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  שינוי ארגוני  –רווחה  :נושא 
 24.3.2016תאריך:                                                                                      לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. יתמנכ"ל אושרת גני גונן,  גב'

  

 נכבדיי,

  שינוי ארגוני  –מחלקת הרווחה :   6/20140לישיבת המועצה ב שאילתה            
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לפי סעיף              
 

חברי מועצת העיר מטעם סיעת צוייג ואלי כהן -ד"ר ענת קלומליובל לוי,  עו"ד חברי המועצה 
 חלקת הרווחה. מספר הפונים למבקשים לקבל את המידע אודות תפו"ח, 

 לשאילתהרקע ודברי הסבר  
הציגו את התוכנית לשינוי הארגוני במחלקת  15.3.2016 –בועדת רווחה מיום ה   .1

 רווחה והאיחוד שלה עם המחלקה לחברה ונוער. 
למחלקת הרווחה של בשינוי הארגוני שהוצג לא הובא מידע לגבי סיבות הפניות  .2

התושבים והבנה כיצד השינוי הארגוני מספק מענה בקידום השירות לתושב, 
במיוחד לאור התלונות המרובות, חוסר שביעות הרצון מתפקוד הרווחה בשנים 

 האחרונות וכתוצאה מכך ריבוי טרגדיות ומקרים כואבים. 
 .  2012דוגמה לסקר הלמ"ס משנת  להלן .3

 

 
לא ברור כיצד השינוי הארגוני מותאם לסיבות הפניות ומספרם של התושבים  .4

 למחלקת הרווחה. 
 :להציג את הנתונים הבאיםהעיר תתבקש אם כן,  מועצת

 מהו מספר הפונים למחלקת הרווחה והמטופלים בה?  .1
 ותעסוקה?  מהו מספר הפונים בעקבות עוני, קשיי הכנסה  .2
 מהו מספר הפונים בגלל זקנה?  .3
מהו מספר הפונים בגלל "תפקוד לקוי של הורים או של  .4

 ילדים/ נוער" . 
 מהו מספר הפונים בגלל סיבות רפואיות ומוגבלות?  .5
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 מהו מספר הפונים בגלל אלימות?  .6
 מהו מספר הפונים בגלל התמכרות ועבריינות?  .7
 הציבור?איזו מחלקה הכי עמוסה בפניות של  .8
 כיצד השינוי הארגוני נותן מענה לעומס פניות במחלקות  .9

 ? השונות
 

 בכבוד רב,

 צוייג ואלי כהן -לענת קלומעו"ד יובל לוי , ד"ר 
 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 פילוח הפניות לשירותי הרווחה על פי סוגים: -לתה בנושא שאימענה ל
  בני משפחה. 10,855משפחות, הכוללות  5,645באגף הרווחה מטופלות  – 1

 פונים בעקבות עוני, קשיי הכנסה ותעסוקה. 477 – 2

בגלל בעיות  2360פונים, מהם  2980במחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת רשומים   – 3

  ִזקנה. 

  פונים בעקבות תפקוד לקוי של הורים. 632  – 4

 פונים בעקבות תפקוד לקוי של ילדים/נוער 523 – 5

  פונים בגלל אלימות נגד ילדים. 284פונות בגלל אלימות נגד נשים ו 86 – 6

 פונים בגלל התמכרות ועבריינות 109 – 7

 בוגרת.המחלקה הכי עמוסה בפניות ציבור היא המחלקה לטיפול באוכלוסייה המ – 8

קהילה, נוער, צעירים  השינוי הארגוני יוצר חיבורים בין היחידות השונות: רווחה,  – 9

וקידום נוער, אשר מרחיבים את מעגלי הסיוע לתושבים, יוצרים מערכת קהילתית שלמה 

אשר פועלת בסנכרון בין מערכות העירייה, מאפשרים איגום משאבים ומנגישים את 

רחבה העבודה הקהילתית ככלי שנותן מענה לאוכלוסיות קצה השירות לקהילה. בנוסף הו

  נוספות ומרחיב את השירותים המּוצעים כיום.
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  מכרזים   :נושא  
 29.3.2016 תאריך:                                                                                        לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. יתמנכ"ל אושרת גני גונן,  גב'

  

 נכבדיי,

 שיפוץ בית האומנים :   601/240לישיבת המועצה ב שאילתה            
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לפי סעיף              
 

חברי מועצת העיר מטעם סיעת צוייג ואלי כהן -ד"ר ענת קלומליובל לוי,  עו"ד חברי המועצה 
 מבקשים לקבל את המידע אודות שיפוץ בית האומנים. תפו"ח, 

 

 לשאילתהרקע ודברי הסבר  
 
 

יריית כפר סבא, בשיתוף החברה הכלכלית שקדה בשנה ע  .1
ושפצה את המתחם הישן של  האחרונה על הקמת בית אמנים

 פנימיית "אונים". 
ישמש בית ליצירה אמנותית בית האומנים מורכב בית האומנים  .2

אשר מאפשרים לאמנים להציג תערוכות וליצור   ממספר חללים
 .עבודות משותפות בין האמנים

 
 :להציג את הנתונים הבאיםהעיר תתבקש אם כן,  מועצת  .3

 
 

  מי ערך את העבודות בבית האומנים ? .1
   מה היקף העבודות שנערכו מבחינת תקציב? .2
 האם התקיים מכרז? מי היה בועדת המכרזים?  .3
האם חבר רשימת מעוף ביצע את העבודות? אם כן, האם היה  .4

  ומה סכום התשלום עבור עבודות השיפוץ? גילוי נאות?
 מי הזמין את העבודה ומי אישר את העבודה?  .5

 
 
 

 בכבוד רב,

 צוייג ואלי כהן -לענת קלומעו"ד יובל לוי , ד"ר 
 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 שיפוץ בית האמנים -בנושא  שאילתהמענה ל

לבקשת אמני כפר סבא, שמזה זמן רב מייחלים למקום לפעילות ולהצגת עבודותיהם, הוקם  - 1

לאחרונה בית האמנים, המספק מקום ראוי לקידום האמנות והתרבות בעיר. העבודות נערכו 

  סבא.  באחריות החברה הכלכלית לפיתוח כפר

 ₪. אלף  100-עלות העבודות היא כ - 2       

 התקיים הליך של הגשת הצעות ₪) אלף  140היות והפרויקט תוקצב בסכום הפטור ממכרז (עד  -3       

 הצעות מחיר ונבחרה הזולה מתוכן.  3מסגרתו הוגשו חברה הכלכלית, במחיר ב

יצעה את העבודות. כידוע לכולם, עופר כהן אינו חבר חברת ע.מ חידושים בבעלות עופר כהן ב - 4      

מועצת עיר מטעם מעו"ף. החברה הכלכלית שפטה את ההצעות שהוגשו לה על פי פרמטרים 

 ₪. אלף  100מקצועיים בלבד. כאמור, סכום התשלום עבור עבודות השיפוץ עומד על כ

  פיתוח כפר סבא.הזמנת העבודה ואישורה בוצעו ע"י החברה הכלכלית ל  - 5      

 

 



 

 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן  
 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

  
 29.3.2016תאריך:                                                                                         לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס
 גונן, מנכ"לית הערייה-גב' אושרת גני

 
 

 נכבדי,
 
 

 ה באזורי תעשייהמצוקת חניי: 6/20140 -א לישיבת המועצה ב36שאילתה לפי ס' 
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לפי סעיף 

 
 :רקע

 בכפר סבא קיימת מצוקת חנייה.  .1
תושבים, כך עולה מסקר חברת "דן אנד  1000עסקים על כל  125בכפר סבא  .2

, עסקים 182ברדסטריט ישראל", והעיר כפר סבא שוב האחרונה בשרון אחרי הרצליה 
 125עם וכפר סבא תושבים  1000 –עסקים ל  140ד השרון , הועסקים 145רעננה 

 תושבים.  1000עסקים על כל 
מצב זה הוא בעייתי, מאחר והוא משפיע על הכנסות העירייה ועל אפשרויות התעסוקה  .3

 בעיר. כיוצא מזה צריך להשקיע ביצירת סביבת תעסוקה איכותית בעיר כפר סבא. 
 לעיר יותר ויותר עסקים משגשגים, היו מגיעיםלו אזורי התעשייה היו יותר מתפתחים ו .4

, אך בכל אזורי התעשייה בעיר יש מצוקת חנייה, וכאשר חברות עסקיות כפר סבא
? האם ייה, הן תבדוקנה האם יש חנייהמעוניינות להעתיק את מקומן לאזור התעש

 לעובדים תהיה חנייה? ומה העלות? 
  

 שאלות: 
  יה ולפרט בנפרד בתע"ש ובעתיר ידע?מה מספר החניות הקיימות בכל אזורי התעשי .1
 להציג מפה ובה מתחמי החנייה בכל אזור תעשייה?  .2
להציג מה התוכניות של העירייה לשפר את כמות מקומות החניה בכל אזור תעשייה  .3

 בתקופה הקרובה? 
 

  
 בכבוד רב,

  
 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"חלי כהן, צוייג וא-ענת קלומלד"ר יובל לוי, עו"ד 
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 מענה לשאילתה בנושא מצוקת חנייה באזורי תעשייה 

באזור  2500מקומות חנייה, מתוכם  2800-כ באזורי התעשייה קיימים .1

 בעתיר ידע.  300התע"ש ו

 בצורה הבאה:  החניות באזור התע"ש מתחלקות .2

 לאורך הרחובות 515 �

� 1985 ) , חניון התע"ש 250בחניונים ציבוריים: פארק  (14-16 )170 , (

) (85חניון הפרסה  , חניון התכנה  (320) ), 160) חניון אצטדיון דרומי 

) (680חניון ציבורי אצטדיון  , חניון הקאנטרי  (320( 

מתחמי  4חניות נוספות בעתיר ידע, והקמת  400-התכנון העתידי הוא ל .3

חניות, סה"כ  300-חלק מתב"ע תע"ש, שבכל אחד מהם יהיו כחנייה כ

 חניות.  1200
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 שלום רב,

לפקודת העיריות, הנכם מתבקשים לענות על השאילתה הבאה בישיבת מועצת העיר  36לפי סעיף 
 הקרובה:

 מינוי יועצת למעמד האישה

הודעה על מינוי יועצת חדשה מאז פרישתה של נסיה שטרסבורג מעיריית כפר סבא, לא קיבלנו כל 
 למעמד האישה, למרות שהדבר מתחייב לפי חוק.

, תפקידיה של היועצת למעמד 2000-חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס לפי
האישה הם לפעול בתחומי הרשות המקומית לצורך קידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, ביעור 

 ומניעת אלימות נגד נשים. ההפליה נגד נשים
 

 לכן אבקש לענות על השאלות הבאות:
 
 . האם מונתה יועצת למעמד האישה ומתי?1

 . במידה ולא מונתה יועצת חדשה, מתי צפויה להתמנות מחליפה?2

 . האם אי מינוי היועצת אינו מהווה עבירה על החוק?3
 
 בברכה, 

 פליאה קטנר
052-3626012 

סבאחברת מועצת עיריית כפר   
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 מעמד האישהקידום לראש העיר  מינוי יועצתמענה לשאילתה בנושא: 

 קיסר, יצאה לחל"ת. למשרה זו-בורגמעמד האישה, נסיה שטרסקידום . יועצת ראש העיר ל1

 איננה מעוניינת להמשיך בתפקידה. נבחרה עובדת, שלאחר שבוע הודיעה ש

 מעמד האישה נמשך בימים אלו. קידום תהליך איתור יועצת ראש העיר ל. 2

 עד לאיתור מועמדת מתאימה ממלאת את התפקיד צאלה וקסמן גונן, דוברת העירייה. . 3
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 שלום רב,

לפקודת העיריות, הנכם מתבקשים לענות על השאילתה הבאה בישיבת מועצת העיר  36לפי סעיף 
 הקרובה:

 חשש לשימוש במתקנים עירוניים לצורך אסיפות פוליטיות

לפני חג הפסח נערכו בכמה שכונות הרמות כוסית ביחד עם ראש העיר. לפחות בשלושה מקרים: בהרמות 
הכוסית בשכונות קפלן, גאולים ועליה, לא הוזמן למיטב ידיעתי איש מחברי מועצת העיר שלא מסיעת 

וניים מעו"ף, מבלי שהיה לכך כל צידוק נושאי או מקצועי. מאחר והאירועים התקיימו במבנים עיר
 (מועדון בית"ר, גן ילדים בגאולים ובית לזרוס), אבקש תשובה לגבי השאלות הבאות:

 . מי מחברי המועצה הוזמן להרמות הכוסית בשכונות קפלן, גאולים ועליה?1

 . האם סיעת מעו"ף או גורמים מטעמה שילמו לעיריית כפר סבא עבור השימוש במתקנים העירוניים?2
  

 בברכה,
 

 הנדין-רעילאי הרסגו
 סגן ראש עיריית כפר סבא

 יו"ר סיעת מרצ במועצת העיר
 054-4448698טל' 
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 פות פוליטיותשימוש במתקנים עירוניים לצורך אסחשש למענה לשאילתה: 

 לפסח בשכונות מתקיימים באופן מסורתי מזה שנים רבות, "הרמת כוסית"אירועי 

במפגשים אלו, כגון המפגש בראש פעמים רבות  בעצמו שתתףומציג השאילתה ה

 השנה. 

בשותפות עם ועדי מהווים אירועים עירוניים הפתוחים לכלל הציבור, אירועים אלו 

השכונות וביוזמתם. במסגרת אירועים אלו, הצוות המקצועי (מנכ"לית העירייה, 

קיים ומ ויקטים עירוניים ושכונתייםפר נציגי אגף הנדסה, איכות סביבה ועוד) מציג

. אירוע "שורשי תימן" שהתקיים בשכונת עלייה, מהווה שיח פתוח עם התושבים

 אירוע עירוני תרבותי לרווחת התושבים. 

כנס פוליטי מובהק בעצמו למיטב ידיעתנו ר, כי מציג השאילתה, קיים תמוה ביות

 ועל כך נאמר: הפוסל במומו פוסל.  במשרדו בעירייה, של חבריו במר"צ
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לפקודת העיריות, הנכם מתבקשים לענות על השאילתה הבאה בישיבת מועצת העיר  36לפי סעיף 
 הקרובה:

                 
 רישמייםהסרת שמו של סגן ראש העירייה מפרסומים                                        

 
 
) האם דוברות העירייה או כל גורם אחר בעירייה ביקשו להסיר את שמו של סגן ראש העיר עילאי 1

 הרסגור הנדין מפרסומים רשמיים של העירייה או של ארגונים העובדים בשיתוף פעולה עם העירייה?
 
עים בתחום ) האם ניתנה הוראה שלא לאפשר לסגן ראש העיר עילאי הרסגור הנדין לדבר באירו2

 הקיימות?
 

 בברכה, 

 פליאה קטנר
052-3626012 

 חברת מועצת עיריית כפר סבא
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 שמייםו של סגן ראש העירייה מפרסומים רהסרת שמ מענה לשאילתה בנושא:

בעקבות משבר אמון וחוסר אמון עם סגן ראש העיר, עילאי הר סגור הנדין, נשללו כל זכויותיו 

 בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, על כל המשתמע מכך. 
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 שלום רב,

לפקודת העיריות, הנכם מתבקשים לענות על השאילתה הבאה בישיבת מועצת העיר  36לפי סעיף 
 הקרובה:

 הסרת שלט החוצות של עמותת "זזים" נגד הגזענות
  

מזכייני שילוט החוצות (פורום ארט) על מנת  לאחרונה התבשרנו על כך שהחברה הכלכלית פנתה לאחד
להוריד שלט חוצות של עמותת "זזים", שקרא לפעול נגד הפרדה גזעית. בתגובתה באמצעות הדוברות 

 טענה העירייה כי הדבר נעשה בעקבות פניות רבות של תושבים.

 . באיזו סמכות ניתנה ההנחייה להסרת השלט?1

עיריית כפר סבא נהגה כך בעבר כלפי שלטים אחרים הפוגעים ברגשות הציבור, כמו שלטים נגד . האם 2
 הפלות, למען החזרה בתשובה או בנוגע לשאלות שבמחלוקת פוליטית?

א לפקודת 140. מדוע לא סופק לי תיעוד פניות התושבים בנושא לאחר שביקשתי זאת לפי סעיף 3
 העיריות?

  
 בברכה,

 
 הנדין-עילאי הרסגור

 סגן ראש עיריית כפר סבא
 יו"ר סיעת מרצ במועצת העיר

 054-4448698טל' 
  

 



 מענה לשאילתה בנושא: הסרת שלט החוצות של עמותת "זזים" נגד הגזענות

) שבכל מקרה בו 9.7.4החברה הזכיינית עוגן בחוזה (סעיף כבר בשלב ההתקשרות עם  .1

מתעורר חשש לפגיעה ברגשות הציבור יש לעירייה/חברה כלכלית אפשרות לדרוש את 

הזמן שהדבר מופיע גם פרק  ,)9.8 (סעיף בחוזה ההתקשרות ,יתרה מכך הסרת הפרסום.

מרגע שהספק מקבל את הודעה  שעות 8-אוחר מי, ולא התגלותועם מיד  – צריך להתבצע

  .החברה הכלכלית

ומים וזאת לאחר פניות במספר מקרים בשנים האחרונות פנינו לזכיין בבקשה להסיר פרס .2

תלונות של נשים על קמפיין שהציג נשים כחפץ בצורה מעליבה/ של תושבים, לדוגמה: 

קמפיין נוסף שגרם להורים לבקש הסרת שלטים שלטענתם חושפניים מדי בקרבת 

  מוסדות חינוך.

למשרדי החברה הכלכלית הגיעו פניות טלפוניות של מספר תושבים וכן פניות של גורמים  .3

ממערכת  בבית החולים, בחברה הכלכלית אין מוקד פניות ולכן אין תיעוד כפי שמוכר

  הפניות של המוקד העירוני.

 


