישור לדף ועדות העירייה באתר העירייה ובו מפורטים מיהם חברי וועדות
העירייה אשר מכהנים כנציגי ציבור.
דף הבית של אתר העירייה > דיוני העירייה > ועדות העירייה
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2469
בנוגע לוועדות אד הוק וועדות מקצועיות ישנה בעיר ועדת רפרטואר  -ועדה של אגף
התרבות שמתכנסת מדי שנה בחודש פברואר על מנת לדון בתכנית התרבותית שתוצג
בשנה שלאחר מכן .הוקמה עם הקמת היכל התרבות .הוועדה קיימת ככל הידוע לנו כ43-
שנים והיא ועדה מייעצת לאנשי המקצוע לרפרטואר היכל התרבות.
בוועדה חברים כנציגי ציבור :יולי גת ,יעל תמרין ,רמי סובעי ויעל פרויינד  -אברהם.
שרון שחורי היא רכזת הוועדה ומוציאה זימונים להצגות לפי הזמנות תיאטראות ,לאחר
מכן מוציאים חוות דעת כל חברי הוועדה ודנים על התאמת ההצגות לתכנית השנתית.
כמו כן קיימת ועדת אד הוק לצורך גיבוש תכנית לשימור ושיקום גן מנשה .מרכזת
הוועדה הנה ד"ר אור קרסין ,מומחית לנושא וכן חברים אנשי מקצוע מכלל יחידות
העירייה הרלוונטיות ונציגי השכונות הירוקות ונציגי שכונת עלייה רמי סובעי ונתנאל
מדמון טלי יהב ודן בן יהודה.
בוועדות המכרזים של העירייה משתתפים גם נציגי הציבור הבאים:
ישראל ולדמן ,ישראל עמית ,משה שץ ,מיכל טל ,עו"ד אמיר דנאי ,דוד יפרח ומשה מאיו.
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25/8/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה :4/9/19
תנועות הנוער בכפר סבא
יודע לכל כי תנועות נוער הן חלק בלתי נפרד מחינוך ילדינו ואנו משוכנעים כי לרשות המקומית יש יכולת
עצומה להשפיע הן על איכות תנועות הנוער והן על כמות הילדים המשתתפים בהן.
ברצוננו לקבל את המידע הבא:
 .1אילו תנועות נוער פועלות בעיר כפר סבא ,באיזה איזורים בעיר מתקיימת הפעילות וכמה
משתתפים יש בכל תנועה (ככל שיש -נודה להשוואה לחמש שנים אחרונות).
 .2האם יש תנועות נוער שמחכות להקצאת שטחים .במידה וכן -אילו תנועות ובאילו מיקומים.
 .3ישנן תנועות נוער הפועלות במבנים זמניים -האם יש כוונה להעביר פעילות זו למבני קבע .אם
כן -במה הדבר תלוי ומה הצפי לביצוע.
 .4האם ,באיזה היקף ובאיזה אופן מסייעת העירייה בהעצמת תנועות הנוער 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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מענה לשאילתה
 .1בכפר סבא פועלות חמש תנועות נוער  :צופים ,הנוער העובד והלומד ,השומר הצעיר ,בני
עקיבא וכנפיים של קרמבו .תנועת בית"ר עתידה להיכנס לפעילות בחודש ספטמבר.
מרכזי הפעילות
א .צופים:


שבט רכס ברחוב החי"ש  -מרכז את הפעילות מרחבי העיר למעט השכונות
הירוקות



שבט שליט  -שכונות ירוקות.



קומונה  -שכונת יוספטל.

ב .הנוער העובד והלומד:


קן כפר סבא ישן שברח' גלר  - 21מרכז את פעילות דרום העיר



קן כפר סבא חדש שברח' אזר  - 45מרכז את פעילות צפון ומזרח העיר.



קן כפר סבא הירוקה  -מרכז את פעילות השכנות הירוקות.

ג .השומר הצעיר:


קן כפר סבא מרכז ברח' טשרניחובסקי  -מרכז את הפעילות מרחבי העיר.

ד .בני עקיבא:


סניף מרכז שברח' תל-חי פינת בן יהודה  -מרכז את פעילות מרכז העיר.



סניף יוספטל שברח' שאול המלך  - 5מרכז את הפעילות במזרח העיר.

ה .כנפיים של קרמבו:


חטיבת שרת שברח' זאב גלר  - 29מרכז את הפעילות מרחבי העיר.

ו .תנועת בית"ר:


מועדון הכדורגל בית"ר כפר סבא  -מרכז את הפעילות במזרח העיר.
הפעילות תתקיים החל מחודש ספטמבר .2019

משתתפים בכל תנועה בשלוש השנים האחרונות על פי מפקד התנועות:
תנועת נוער
הצופים
הנוער העובד
והלומד
השומר הצעיר
בני עקיבא
כנפיים של קרמבו
בית"ר
סה"כ
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תשע"ז
1002

תשע"ח
1048

תשע"ט
1242

478
532
342
212
223
214
661
652
608
108
105
110
מתחילים פעילות בספטמבר 2019
2701
2560
2276

 .2כיום ישנן שתי תנועות נוער הממתינות לאכסניה קבועה לפעילותן.
שבט שליט של הצופים בשכונות הירוקות אשר מקיים את פעילותו במבנים יבילים ליד
הספורטק בשכונת הזמר העברי ( .)60השני הוא קן הנוער העובד והלומד בשכונות
הירוקות אשר מקיימים את פעילותם בשלב זה בפארק בשכונה  80ובבתי הספר בשכונה.
 .3כפי שצוין בסעיף הקודם ,בשני המקרים לעיל ,הפעילות נעשית במבנים זמניים כגון
יבילים או בתוך שטח בית הספר .העירייה רואה חשיבות רבה במציאת פתרון קבע עבור
פעילות מבורכת זו של תנועות הנוער ולפיכך בכוונת העירייה לפעול להעביר את פעילות
תנועות הנוער למבני קבע .כל נושא מבני הקבע עבור תנועות אלה נמצא בבחינה הן
בנושאי תכנון עיר והן בנושאי תיקצוב ולאחר מכן תהיה תכנית להקמת המבנים.
 .4העירייה אכן מסייעת לתנועות הנוער הן בהיבט תקציבי והן בהיבט פעילותן בשיתוף אגף
נוער ,צעירים וקהילה.
התקציב לשנת  2019שמיועד לנושא תנועות הנוער בעיר עומד על  735אש"ח.
העירייה מסייעת לתנועות הנוער במגוון נושאים בהם:


קישור בינן לבין בתי הספר בדגש על גיוס חניכים.



קמפיין פרסום בתחילת כל שנה להגדלת השתתפות בתנועות הנוער.



התנדבות בקהילה.



יום תנועות הנוער אשר השנה יורחב לשבוע תנועות הנוער.



פורום רכזי תנועות הנוער עירוניים המקיים הכשרות חודשיות ולמידת
עמיתים.



נציגות במועצת הנוער העירונית.



תחזוקת המבנים בהם מתקיימים פעילות תנועות הנוער.



להקת תנועות נוער עירונית אשר מובלת על ידי מרכז המוסיקה בגלריה .29



הסעות לפעילות קיץ ועוד.
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25/8/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
שאילתה לישיבת מועצה :4/9/19
פעולות לפילוח התקציב בראייה מגדרית
לפני מספר חודשים הועלתה הצעה לסדר בנוגע לפילוח התקציב בראייה מגדרית במטרה לצמצם את
הפערים המגדריים בין ילדות וילדים ובין נשים וגברים בעיר.
ההצעה לסדר נדחתה ,אולם במענה נאמרו מספר דברים חשובים ומבורכים שכבר נעשים בעירייה לטובת
הנושא ואנו רוצים להבין כיצד הדברים מתקדמים ולבחון את הבאתם לידי ביטוי בתקציב  2020עליו
יעבדו בחודשים הקרובים:
 .1נמסר בתשובה כי חלק מהפעולות" :ביצוע פעולות לביצוע שוויון מגדרי בספורט והחלטה על
הקמת צוות היגוי בנושא" -האם הוקמה ועדת היגוי? במידה והוקמה -מי חברי הועדה ומה
המטרות שהוגדרו על ידם?
 .2מרבית התחומים שהוצגו כפעולות המבוצעות הינם תחומים שיש קושי למדוד אותם .אילו
מדדים נקבעו על מנת לוודא שכיווני הפעולה אפקטיביים ומובילים לקידום השיוויון
המגדרי גם מבחינה תקציבית.
 .3במענה להצעה נמסר כי" :יועצת ראש העיר למעמד האישה כחלק מתכנית עבודה תמשיך לפעול
לניתוח תקציב מגדרי משמעותי אל מול רשויות נוספות והרשות לקידום מעמד האישה" -אילו
פעולות קודמו ביחס לתקציב העירוני בחודשים האחרונים והאם יש תכנית לראות חלק מתקציב
 2020נבחן בראייה מגדרית?

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
כפי שצוין במענה להצעה לסדר מישיבת המועצה לחודש מאי מיום  ,15.5.2019העלאת נושא
השוויון המגדרי לשיח ציבורי הוא חשוב מאד .כך גם העירייה רואה זאת ולכן במסגרת התווית
המדיניות העירונית בכפר סבא מתבצעת כבר עתה חשיבה מגדרית משמעותית ומתקדמת בהרבה
אף ביחס לרשויות מוניציפליות אחרות.
לאחרונה גם נקבע כי בוועדות המכרזים לבחירת כח אדם לעירייה יהיה שיוויון מגדרי וכן
היועצת לקידום מעמד האישה ,טלי רונה ,מזומנת לכלל וועדות המכרזים.
אנו רואים בשוויון והכלה ערך עליון לכל פעילותנו הציבורית ופועלים לאור כך.

להלן התייחסות לשאלות שנשאלו בשאילתה:
 .1צוות ההיגוי בנושא קידום שוויון מגדרי בספורט טרם הוקם אך בוצעו מספר פעולות
בנושא בהן אירועי ספורט בדגש על עידוד שוויון מגדרי "משחק שווה" במסגרת פסטיבל
"קרוב לבית בקצב הלב" ,קידום תקשורת בשפה שוויונית למנהלים ,עידוד מפעילות
ומפעילי חוגים להעלאת מודעות לשוויון מגדרי ,קידום חשיבה ושוויון מגדרי וחינוך
מאפשר בדגש על תחומי הכדורגל והכושר הקרבי ועוד.
בהמשך לפעולות ותהליכים אלה יוקם צוות ההיגוי.
 .2בשלב זה במסגרת תכנית העבודה לשנת  ,2020מתבצעת עבודה מקצועית עם יחידות
העירייה במטרה להגדיר מדדים בתחום המגדר וזאת על מנת לזהות מגמות ושיפור
תהליכים.
כבר בתכנית העבודה של  ,2019ניתן היה למצוא לראשונה פילוח של קהלי יעד למשימות
השונות של עיריית כפר סבא לרבות לקהל היעד של תושבות העיר.
התהליך הועמק והורחב וכך ייעשה גם בתכנית העבודה של .2020
נגזרת מיידית לכך היא שניתן יהיה לפלח את המשימות המוקדשות לתחום זה בלבד הן
מבחינת היקף והן בראייה תקציבית.
ניתן למצוא מידע נוסף על כך בתכנית העבודה הנמצאת בזירת השקיפות באתר העירוני.
 .3ראש העיר ,הנחה על קידום תהליכי עבודת עומק להטמעה ארגונית של שיפור מדדי מגדר
בארגון ותהליך זה יובל על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות ומתמקד בין היתר
בתחומים הבאים:


התפלגות מגדרית ושינוי לאורך השנים של מגמות החינוך העל ייסודי



התפלגות מגדרית ומגמות בגיוס לצה"ל
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התפלגות מגדרית ומגמות של קצונה



התפלגות מגדרית ומגמות בהשתתפות מירוץ כפר -סבא



התפלגות מגדרית ומגמות בהשתתפות מירוץ הלילה



התפלגות מגדרית ומגמות בייצוג הנהלת העיר מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה



התפלגות מגדרית ומגמות בייצוג וועדות עירונית



התפלגות מגדרית וייצוג בדירקטוריונים החברות העירונית

 .4בנוגע להצעה מאז ישיבת המועצה לחודש מאי ,נפגשה יועצת ראש העיר עם גורמים
מקבילים מרשויות אחרות כגון עיריית תל אביב ,עם מרכז אדווה המתמחה בתקצוב
מגדרי כחלק למידת עמיתות ולמידה מניסיונן של רשויות אחרות .בהמשך מתוכננות
פגישות נוספות בנושא.
חשוב לציין וכפי שכבר צוין במענה להצעה לסדר מחודש מאי בנושא ,מדובר בנושא מאד
מורכב אשר התשומות הנדרשות לשם מימושו ,בעת הנוכחית ,אינן עולות בקנה אחד עם
התוצרים הצפויים להיות מופקים ממנו ולכן מוקדם עדיין להצהיר כי חלק מתקציב
 2020ייבחן באופן מגדרי.

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

לכבוד
רפי סער – ראש העיר

1-8-2019

הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה בנושא פניה להסמכת פקיד יערות עירוני.

לפקיד היערות תפקידים המוקנים לו בפקודת היערות .בסמכותו להנפיק רישיונות כריתה/העתקה
לעצים בוגרים .פקיד היערות צריך להיות בקיא בנושאים כמו טיפול במחלות עצים ,איתור עצים
מסוכנים והערכת רמת הסיכון ודרכי טיפול ,גיבוש חוות דעת לבקשות כריתה והעתקה ,קשר עם
הציבור .פקיד היערות העירוני מטפל בבקשת גורמים מוסדיים תשתיתיים לפעילות בקרבת עצים,
כמו חברת חשמל ,נתיבי ישראל .גופים אלו צריכים להגיש לפקיד היערות תכנית עבודה שנתית.
פקיד היערות צריך להגיש דו"ח חצי שנתי לפקיד היערות הארצי ודו"ח שנתי לציבור באתר האינטרנט
של העיריה.
כיום פקיד היערות של כפר סבא הוא מנהל האזור של קק"ל שהוסמך לכך על ידי שר החקלאות
ופיתוח הכפר .במקרה של כפר סבא משרד פקיד היערות ממוקם ביקנעם ותפקידו כפקיד היערות
הוא בנוסף לתפקידיו כמנהל אזור של קק"ל ,ובאחריותו כל פעילות הייעור והפרויקטים השונים מאזור
רמת מנשה עד כביש .5
שר החקלאות ופיתוח הכפר פנה לשלטון המקומי כדי שיוכשרו פקידי יערות בערים ובמועצות
האזוריות .עד כה עירית כפר סבא ענתה בשלילה לפניות אלו של שר החקלאות ופיתוח הכפר.
לדעתנו יש לפנות לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולבקש להסמיך פקיד יערות עירוני מקרב עובדי
העיריה .פקיד היערות שנבחר עובר תקופת הסמכה וקיימת בקרה מקצועית על פעילותיו .לדעתנו
העיר בשלה מקצועית לקחת אחריות בנושא .יש בעירייה הידע המקצועי וכח אדם מקצועי לטפל
בנושא .הטיעון היחידי אולי כנגד הוא "נותנים לחתול לשמור על השמנת" .פקיד יערות מקרב עובדי
העיריה יהיה קשה לו לקבל החלטות מקצועיות .אנחנו חושבים שהמערכת העירונית בוגרת וגם
הציבור ערני לנושא .בהחלטות על כריתת עצים למשל תבנה מערכת של שיתוף ציבור.
כיום יש כבר  18פקידי יערות בערים ובמועצות אזוריות :ת"א ,י"ם ,חיפה ,פ"ת ,רחובות ,ר"ג,
ראשל"צ ,נתניה ,אשדוד ,גבעת שמואל ,יבנה ,גבעתיים ,הוד השרון ,מ.א .לב השרון ,באר שבע ,מ.א.
משגב ,מ.א .חוף הכרמל ,פרדס חנה כרכור.
לפיכך מציעים להחליט לפנות לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולהסמיך פקיד יערות עירוני בכפר סבא.
בין השאר לפקיד היערות יהיה קשר ישיר עם אגף ההנדסה ,אגף חינוך ,החברה הכלכלית ויתר
מחלקות העיריה הרלוונטיות.

בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת ,הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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29/8/19
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה :4/9/19
קידום נושאים הקשורים לצמצום פערים בעיר
בהמשך להצעות קודמות שהועלו על ידינו שמטרתן להוביל שוויון חברתי ולצמצם פערים הקיימים בעיר,
אנו מבקשים בהצעה זו לקדם תכניות פעולה ספציפיות שיקדמו מטרה זו לקראת תכנית עבודה לשנת
.2020
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים הנכונים לשנת  2015לגבי אזורים שונים בעיר וניתן
לראות במספרים את מה שאנו רואים בעיניים -יש פערים לא מבוטלים בדירוג הסוציואקונומי בין שכונות
שונות בעיר (מצורף נספח המציג את הדירוגים).
אנחנו מאמינים שהעירייה ,באמצעות תכניות נקודתיות שיגובשו לתהליך ארוך טווח ומשמעותי יכולה
וצריכה להוביל נושא חשוב זה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינת בדוח שיצא בשנת  2016כי הדרוג הסוציואקונומי מבוסס על
משתנים רבים בתחומים :דמוגרפיה ,השכלה וחינוך ,תעסוקה ,אבטלה וגמלאות ורמת חיים (הכנסה
כספית ,רמת מינוע ,תכונות דיור)  .http://din-online.info/pdf/kn255.pdfייתכן וזה לא מקיף מספיק
ושהדרוג הסוציואקונומי אינו מספיק בניתוח המשתנים השונים המביאים לפערים באוכלוסיה ,אולם זו
נקודת התחלה שניתן להתבסס עליה.
אנו מבקשים שעיריית כפר סבא תפעל בעצמה או באמצעות שיתופי פעולה על מנת לקדם פעולות או
תכניות במגוון תחומים מתוך קבוצת נושאים שלהערכתנו תוביל לשינוי ולהלן מספר מטרות שניתן
לאמץ:
 .1.1מגורים-
 .1.1.1שיפור בתנאי המגורים -מתן עדיפות לתכניות להתחדשות בצורות שונות.
 .1.1.2הגדלת ההשקעה במרחבים הציבוריים.
 .1.1.3ליווי תושבים על מנת לייצר מרחב נעים במרחבים הנושקים בין השטחים הציבוריים
והפרטיים.
 .1.1.4קידום דיור בר השגה לתושבים ממשיכים.
 .1.2חינוך-
 .1.2.1ילדים ונוער -תגבור לימודים וליווי במהלך שנות הלימודים.
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 .1.2.2העלאת שיעור המשתלבים במוסדות להשכלה גבוהה.
 .1.2.3העלאת שיעור הבוגרים המשלימים השכלה תיכונית והשכלה אקדמאית.
 .1.2.4הגדלת כמות הילדים המשתתפים בתנועות הנוער.
 .1.3תעסוקה וכלכלה-
 .1.3.1גידול בשיעור האוכלוסייה העובדת בכלל ושיעור נשים עובדות בפרט
 .1.3.2גידול בשכר הממוצע של האוכלוסייה
 .1.3.3הטמעת השכלה פיננסית בקרב התושבים.
על מנת להמחיש את כוונת ההצעה מובאת הדוגמה של עיריית תל אביב-יפו אשר מציגה בתכניות העבודה
שלה ,תחת הכותרת "העדפה מתקנת ביפו" ( , )1מגוון רחב של פעולות הנוגעות למגוון רחב של נושאים,
מובלים על ידי מגוון רחב של יחידות עירוניות ומציגה גם שיתופי פעולה עם עמותות שונות כגון:
" .1חינוך לפסגות" שעוסקת בחינוך למצויינות לילדים מהפריפריה הגיאוגרפית חברתית
.https://www.e4e.org.il/
" .2פותחים עתיד" – חברה בת של הסוכנות היהודית -פועלת ליצירת הזדמנויות להתפתחות על ידי
מודל של "נאמן" שמשמש כבוגר משמעותי ,מנהיג ומודל לחיקוי עבור ילדים ומשפחות.
.https://yfcontact.wixsite.com/youthfutures/visionandgoals
מטרת ההצעה היא לגעת בכמה שיותר משפחות וילדים שזקוקים לכך על ידי כמה שיותר יחידות עירוניות
מתוך הבנה שעיסוק משמעותי בנושא יוכל להביא לרעיונות והצעות ,הן מתוך העירייה והן מהצרכים
בשטח שיבוטאו על ידי התושבים -דבר שבתקווה יוביל לצמצום מסויים של הפערים.

(https://www.tel- )1
aviv.gov.il/Forms/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0
%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%20%202018.pdf
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הצעת ההחלטה:
 .1מועצת העיר רואה ערך משמעותי בצמצום פערים בחברה ותקדם תכניות על מנת לצמצם פערים
בשכונות שהוגדרו על ידי הלמ"ס במצב סוציואקונומי .6-7
 .2עיריית כפר סבא תפעל בעצמה או באמצעות שיתופי פעולה לקידום חמש פעולות /תכניות שמטרתן
צמצום פערים בעיר בחלק או בכל התחומים הבאים:
 .2.1שיפור בתנאי המגורים ,המרחב הציבורי והממשקים בין המרחב הציבורי והפרטי של
התושבים.
 .2.2שיפור רמת ההשכלה בקרב ילדים ,נוער ,מסיימי צבא ובוגרים.
 .2.3שיפור רמת התעסוקה בכלל ותעסוקת נשים בכלל.
 .2.4שיפור ברמת ההכנסות של התושבים.
 .3התכניות או הפעולות אשר תבחר העירייה לקדם יוצגו למועצת העיר עד סוף שנת .2019
 .4התכניות/הפעולות יוטמעו בתכניות העבודה של היחידות הרלוונטיות בתכניות עבודה לשנת .2020

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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נספח
פירוט

אזור

אוכלוסייה*

אשכול***
(מ 1-עד
)10

בית ונוף ,קפלן

דניאל ,המלכים ,הנביאים ,ישעיהו ,תרי עשר

3,333

7

גבעת אשכול ,הדרים,
יוספטל

חטיבת אלכסנדרוני ,השקמה ,דוד המלך ,אשכול
לוי ,האילנות

4,893

6

נווה הדרים

דרך המוביל ,דרך הפועל ,עמק דותן ,עמק החולה,
בקעת בית נטופה
בן יהודה ,דוכיפת ,זמיר ,עפרוני ,פשוש

5,340

8

4,166

8

גני השרון ,כפר סבא
הצעירה ,קפלן

החי"ש ,בר אילן ,בן יהודה ,אז"ר ,תל חי

1,742

8

אזור מלאכה ,שיכון
עלייה
בי"ח מאיר ,סביוני
הכפר ,שיכון ותיקים

בורוכוב ,טשרניחובסקי ,קפלנסקי ,רמז דוד ,שד'
בגין מנחם
סירני ,שיבת ציון ,סנה משה ,טשרניחובסקי ,רייק
חביבה

8,514

8

11,391

9

מעוז

לובטקין צביה ,חצרות הדר ,המעפילים,
טשרניחובסקי ,כצנלסון ברל

2,767

8

אליעזר

כצנלסון ברל ,טשרניחובסקי ,אז"ר ,ז'בוטינסקי ,בן
יהודה

2,582

8

קרית ספיר

כצנלסון ברל ,גולומב ,המעפילים ,ויצמן,
טשרניחובסקי
ששת הימים ,יסמין ,טשרניחובסקי ,דרך השרון,
הכלנית

2,509

8

3,483

8

אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה
אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה
אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה
אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה

אגרון ,ששת הימים ,ויצמן ,גורדון ,מעלה האורנים

2,166

8

3,342

8

3,341

8

3,502

8

2,303

8

2,753

8

4,870

6

2,673

8

4,604

8

3,099

8

3,380

8

גני השרון

דגניה

אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה
אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה

החרמון ,התחיה ,ויצמן ,סוקולוב ,מפאי
איינשטיין ,ארלוזורוב ,בן גוריון ,סוקולוב ,טרומן
נחשון ,טרומפלדור ,בן גוריון ,ארלוזורוב ,ויצמן
הרצל ,עמרמי ,ביאליק ,שרת משה ,בן גוריון
בן גוריון ,תל חי ,קרן אברהם ,הרצל ,הבנים

תקומה

רופין ,שועלי שמשון ,ויצמן ,נורדאו ,גבורות

גאולים

הל"ה ,רופין ,אלקלעי ,הראשונים ,נורדאו

תחנה מרכזית

תל חי ,הגליל ,דקל ,האתרוג ,המיסדים

אין שם שכונה באזור
סטטיסטי זה
משכנות

רוטשילד ,האלה ,ארבל ,הכרמל ,המיסדים
השלום ,בר אילן ,רש"י ,השחר ,ז'בוטינסקי
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כיסופים ,מוצקין

הגליל ,אז"ר ,תל חי ,המחתרות ,טירת צבי

חצרות הדר (מערב)
אלי כהן ,חצרות הדר
(מזרח)

שח"ל ,קרן היסוד ,הגליל ,הכרמל ,תל חי
דיין משה ,הר מירון ,התותחנים ,אז"ר ,הר תבור
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3,259

7

3,209

8

3,287

8

עדכון הרכב ועדות עירייה
הצעת החלטה
מאשרים למנות את אודי להב ,מנהל אגף חזות העיר ,כחבר ועדת מל"ח במקומו של אורן
וולשטיין.
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אישור חלוקת תמיכה בגובה דמי שימוש להשתתפות במתקן ספורט
הצעת החלטה
מאשרים חלוקת תמיכה בגובה דמי שימוש במתקן ספורט לפי פרוטוקול ועדת התמיכות המצורף.
רצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות מיום .2.9.2019
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