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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 "ףתשה', סיון "זט
 2020, יוני 8

 511796  אסמכתא:
 
 

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר
 

 שלום רב, 
 
 

 2020 יונישמן המניין לחודש  ת העירהזמנה לישיבת מועצהנדון:  

 תש"ף,ה' סיוןב ח"י, 10.6.2020רביעי, הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום 

 .כפר סבא ,)סמוך לבית הספר "רמז"( 24במרכז הקהילתי "בית אברהם", רח' השקמה , 19:00בשעה 

 

 הישיבה תתקיים ללא קהל אך תשודר בפייסבוק העירוני.

 

 הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:הנחיות משרד בהתאם ל

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.מור על חובה לש •

 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי. 2חובה לשמור על מרחק  •

כניסה לישיבה. הצהרת בריאות מקוונת תופץ הבריאות טרם  תלמלא הצהרחובה  •
 טרם הכניסה לישיבה.למשתתפים 

 
 ל סדר היוםע

 דברי פתיחה.

 ת שבעה חברי מועצה.לבקש 2020עיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת  .1

לליווי משפחות של ילדים עם מוגבלויות  Case-Managersתכנית עירונית להכשרת  .2

 לבקשת שבעה חברי מועצה.

 קריטריונים לתמיכות עיריית כפר סבא לבקשת שבעה חברי מועצה. .3

 לבקשת שבעה חברי מועצה.שקיפות בוועדה לתכנון ובנייה  .4

 שאילתות. .5

 כפר סבא מתקדמת".סיעת "מטעם  מעבר מטוסים מעל העיר .א

מטעם  פרסום הצעת התקציב לציבור - 2020שאילתה לישיבת מועצת העיר מרץ  .ב

 סיעת "כפר סבא בראש".
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מטעם סיעת "כפר  עידוד השתתפות עסקים מקומיים באירועי יום העצמאות .ג

 סבא בראש".

 אי ביצוע החלטות ועדת המשנה לתכנון ובניה והועדה המקומית לתכנון ובניה .ד

 ת "כפר סבא מתקדמת".סיע מטעם

מטעם סיעת "כפר סבא  תהליך גיבוש חוות דעת דיפו למטרו בכפר סבא .ה

 מתקדמת".

 מאגרי מידע בעקבות קורונה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". .ו

 לסדר.הצעות  .6

 מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת". טיפול במשטחי החול בגני הילדים .א

מטעם סיעת "כפר  בר הקורונהכינוס ועדת עסקים קטנים ובינוניים לאור מש .ב

 סבא בראש".

 מועצה ד"ר אסנת ספורטה.ה חברת טעםועדה לילדים ונוער בסיכוי מ .ג

 החברה לתרבות ופנאי בע"מ.נציג ציבור בדירקטוריון אישור מינוי  .7

 אישור מינוי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון". .8

 .2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .9

 .עדכון הרכב ועדות עירייה .10

מתן ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם אישור  .11

 .פעימה שנייה - הלוואה

 .2019תלונות הציבור ממונה דיון בדו"ח  .12

 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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 לבקשת שבעה חברי מועצה 2020העיכוב בהעברת התקציב העירוני לשנת 

בפקודת העיריות נקבע כי "שנת הכספים לכל העיריות תתחיל באחד בינואר של כל שנה". הח"מ  

חלפו כבר יותר מחמישה חודשים מתחילת שנת הכספים הנוכחית, ועדיין אין מבקשים לציין כי 

שנה האחרונות שלעיר אין תקציב בשלב זה של  20-ת בתקציב מאושר. זו הפעם הראשונה לפחו

ה שהתחיל כעיכוב ניכר ממילא הפך להיות גורם מכביד עוד יותר עם פרוץ משבר השנה. כך, מ

איננה שונה מהותית מההצעה הקודמת ומזו שקדמה לה הקורונה. הצעת התקציב הנוכחית 

ת מערכת החינוך. אין בתקציב הקטנת ההוצאות הצפויות נובעת בעיקר מביטול ארועים והשבת

וח עם  השלכות הקורונה על אף הצפי לפגיעה ארוכת טווח בשורה אמיתית להתמודדות ארוכת טו

 בגידול הצפוי בהכנסות העיריה.  

במקומם יש השקעה בדוברות ויחצנות. מנגד, בתקציב לא ת לעידוד העסקים, אין בתקציב תוכניו

עולה הצורך בהטלת הסנקציות המוטלות בימים אלו על עובדי העיריה, אך הגזרות מוטלות על 

ם  ללא מתן ביטוי לכך בתקציב. אין בתקציב תוכנית להתייעלות ניהולית, אין צמצום העובדים, ג

בה מחדש על סדרי עדיפויות במתן התמיכות ואין יעד ברור לצמצום בעלויות הניהול, אין חשי

מיליון שקלים  32ש כוונה לקחת הלוואה נוספת של עומס ההלוואות שנטלה העיריה, נהפוך הוא. י

 אה וזו שאחריה, וגם זו שאחריה תצטרך לשאת בהחזרים.שגם המועצה הב

 

  לאור זאת מבקשים הח"מ להעלות להצבעה את ההצעה הבאה:

"ראש העיריה וגזבר העיריה יציגו למועצת העיר תכנית לצמצום החוב העירוני, תוך התחשבות 

 ימים מיום זה. 14 בהשפעות  הכלכליות של משבר הקורונה על התקציב העירוני בפרק זמן של
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לליווי משפחות של ילדים עם מוגבלויות לבקשת  anagersM-Caseתכנית עירונית להכשרת 

 שבעה חברי מועצה

 רקע

מוגבלויות: מוגבלות פיזית, שמתמודדים עם  18ילדים בגילאי לידה עד  250,000-בישראל חיים כ

 קוגניטיבית, נפשית, מחלה כרונית, לקות ראייה או שמיעה ועוד.

ייה של משפחה. אף אחד לא מתכנן ללדת ילד לידה של ילד עם מוגבלויות  היא נקודת מפנה בח

ר, או ילד על הספקטרום האוטיסטי או ילד עם שיתוק מוחין. לידה של ילד כזה יכולה לערער עיוו

ל המערכת המשפחתית, והיא גם יכולה להיות נקודת צמיחה. זה תלוי במידה רבה בכלים את כ

 יה.שיש למשפחה ולסביבה שלה להתמודד על המציאות שנכפתה על

זה לא נדיר שאחד ההורים עוזב את מקום העבודה כדי לתמוך בילד הזה, לגדל אותו, לנסוע איתו 

לרופאים... יש צורך בהבנת המצב החדש, בלמידת הזכויות של הילד ושל לאיבחונים, לטיפולים, 

המשפחה, בהכרת הגופים המטפלים: משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, הביטוח 

ב להכיר את החקיקה בתחום, שיטות טיפול חדשניות ו, עמותות, ארגוני מתנדבים..., חשהלאומי

שאתה לא הופך חלק ממנו, אתה לא משקיע בלהכיר אותו,  ועוד הרבה דברים. זה עולם שלם, שעד

ומשפחה שנזרקת לעולם הזה, צריכה בו זמנית גם ללמוד לשחות בו וגם להשאיר את הראש מעל 

 המים.

 

העלה שמשפחות לילדים עם  2018-ברוקדייל ב-ג'וינט-וינט ישראל ומכון מאיירסן ע"י ג'דוח שהוכ

מורכבת, הרבה מעבר למה שקשור במוגבלות של הילדים.  מוגבלויות מתמודדות עם מציאות מאד

דיווחו על צורך בהדרכה  76%ו על צורך בקבלת מידע, מהמשפחות דיווח 89%כך לדוגמא: 

מחודשת דיווחו של צורך בעזרה בהשתלבות  64%-צורך בקבוצת תמיכה, ו דיווחו על 70%אישית, 

סיכון לחוות לחץ רגשי ופיזי. הם זקוקים בשוק העבודה. הורים לילדים עם מוגבלויות נמצאים ב

לתמיכה בלתי פורמלית, של מישהו שיודע  –לתמיכה פורמלית של אנשי מקצוע, אך לא פחות מזה 

 ירוקרטיה, המערכת והארגונים שמשחקים במגרש הזה.מה עובר עליהם ומכיר את הב

 

רונית שתיתן מענה הוועדה לילדים ונוער בסיכוי דנה בנושא זה וגיבשה המלצות לתכנית עי

לצרכים הנ"ל. בצוות לקחו חלק אנשי מקצוע, הורים לילדים עם מוגבלויות, חברי מועצה ונציגי 

 .ציבור, ביניהם גם חברת המועצה לירית שפיר שמש

 עיקרי מסמך ההמלצות: .1

גיבוש תכנית עירונית, בשיתוף מוסד אקדמי, להכשרת הורים לילדים עם צרכים  .1

, שילוו הורים אחרים לילדים עם צרכים Case Managers-מיוחדים לשמש כ

 מיוחדים.

 סבסוד עירוני לתכנית ההכשרה. .2

בסיום תכנית ההכשרה יזכו הבוגרים בתעודת הסמכה מטעם המוסד האקדמי  .3

 ותף.הש
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, שילוו Case Managers -העסקת בוגרי התכנית ע"י העירייה בחלקיות משרה כ .4

 הורים אחרים.

 Case -כנית לאורך התקופה בה הם מועסקים כליווי מקצועי של בוגרי הת .5

Managers. 

 ההערכה התקציבית הטנטטיבית לתכנית היתה: .2

 ₪ לשנה. 40,000-כ –סטודנטים  20-משכר הלימוד ל 50%סבסוד של  .1

 ₪ לשנה. 50,000-כ –משרה  25%העסקת בוגרי התכנית בהיקף של  .2

 ₪ לשנה. 30,000-כ –ליווי והנחית בוגרי התכנית  .3

 היתרונות שהוועדה רואה בתכנית: .3

 מתן מענה ייחודי וספציפי למשפחות של ילדים עם מוגבלויות. .1

 סיוע להורים לילדים העם מוגבלויות בהשתלבות בשוק העבודה. .2

 ר סבא, ע"י גיבוש "קהילה תומכת קהילה".קהילתי בכפ-רתיחיזוק ההון החב .3

 

 את הצעת ההחלטה הבאה: בהמשך להמלצות הוועדה, אנו מעלים

לילדים עם מוגבלויות חלק אינטגרלי מהקהילה העירונית, סבא רואה במשפחות -"עיריית כפר

הורים מערכתית שיש לגידול ילדים עם מוגבלויות על חיי הילד, ה-ומודעת להשפעה הרב

והמשפחה. העירייה מוצאת לנכון לקיים פיילוט, במסגרתו יוכשרו הורים לילדים עם מוגבלויות 

בתחום, לסבסד את תכנית ההכשרה, , בשיתוף עם גוף אקדמי המתמחה Case Managers -ל

סבאיות, שלהן ילדים עם -ובהמשך להעסיק את בוגריה במשרה חלקית כמלווים של משפחות כפר

 מוגבלויות".
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 סבא לבקשת שבעה חברי מועצהקריטריונים לתמיכות עיריית כפר 

מיכות עקיפות מליון שקלים ובנוסף ת 6 בכל שנה העירייה מעבירה תמיכות ישירות בגובה של

 שימוש, פטור מארנונה וכדומה.  בדמות דמי

 התמיכות אינן מעודדות פעילות ספורט ילדים וחובבים וכדומה והתבחינים דלים בקריטריונים.

 

 הצעת החלטה: 

תוקם ועדה עם נציגי חברי מועצת העיר, נציגות שווה לקואליציה ואופוזיציה, ואנשי מקצוע 

חודשים קריטריונים חדשים לתמיכות בכל נושאי הליבה  3יר תוך נבחרים אשר תציג למועצת הע

 לאישור. (ספורט, דת, רווחה, תרבות ותחומים שונים)
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 בוועדה לתכנון ובנייה לבקשת שבעה חברי מועצהשקיפות 

ילות חברי מועצת תחום התכנון והבניה הינו תחום מהותי בחייהם של תושבי העיר ועל כן גם בפע

בולט הדבר בתחום התכנון העיר בנושא. קיים חוסר אמון עמוק בתחומים רבים בעיר אך 

חרונה ברשויות רבות וניתן לראות הבנייה. הנושא עלה בעוצמה רבה במהלך מערכת הבחירות האו

שעיריות רבות כבר יישמו את הבטחות הבחירות ופתחו את הועדה לציבור הרחב לרבות שידור 

 לא כך הדבר בעירנו.  -ישיבותה

לפני מספר שבועות התקיים דיון ער, ענייני ומכובד על פרויקט בעל השפעה גדולה על תושבי מרכז 

אך התושבים   (רחוב סוקולוב פינת ויצמן)פרויקט" במרכז העיר  העיר, כפי שראש העיר ציין "מגה

י הציבור, שומרים על האינטרס שיצרו עמנו קשר לפני הישיבה לא זכו לראות כיצד אנו, נבחר

בעקבות סירוב ראש העיר לחשוף את הקלטת  הציבורי מחד ועל האינטרס של הפונים מאידך

 הדיון לציבור.

 קומה….ת כי לא ברור כיצד ומה חשבו חברי המועצה שאישרו תכניתבדיון הנ"ל ראש העיר ציין 

כנית "מפלצתית שכזו"  כן היו עד היום הציבור אינו מבין כיצד ומה היו האינטרסים לאשר ת

 .  (רובם המוחלט חברי קואליציה)חברי המועצה 

ת לאורך  מתחמי פינוי בינוי והתחדשות עירוני -כפר סבא עומדת בפני פרוייקטי ענק נוספים

ולרוחב העיר, נתיב תחבורה ציבורית, רכבת תחתית, הקמת מגדלים באזורים שונים בעיר וכו' 

על העיר ותושביה משמעותית,  יש חשיבות ציבורית לחשיפת הדיונים בפרויקטים בהם ההשפעה 

 ולנראות הציבורית בה מתקבלות החלטות חברי המועצה.  

הושתו על הציבור כולו מגבלות תנועה חסרות תקדים שהשאירו את ... בחסות מגפת קורונה * "

לו המתפרסמות בעמודים  הודעות בענייני תכנון ובניה, א ?כולנו בתוך הבית, ומה קורה שם בחוץ

של העיתונים ונתלות על לוחות מודעות ציבוריים ושאר אלתורים אמורות לעדכן את אחוריים 

זה יהיה מודפס על  -דרמטיים: אם הגינה שלכם תהפוך למגדלהציבור על שינויים שיכולים להיות 

ו בכוונה לישלט תלוי על עמוד חשמל, בהודעה מסורבלת ומלאה במושגים משפטיים שנראה כא

 "  מנסים להדיר את הציבור הרחב מן הידע על מה נבנה לו ליד הבית...

 

 ההצעה הבאה:אנו מבקשים להגביר את השקיפות בתחום התכנון והבנייה על פי 

 

 צעת החלטה: ה

 .דיוני ועדת תכנון ובנייה ישודרו לציבור בשידור בזמן אמת לשקיפות מלאה ואמיתית

 

 .14.4.2020ור זומר ן כלכליסט הנכתב ע"י דציטוט מתוך מאמר מעיתו

 (קישור) הישארו בבית, ועדות התכנון כבר יחליטו בשבילכם 1נספח 

 (קישור) שחיתות בהליכי תכנון ובניה בישראל 2נספח 

  

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3807951,00.html
https://www.idi.org.il/media/9690/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf
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 לכבוד  
 19-02-2020                                                                                   ראש העיר    –רפי סער 

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא מעבר מטוסים מעל העיר, זאת לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. הא' לתוספת השניי36

שאלתי שאילתה ישירה בנושא רעש מטוסים קיים ומתוכנן מעל העיר. זה היה   2-10-2020בתאריך 

, שינוי פרק   2/3/4בשלב שהתחלנו להרגיש תנועת מטוסים ערה, ובשלב העברת תכנית תמ"א 

 תפעול נתב"ג, למועצה הארצית לתכנון ובניה. 

מגבלת גובה טיסה, שעות טיסה, מדידת עצמת הרעש  שאלתי שאלות מפורטות על בסיס התכנית, 

 ועוד. במענה לשאילתה קבלתי נתיב טיסה צפוני ומזרחי לעיר וכן שרמת הרעש לא מצדיקה מדידה. 

  תהנושא הוצג בוועדתכנון ובניה והתבקשה התייחסותנו. מאז התכנית העברה למועצה הארצית ל

בקשה לניטור   – "רכה" מידי לטעמי  ההיית  המשנה לתכנון ובניה. הצעת הצוות המקצועי לתגובה 

הרעש. סברתי שיש להתנגד לשינוי, להוסיף טיעונים שעלו בעתירה, ולהצביע על כך שתנועת מטוסים  

ולבצע שדה תעופה בינלאומי משלים. היקף הטיסות  זו היא תוצאה של כשל של הממשלה לתכנן 

יך כבר לפעול בצפון הארץ או  העכשווי מצדיק מזמן הקמת שדה תעופה נוסף. השדה היה צר

 בדרומה. הייתי היחיד מחברי הועדה שהצביע נגד. 

 מזה זמן חווים תושבי העיר טיסות מעל העיר ולא בצפונה: 

 ממסלול?  הו סטייעל בסיס מה נעשות טיסות מעל העיר? האם ז .1

 מה עושה העיריה כדי למנוע טיסות אלו?  .2

ה לבחינת הקמת תחנת ניטור זמנית.  בתשובה לשאילתה ישירה נכתב שיש כונה לקדם פני .3

 פניה כזו?  ה האם נעשת

 האם התושבים מיודעים על ידי העיריה לגבי הטיסות מעל העיר?   .4

 בברכה

 ר סילבר. סיעת כפר סבא מתקדמת, הדר לביא, פינחס כהנא, אמי 

 

 העתק: 

 מנכ"ל  – איתי צחר  

 בן צרטוף 
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23/2/2020 
 

 
   23/02/20 

 

 פרסום הצעת התקציב לציבור - 2020 מרץלישיבת מועצת העיר  השאילת

 
 

תציג   יההצהיר ראש העיר שיפעל להגביר את השקיפות, ושהעיריבמהלך מערכת הבחירות 
 את התקציב, לפני אישורו, לציבור, במטרה לתת דין וחשבון ולהיות קשובים לצרכי התושבים.

 
  , , את הצעת התקציב לציבור אמיר כוכבי – עיריית הוד השרוןלאחרונה, פורסם על ידי ראש 

 . לאישורו במועצהבטרם הובא 
שאלות על תהליכי  וללשאלאפשר לציבור  בפרסום שלו, הסביר כוכבי, שהמהלך נועד כדי

בפרסום עידכן   , להשיג ולהציע שינויים בתקציב המוצע. העבודה ועל המשמעויות התקציביות
כוכבי, כי הוא והצוות המקצועי יעלו לשידור לייב ויענו על כל השאלות שיועברו להם מראש וגם  

 כאלו שיעלו בזמן השידור. 
 

 בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 

 ריה לפרסם את התקציב השנתי לציבור בטרם יובא לדיון במועצה?בכוונת העיהאם  .1

האם בכוונת העיריה לאפשר לציבור, בטרם אישור התקציב העירוני, לשאול ו/או לקבל הסברים    .2

 ביחס לתקציב העירוני?

לאור העיכוב הרב בהגשת התקציב לדיון בועדת הכספים ואישור המועצה, נבקש לקבל עידכון  .3

 ס הגשת התקציב. לסטטו 

 

 בברכה, 

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 חגואל, חברת מועצת העיר -גרשון קרן 

 סיעת "כפר סבא בראש" 

 

 העתקים: 

 עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא  -מנכ"ל עיריית כפר סבא, בן צ'רטוף -איתי צחר
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       23.02.2020 

  2020מרץ לישיבת מועצת העיר  השאילת
 וד השתתפות עסקים מקומיים באירועי יום העצמאותעיד

 
יום העצמאות הינו יום חגיגות בו משתתפים עשרות אלפים מתושבי העיר. לצד החלק 

 האומנותי, ביום זה יש גם מסחר רב בתצורה של דוכנים וממכר רחוב. 
המעוניינים בכך, תוך  זו הזדמנות מצוינת לעודד את העסקים המקומיים ותושבי העיר, 

 הקפדה על כללי שיוון הזדמנויות, לקחת חלק פעיל בערב זה.
 
 

 בהתאם נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות כדלקמן:

 
 כיצד מתקיים הליך רישוי להפעלת דוכן? .1

 האם נגבת אגרה מבעלי הדוכנים? ומה גובהה?  .2

 כיצד נבחרים בעלי הדוכנים באזורי המזון? .3

 לתושבי העיר, לגבי הצבת דוכנים?נעשות על מנת להנגיש את המידע איזה פעולות  .4

 איזה הליכי פיקוח מתקיימים על מנת לוודא שבעלי הדוכנים עומדים בדרישות הרישוי?  .5

 

 

 בברכה, 

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 חגואל, חברת מועצת העיר -גרשון קרן 

 סיעת "כפר סבא בראש" 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא עוזר  -יית כפר סבא, בן צ'רטוףמנכ"ל עיר -איתי צחר
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 לכבוד  
 23-02-2020                 ראש העיר              –רפי סער 

בנושא אי ביצוע החלטות ועדת המשנה לתכנון שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, 

לפקודת  הא' לתוספת השניי36והועדה המקומית לתכנון ובניה, זאת לפי סעיף ובניה 

 העיריות.

 

החלט   20190015, ישיבה מספר 2-12-2019בישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 

, שלט פרסום בקשת מקסימדיה, פרסום חוצות בע"מ, שהוקם ללא 20190456לגבי בקשה 

דומה בדרך הפועל , החליטה מליאת הועדה היתר, להסיר השלט לאלתר. לגבי שלט 

 ל, "לסרב לבקשה ולהסיר השלט לאלתר".כנ" , 3-2-2020בתאריך המקומית לתכנון ובניה 

לאחר שהשלטים לא הוסרו, פניתי ליועץ המשפטי של העיריה ולמהנדסת העיר לדאוג לביצוע  

 ההחלטה.

 עד היום השלטים לא הוסרו. 

 חייב בהחלטה.מדוע לא דואגים להסרת השלטים כמת

 

 בברכה

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר. –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 

 עתק :ה

 מנכ"ל העיריה  –איתי צחר 

 אדריכלית עליזה זיידלר גרנות

 בן צרטוף 
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 סער,לכבוד ראש העיר מר רפי 

 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 

 

 תהליך גיבוש חוות דעת דיפו למטרו בכפר סבא ן:הנדו

 

בחודשים האחרונים מקודמת תכנת לאומית להקמת מטרו, רכבת תת קרקעית, במדינה. 

מדובר בפרויקט לאומי, ארוך טווח ומבורך. קו מטרו אחד באזורנו יעבור דרך כפר סבא 

לפני מספר ה. עובר ברעננ M1Nובתקווה יתן שירות משמעותי לתושבי העיר. קו המטרו 

תגיע לשכונה הירוקה ותשרת גם את תושביה בו שהתחנה האחרונה ככה"נ תוכנן חודשים 

וגם את איזור התעסוקה. לאחרונה התגלה כי התחנה האחרונה היא למעשה דיפו לטיפול 

לבנייני מגורים גדולה מהמצופה בתחזוקה של הרכבות ותפעול הקו, וכי היא תבנה בסמיכות 

אמור להיות בשטח קטן משמעותית  דווחה טענת העירייה כי הדיפו היה בעיר. בתקשורת

, שבוע לפני דיון סטטוטורי בנושא, התגלה כי הוא יוקם 20/5/20-ומרוחק מהעיר, ושרק ב

לערך  4דונם, פי  800-, וכי גודלו יהיה כבצמוד לעיר, על אדמות מועצה אזורית דרום השרון

 . מהמתוכנן

 של ראש העיר שיתנגד לכך. יצאה אמירה חד משמעית 

 להבין את תהליך הטיפול בסוגיה. ברצוננו

 

 

 

 מבקשים להבין:
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. האם בזמן ההחלטה על העתקת התחנה האחרונה של הקו היה ידוע שיוקם בסמיכות 1

 אליה דפו? האם אנחנו דחפנו להעתקת מיקומו לכפר סבא? 

 גו תכניות בענין? . מה היה אמור להיות גודלו ומיקומו המקוריים. האם הוצ2

 השטח?. האם נעשה מעקב על התכנון? מתי נודע לנו על שינוי המיקום וגודל 3

 . מדוע התכנית לא הובאה לועדת המשנה לתכנון ובנייה?4

 . כיצד אנחנו מתכוונים למנוע תכנית זו?5

 

 

 כפר סבא מתקדמת

 הדר לביא, פנחס כהנא ואמיר סילבר
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 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות 36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 

 סער.לכבוד ראש העיר, מר רפי  
 

ים האחרונים, בעקבות משבר הקורונה, עיריית כפר סבא החלה לאגד ולאסוף מאגרי  בחודש
 מידע שונים על תושבי העיר.

מישיבות העדכון, ציין מנכ"ל העירייה כי נעשות פעולות ממוקדות לאיגום המידע  באחת
 העירוני מכל הגורמים המספקים שירותים עירוניים. 

צאה בקמפיין נרחב בו תושבים התבקשו להעביר מידע רב על כמו כן, עיריית כפר סבא י
 תושבים ותיקים בעיר, כתובות, טלפונים ולעיתים אף מצב משפחתי.

ען הסר ספק, אין אנו מתנגדים לאיסוף המידע החיוני בשעת חירום מכל וכל, בוודאי בעת  למ
 חירום. 

שהגישה אליהם מוגדרת   יחד עם זאת ברצוננו לוודא כי מאגרי המידע נשמרים כפי שנדרש,
בזהירות ולא יעשה שימוש ללא אישור מפורש מעת התושבים במידע זה העלול 

 טיות.לחשוף את הרשות לתביעות משפ
 
 

 כיצד נאסף המידע בימי החירום האחרונים ובימי שגרה? .1
האם כל המידע נאסף באישור מפורש הנחתם ע"י התושב שנתוניו ישמשו למאגר  .2

 העירוני? 
 ים במאגר המידע ומי רשאי להשתמש בו? מהם השימוש .3
4.  

 
 
 
 
 

 
 בברכה,

 סיעת כפר סבא מתקדמת 
 הדר לביא, אמיר סילבר ופנחס כהנא
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 ראש העיר                                                    –לכבוד  רפי סער 

 2020הצעה לסדר לישיבת המועצה לחודש פברואר 

 

 טיפול במשטחי החול בגני הילדים הנדון: 

מזה שנים רבות עולות תלונות על תחזוקת החול בגני הילדים, עם סוף תקופת גשמי 

 וע תלונות מהורים וצוותים.שנחזור לשמ הברכה אני מאמין

בעבר הנושא עלה והעיריה יצאה לתכנית עירונית שכל גן שישופץ החצר תוסדר עפ"י  

ארגז חול, שטח מרוצף, משטח חול באזור מתקני המשחקים ולעיתים גם  -העיקרון הבא

 .י שטח קטן של דשא סינטט

נותן מענה  איננו  יחד עם זאת, המענה הנ"ל אומנם מקטין את שטח החול אך

 לניקוי/החלפה/סינון או תלונות הורים וצוותים על חול מלוכלך/מזוהם. 

בעבר הובטח כי תוכן תכנית עירונית לטיפול בחול ומספר הסינונים יעלה מפעמים בשנה 

 ואף יותר במקרה הצורך.  4-ל

 חריגים עד כה התכנית לא הוצגה, מספר ניקיונות החול לא עלה ואין מענה נקודתי למקרים

 בהם החול מלוכלך או מזוהם והצוות מבקש טיפול עירוני )סינון וריסוס(.

 

 הצעת החלטה: 

עריית כפר סבא תכין תכנית טיפול שנתית לחול בגני הילדים )כולל החצר וארגז 

 החול( ומספר הפעמים בהם החול יסונן. 

שנת  בתוכנית יינתן מענה למקרים בהם צריך סינון/ריסוס פעם נוספת במהלך 

 ימודים בטווח זמן של ימים מפתיחת הקריאה במוקד העירוני. הל

 התכנית תפורסם לצוותים החינוכיים בגנים ולהורי ילדי הגנים.

 

 בברכה 

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר.   -סיעת כפר סבא מתקדמת
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          31/05/2020
  

          לכבוד 

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 
 2020הצעה לסדר לקראת ישיבת מועצת העיר לחודש יוני 

 כינוס ועדת עסקים קטנים ובינוניים לאור משבר הקורונה

בעיצומו של אחד המשברים הכלכליים הגדולים ביותר שידעה המדינה והעולם כולו.  נמצאיםאנו 
משבר אשר משפיע על כל תחומי חיינו, בריאותיים וכלכליים, משבר שדורש התמודדות מושכלת, 

 גדולים כקטנים.  -לאורך זמן ומתן מענה לפגיעה הצפויה בעסקים 
 

ם עסקים קטנים ובינוניים טרם התכנסה מאז תחילת לקידו  למרות פניותיי החוזרות ונשנות, הועדה
הקדנציה, בחלוף למעלה משנה וחצי. זהו מצב בלתי נסבל ללא קשר למשבר הקורונה, אך במיוחד 

 בעת הזו הוא בלתי מתקבל על הדעת.
 

אנו נמצאים במצב אבסורדי בו אין מדיניות, אין תוכניות ואין הובלה של התחום הכלכלי / עסקי 
הקשור לעסקים הקטנים והבינוניים. אילו היתה מתכנסת הוועדה לא בהכרח היו  ר, בכלבעי

נמצאים פתרונות קסם, אולם היו מוצעים רעיונות ויוזמות הן מאנשי המקצוע והן מנציגי הציבור 
 ונציגי הסוחרים אשר התנדבו לכהן בוועדה זו.

 
ראש העיר, לרבות  קריאה שעבר  לרשימת הקלות עליהם הכריז בשבוע נכון, לאחרונה נחשפנו

ומתן  רשות  לצד דחיית תשלום אגרות השילוט ,לעידוד המסחר בעיר על ידי תושבי העיר עצמם
שימוש לבעלי מסעדות ומתחמי המזון בעיר להצבת כסאות ושולחנות במרחב הציבורי ללא כל חיוב 

ים בדיונים, ולא כלכלית מגבשנוסף. זו בהחלט התחלה טובה ואנו מברכים על כך אולם תוכנית 
בהרחבת הפתרונות,  ברשתות החברתיות. מחובתנו כלפי ציבור הסוחרים לכנס את הועדה ולדון

 ולבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים:
 

 מתן תמריצים לתושבים שירכשו מחנויות במרכז העיר. .1
לטפורמות מתן ייעוץ עסקי ותמיכה מקצועית לעסקים שעדיין לא הנגישו את עצמם לפ .2

 נטרנטיות.אי
לאפשר במה לבעלי עסקים מתחום השירות והטיפול במסגרת הדף של העיריה/אפשרות  .3

 להעזר במתחמי העיריה בכדי להעביר הרצאות.
 לבחון שילוב רשתות אופנה גדולות לרחוב ויצמן ועידוד פתיחת בתי קפה ומסעדות. .4
 ף פייסבוק(./ תדמית, ד לסייע לעסקים בהקמת נוכחות דיגיטלית )אתר בסיסי מסחרי .5
 להגדיר נוהל להצגת טובין על שטח המדרכה מחוץ לחנות, ולא רק למסעדות ובתי קפה. .6
הצללה צבעונית וקישוט המרחב באמצעים חזותיים אווריריים שמעניקים תחושה של  .7

 פסטיבל )לא דגלונים של יום העצמאות( והוספת תאורה בלילה.
דוכן קטן עם כוסיות משקה  -דל )צריך לחשוב על מוהעמדת עמדות התרעננות בקיץ  .8

 ממותק וקרח(.
 כרטיס הנחות דיגיטלי לעסקים בעיר. .9

לערוך קמפיין ברשתות החברתיות ובשלטי החוצות. כפר סבאים קונים ומבלים בכפר  .10
סבא! )תחרויות של צילום תמונות בחנויות ברחבי העיר ובמקומות הבילוי ולפרסם בדף 

 ריל פרסים בין המצטלמים.(ות הפייסבוק.  להגשל העירייה וקבוצ
 שילוט, פרסום במגוון מדיות ללא עלות או בעלות מסובסדת.  .11
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אלו הם רק חלק מדוגמאות שעלו משיחות עם סוחרי מרכז העיר, אך ודאי שישנם צעדים רבים 
 נוספים שיש לבחון.

 
 הצעת החלטה

טנים ובינוניים תכנס ועדת עסקים קלאור חשיבות הנושא בכלל, ולאור משבר הקורונה בפרט, ת
עבודה לשיקום העסקים בעיר וזו תוצג למועצת  הנהלת העיר תגבש תוכנית    במהלך החודש הקרוב.

 יום. 60העיר בתוך 
 
 

 בברכה,
 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 חגואל, חברת מועצת העיר –קרן גרשון 
 סיעת "כפר סבא בראש"

 
 העתקים:

 עוזר מנכל עיריית כפר סבא –וף עיריית כפר סבא, בן צרטמנכ"ל  –איתי צחר 
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 2020ביוני  6

 לכבוד 

 רפי סער 

 סבא-ראש עיריית כפר

 

 2020לסדר לישיבת המועצה לחודש יוני הצעה הנדון: 

 

 רקע: .1

 

משבר הקורונה השפיע על כלל תושבי העיר, וביניהם גם הילדים ובני הנוער המוגדרים 

הוועדה לילדים ונוער בסיכוי קיימה דיון בנושא השפעת המשבר על אוכלוסייה זו,  בסיכון/בסיכוי.

היחידות העירוניות המטפלות בה, ודנה שמעה סקירה רחבה של אנשי המקצוע המנהלים את 

בפערים שעדיין דורשים התייחסות. בהמשך לכך, העלו חברי הוועדה המלצות קונקרטיות 

הישיבה וההמלצות נשלחו להנהלת העיר, אולם לא זכו להתערבויות אפשריות. פרוטוקול 

 :להתייחסות כלשהי. בשל חשיבות ודחיפות הנושא, מועלית הצעת ההחלטה הבאה

 

 הצעת החלטה: .2

, 30.4.2020 -סבא תלמד את המלצות הוועדה לילדים ונוער בסיכוי מיום ה-עיריית כפר .א

 .הנוער בסיכוי-דים ובניותבחן את המלצותיה בהקשר של השפעת משבר הקורונה על היל

 העירייה תעדכן את חברי הוועדה בהחלטות שיתקבלו בהקשר לאוכלוסייה זו. .ב

 

 

 בברכה,

 ד"ר אסנת ספורטה  

 חברת מועצת העיר
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 החברה לתרבות ופנאי בע"מנציג ציבור בדירקטוריון ינוי אישור מ

 הצעת החלטה

 בע"מ. כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לתרבות הפנאי רו"ח איריס שחםמאשרים למנות את 

 

 .קו"ח של המועמדתמצ"ב 

  



 קורות חיים
 
 

 פרטים אישיים:
 

  4נ +  :מצב משפחתי 17/04/1973 :תאריך לידה איריס שחם :שם
 

  :תכתוב :דוא"ל  :נייד
  

____________________________________________________________________ 
 

 , חברת לשכת רואי החשבון.2000( משנת C.P.Aמוסמכת ) חשבון רואת

 (.BBA( ותואר ראשון )MBAתואר שני )

בעלת ניסיון רב שנים בתחום החשבונאות, הכספים, מערכות לניהול שרשרת אספקה, 

 , פורטלי ספקים ולקוחות.B2Bלוגיסטיקה, מערכות 

 .בתחומים שונים עובדים מקצועיים 10עובדים של  יצוות ניסיון רב שנים בניהולכולל 

____________________________________________________________________ 
 

 השכלה:
 

 אוניברסיטת תל אביב.מ קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים : 2017

אקדמי של המכללה לול ההמס - (MBAים )תואר שני במנהל עסק תוגרב :2003 – 2004

 התמחות: מימון. למינהל.

 רואת חשבון מוסמכת מטעם מועצת רואי החשבון בישראל. : 2000

ה המסלול האקדמי של המכלל - (BBA)תואר ראשון במינהל עסקים  תבוגר :1995 – 2000

 התמחות משנית: מימון. ת.למינהל. התמחות ראשית: חשבונאו

____________________________________________________________________ 
 

 :שירות צבאי
 

שירות באכ"א בקרה ובאכ"א נפגעים  .קצינה בדרגת סגן –חיל השלישות  :1990 – 1993

 בתפקיד קצינת תקציבים.

____________________________________________________________________ 
 

 ניסיון תעסוקתי:
 

 שירות לקוחות, תפעול, סמנכ"ל כספים – סגמנט טכנולוגיות מידע חברת:        2020-2011

 ומנהלת תחום האיכות בחברה

  לניהול שרשרת  ממוחשבותחברה פרטית אשר עוסקת במערכות

, פורטלי ספקים ולקוחות. לחברה עשרות אלפי B2Bאספקה, מערכות 

 לקוחות פעילים.

  נהלות המונה חשבת, מניהול מערך הכספים והגבייה של החברה

 .חשבונות וגבייה

  מהנדסי ומהנדסות  10ניהול מחלקת שירות הלקוחות של החברה המונה

 תעשייה וניהול, הנותנים מענה לעשרות אלפי לקוחות החברה.



  של החברה.השוטף ניהול מערך התפעול 

  ניהול ושיפור מתמיד של תהליכי עבודה בין מחלקות החברה. תהליכים

 ם.ממוחשבים ותהליכים ניהוליי

  במסגרת התקנים של החברה האיכותמנהלת תחום ,ISO9001:2015 ,

ISO27000  ו– ISO27799 .להם מוסמכת החברה 

 
 החברהחשבת  - הנדסת התפלה בע"מ – IDEחברת :        2011-2008

 חברות דלק אשר הינן ע"י  50% -ו  כי"לע"י  50% המוחזקת  בת תחבר

. עבודה עובדים 400 .יליוני $מ מאותבעלת מחזור פעילות של בורסאיות 

 . IFRS -לפי חוקי ה

  עובדים: מנהלי חשבונות וחשבי שכר. 8ניהול צוות של 

 .)הכנת דוחות כספיים תקופתיים בפורמט בורסאי )כולל דוחות מס 

 .עבודה לפי פרויקטים ובהתאם הכרה בהכנסה 

 .פעילות עסקית ורב מטבעית מול ספקים ולקוחות בישראל ובחו"ל 

 מול רשויות המס השונות. שוטפת עבודה 

 

 ע' סמנכ"ל כספים. – חברת תרו תעשיית רוקחות:        2007-2000

  בורסאית אשר נסחרת ב חברה- NASDAQ.  בעלת מחזור פעילות של

 . USGAAP -עבודה לפי חוקי ה .בעולם עובדים 1,200, מיליוני $ מאות

  בקשות ודיווח  כולל הגשת –עבודה שוטפת מול המדען הראשי בישראל

 .שוטף

 .)הכנת דוחות כספיים תקופתיים בפורמט בורסאי )כולל דוחות מס 

 .פעילות עסקית ורב מטבעית מול ספקים ולקוחות בישראל ובחו"ל 

 מו"מ ופעילות שוטפת. ,בנקיםה עם עבודה שוטפת 

 מול רשויות המס השונות. עבודה שוטפת 

 

 .Seniorמבקרת בדרגת  – NGERNST & YOUפירמת ראיית החשבון  :1998 -2000

  גדולעריכת ביקורות חשבונאיות לחברות בעלות נפח פעילות. 

  מבקרים 3ניהול צוות של. 

 הרכבת דוחות כספיים לחברות ישראליות ובין לאומיות. 

 .הרכבת דו"חות מס לחברות ישראליות ובין לאומיות 

 הכנת דוחות מס, דיוני מס, ניהול ספרים וייצוג מול רשויות המס. 

            



 

 פיליפ ברוקסמשרד רו"ח   :1998-1995

 בחברות מגוונות. עריכת ביקורות חשבונאיות 

 .הכנת דוחות מס, דיוני מס, ניהול ספרים וייצוג מול רשויות המס 

__________________________________________________________________ 

 ידע ומערכות מחשב:

 

  ו פיננסיות  מערכותעבודה שוטפת על רב ב וניסיוןהכרות מעמיקה– ERP מסוג, SAP  

PRIORITY ,.חשבשבת, מיכפל, מיפנה, חיסולית 

 

  היכרות מעמיקה וניסיון רב בעבודה שוטפת במערכותCRM. 

 

  ומקצועית בכל תוכנות שליטה מלאהMS OFFICE תוכנות כח אדם, נוכחות, מערכות ,

 ואתרי אינטרנט מקצועיים.

 

 קשרי ספקיםבתהליכי ניהול שרשרת אספקה, לוגיסטיקהוניסיון רב שנים   בידע נרח , 

 ולקוחות

 

  ידע נרחב בתחום האיכות הכולל ניסיון בהסמכה ויישום מתמיד של תקניISO .השונים 

____________________________________________________________________ 

   שפות:

 

 .מצוינתברמה  – אנגלית שפת אם – עברית

 

    .אבקש לשמור על סודיות מתבקשת – עודות והמלצות יועברו עפ"י דרישהת

____________________________________________________________________ 

 :פעילויות אישיות

 

 משתתפת בטריאתלונים ומרוצי ריצה בארץ ובחו"ל

 

 בכפר סבא ןושל בית הספר היסודי גורד לשעבריו"ר הנהגת ההורים 

 

 הנהגת ההורים העירונית בכפר סבאלשעבר של מזכיר 

____________________________________________________________________ 
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 אישור מינוי דירקטוריון תאגיד הביוב "פלגי השרון"

 הצעת החלטה

כנציגי עיריית כפר סבא כחברי דירקטוריון תאגיד הביוב  הבאיםמועמדים מאשרים למנות את ה

 "פלגי השרון":

 רפי סער כנציג מועצת העיר .1

 צחי בן אדרת כנציג עובד עירייה .2

 רונית קורן כנציגת ציבור .3

 איריס שיינפלד כנציגת ציבור .4

 

 מצ"ב חוות הדעת של יועמ"ש התאגיד, עו"ד יובל קוויטק

 

  



                         
Moshe Zohari  Adv.&Notary  משה זוהרי ונוטריון עו"ד 

Yuval Kviatek Adv.     יובל קויאטק "דעו 

Ofir Hadad  Adv.    אופיר חדד עו"ד 

Aaron Abehassera Adv.    אהרון אבוחצירה עו"ד 

Gilad Zohari Adv.    גלעד זוהרי עו"ד 

Gad-Yigal Sassi Adv.    יגאל סאסי-גד עו"ד 

*Stephanie H. Schloss Adv.     סטפני שלוס עו"ד * 
Licensed to practice law in New York State & New Jersey, USA) )   ג'רסי, ארה"ב(-יורק וניו-)בעלת רישיון ממדינת ניו 

              
            1 Golan St. Airport City 7010000,  PO Box 1140  1140ת.ד.  , 7010000התעופה , קריית שדה 1רחוב גולן 

 Tel: 03-9748888טל:  :Fax 03-9748887פקס: 

 Email: lawyers@zoharim.com  

    

 

 
 

 
 

 
 לכבוד

  ת העיר כפר סבא חברי מועצ
 

 .נ.גא.
 

  ויו"ר ירקטורכדכהונה חוות דעת בדבר התאמה ל – ראש העיר רפי סער חוו"ד בעניין הנדון: 
  בע"מ ,ר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאלת כפימיסודן של עירי ,פלגי שרוןבתאגיד 

 
 כללי .1

הינו תאגיד מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  –פלגי שרון תאגיד 
 )להלן: "החוק"(. 2001 –וק תאגידי מים וביוב התשס"א שהוקם מכוח ח

צור  –כפר סבא ומשק המים והביוב של המועצה המקומית כוכב יאיר עיריית  ביוב של טפל במשקמהתאגיד 
 תושבים.    120,000 -כים  ביחד המוניגאל 

 . בא ריית כפר סעימטעם  כדירקטור, מר רפי סער ראש העיר של וכהונתאישור חוות דעת זו בעניין  2

דירקטורים,  9דירקטורים ומקסימום  5ום טוריון החברה אמור למנות מינימעל פי החוק ותקנון החברה, דירק 3
ועצת רשות כאשר לא יותר משני שליש מחברי הדירקטוריון יכול ויהיו "עובדי רשות מקומיות" וחברי מ

 ת מקומית". מקומית ובלבד שלא יותר מרבע יהיו  חברי "מועצת רשו

השלמת הכוורת על ידי וסדר  ת במצבו המלאלהלן הרכב הדירקטוריון כפי שהוא אמור להיו
 . לבחינת מינוייםה הוועד

 מטעם סוג דירקטור מסד

 כפר סבא עיריית ראש העירייה 1

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 2

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 3

 DATE: 2020מאי,  26 תאריך:

 REF:  סימוכין:
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 עיריית כפר סבא  עובד רשות 4

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 5

 יגאל.מועצת כוכב יאיר צור  דירקטור חיצוני 6

 עיריית כפר סבא עובד רשות 7

 סבא עיריית כפר  דירקטור חיצוני 8

 מועצת כוכב יאיר צור יגאל. חבר מועצה 9

 

 בתאגיד.יו"ר ו הנ"ל, מול כשירותו לכהן כדירקטורלמועמד תייחס בקצרה א 4

 רפי סערמר 

 :השכלה

בר  תמאוניברסיטמנהל עסקים ב M.B.A -ו וסוציולוגיהבמדעי המדינה  B.A –ראשון ל תואר בעהינו  המועמד
 .ן איל

 :ניסיון

ניהול תפקידי בשורה של  שימש בעברווועד היום  2018ש דצמבר חודריית כפר סבא מראש עיכמשמש המועמד 
 :בכירים  

 .הוד השרון עיריית נכ"ל מ

 .  שורתד התק"ט משררמ

 מנכ"ל עיריית כפר סבא 

 :ניגוד עניינים

 .ניגוד עניינים ואין ל כי ונו בשאל הצהיר  לעניין ניגוד עניינים, המועמד

ל לכהן וכראש רשות מקומית י  06.11.2011מיום  3798ת ממשלה מובהר למען הסר ספק כי בהתאם להחלט
 ,כדירקטור וכיושב ראש דירקטוריון תאגיד מים וביוב שבבעלותה

 לסיכום:

מתקיימים  ,סער רפי  ראש העיר מרשל  יווקורות חי , כי מבדיקת השאלוןכיועמ"ש התאגיד הריני לאשר
( )א( לחוק 2א ) 16( וסעיף 1א ) 16במועמד תנאי הכשירות הנדרשים בעניין ההשכלה והניסיון כמפורט בסעיף 

לעניין שאלות של ניגוד ניעה לאשר מינויו לתפקיד הנ"ל לרבות ואין מ  2001 -תאגידי מים וביוב, התשס"א
  עניינים.

 

 בכבוד רב ובברכה,       
 

       
 , עו"דיובל קויאטק      

 זוהרי ושות', משרד עורכי דין מ.    
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Aaron Abehassera Adv.    אהרון אבוחצירה עו"ד 

Gilad Zohari Adv.    גלעד זוהרי עו"ד 
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 לכבוד

   אסב העיר כפרחברי מועצת 
 

 , .נ .גא.
 

פלגי בתאגיד   ירקטורכדכהונה חוות דעת בדבר התאמה ל – צחי בן אדרת חוו"ד בעניין הנדון: 
  בע"מ ,ר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאלת כפימיסודן של עירי ,שרון

 
הינו תאגיד מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  –פלגי שרון תאגיד  .1

 )להלן: "החוק"(. 2001 –וק תאגידי מים וביוב התשס"א שהוקם מכוח ח

צור  –כפר סבא ומשק המים והביוב של המועצה המקומית כוכב יאיר טפל במשק ביוב של עיריית מהתאגיד  .2
 תושבים.    120,000 -כים  ביחד המוניגאל 

 . בא ריית כפר סעימטעם  כדירקטורצחי בן אדרת מר  של וכהונתאישור חוות דעת זו בעניין  .3

דירקטורים,  9דירקטורים ומקסימום  5על פי החוק ותקנון החברה, דירקטוריון החברה אמור למנות מינימום  .4
ועצת רשות כאשר לא יותר משני שליש מחברי הדירקטוריון יכול ויהיו "עובדי רשות מקומיות" וחברי מ

 ת מקומית". מקומית ובלבד שלא יותר מרבע יהיו  חברי "מועצת רשו

השלמת הכוורת על ידי וסדר  להלן הרכב הדירקטוריון כפי שהוא אמור להיות במצבו המלא
 . לבחינת מינוייםה הוועד

 מטעם סוג דירקטור מסד

 כפר סבא עיריית ראש העירייה 1

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 2

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 3

 עיריית כפר סבא  עובד רשות 4

 DATE: 2020מאי,  26 תאריך:

 REF:  סימוכין:

   

   

mailto:lawyers@zoharim.com
mailto:amramis@012.net.il
mailto:rutilaw@bezeqint.net
mailto:Don111@gmail.com


 
- 2 – 

MOSHE ZOHARI & CO. 'משה זוהרי ושות 

Law Off ice  דין-עורכי משרד 
 

 

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 5

 יגאל.מועצת כוכב יאיר צור  דירקטור חיצוני 6

 עיריית כפר סבא עובד רשות 7

 עיריית כפר סבא  דירקטור חיצוני 8

 מועצת כוכב יאיר צור יגאל. חבר מועצה 9

 

 הנ"ל, מול כשירותו לכהן כדירקטור בתאגיד.למועמד תייחס בקצרה א .5

 צחי בן אדרת מר 

 :השכלה

 .רופין - םמהמרכז ללימודים אקדמייבונאות וחשבכלכלה  B.A –ראשון ל תואר הינו ובע המועמד

 :ניסיון

ניהול שימש בעברו בתפקידי קיד בכיר בעירייה ותפהמהווה  ההכנסות וארנונה מנהל אגף משמש המועמד 
 :בכירים  

 רוןמעיינות השתאגיד המים והביוב מנכ"ל 

 יד המים והביוב מעיינות השרון בתאגסמנכ"ל כספים וכוח אדם 

 מס הכנסה בכיר בפקיד שומה ת"א מפקח 

 :ניגוד עניינים

או מועצה ניגוד עניינים ולא זיקה פוליטית לראש ה ואין ל כי ונו בשאל לעניין ניגוד עניינים, המועמד הצהיר 
 . ברי המועצהלח

 לסיכום:

מתקיימים במועמד תנאי  ,בן אדרתשל מר  יווקורות חי כי מבדיקת השאלון כיועמ"ש התאגיד הריני לאשר
( )א( לחוק תאגידי מים 2א ) 16( וסעיף 1א ) 16הכשירות הנדרשים בעניין ההשכלה והניסיון כמפורט בסעיף 

  לעניין שאלות של ניגוד עניינים.ניעה לאשר מינויו לתפקיד הנ"ל לרבות ואין מ  2001 -וביוב, התשס"א

 

 בכבוד רב ובברכה,       
 

       
 , עו"דיובל קויאטק      

 זוהרי ושות', משרד עורכי דין מ.    
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Ofir Hadad  Adv.    אופיר חדד עו"ד 

Aaron Abehassera Adv.    אהרון אבוחצירה עו"ד 

Gilad Zohari Adv.    גלעד זוהרי עו"ד 

Gad-Yigal Sassi Adv.    יגאל סאסי-גד עו"ד 

*Stephanie H. Schloss Adv.     סטפני שלוס עו"ד * 
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 לכבוד

   אסב העיר כפרחברי מועצת 
 

 .נ.גא.
בתאגיד  ויו"ר ירקטורכדכהונה חוות דעת בדבר התאמה ל – רונית קורן חוו"ד בעניין הנדון: 

  בע"מ ,ר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאלת כפימיסודן של עירי ,פלגי שרון
 

 כללי .1

הינו תאגיד מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  –פלגי שרון תאגיד 
 )להלן: "החוק"(. 2001 –וק תאגידי מים וביוב התשס"א שהוקם מכוח ח

צור  –כפר סבא ומשק המים והביוב של המועצה המקומית כוכב יאיר טפל במשק ביוב של עיריית מהתאגיד 
 תושבים.    120,000 -כים  ביחד המוניגאל 

 . בא ריית כפר סעימטעם ית חיצונית כדירקטורקורן הגברת רונית  של הכהונתאישור חוות דעת זו בעניין  2

דירקטורים,  9דירקטורים ומקסימום  5על פי החוק ותקנון החברה, דירקטוריון החברה אמור למנות מינימום  3
ועצת רשות כאשר לא יותר משני שליש מחברי הדירקטוריון יכול ויהיו "עובדי רשות מקומיות" וחברי מ

 ת מקומית". מקומית ובלבד שלא יותר מרבע יהיו  חברי "מועצת רשו

השלמת הכוורת על ידי וסדר  להלן הרכב הדירקטוריון כפי שהוא אמור להיות במצבו המלא
 . לבחינת מינוייםה הוועד

 מטעם סוג דירקטור מסד

 כפר סבא עיריית ראש העירייה 1

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 2

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 3

 עיריית כפר סבא  עובד רשות 4

 DATE: 2020מאי,  26 תאריך:

 REF:  סימוכין:
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 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 5

 יגאל.מועצת כוכב יאיר צור  דירקטור חיצוני 6

 עיריית כפר סבא עובד רשות 7

 עיריית כפר סבא  דירקטור חיצוני 8

 מועצת כוכב יאיר צור יגאל. חבר מועצה 9

 

 בתאגיד.ית לכהן כדירקטור ההנ"ל, מול כשירות תלמועמדתייחס בקצרה א 4

 ן הגברת רונית קור

 :השכלה

  ההינ תהמועמד

 מאוניברסיטאת בר אילןמדעי המדינה קרימינולוגיה וב B.A –ראשון תואר  תלבע

 New York Institute of Technology (NYIT)  -מ מנהל עסקיםב M.B.A -בעלת תואר שני ו

 :יסיוןנ

המזרח  אירופה, – EMEA בוצת קב שירותים תחום רכש מנהלתת כמשמשולומברג בבת עובדת המועמד
 .ישראל בלומברג   -ואפריקה  התיכון

 .הברית ארצות בלומברג, טכנולוגי רכש צוות ראש

 :ניגוד עניינים

מועצה ניגוד עניינים ולא זיקה פוליטית לראש ה האין ל כי  הונבשאל  ההצהיר תלעניין ניגוד עניינים, המועמד
 . ברי המועצהאו לח

 לסיכום:

תנאי הכשירות  תמתקיימים במועמד ,נית קורן הגברת רושל  היוקורות חי הריני לאשר, כי מבדיקת השאלון
ניעה לאשר ואין מ  2001 -לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א( 1א ) 16כמפורט בסעיף הנדרשים בעניין ההשכלה 

  לעניין שאלות של ניגוד עניינים.לתפקיד הנ"ל לרבות  מינויה

 

 בכבוד רב ובברכה,       
 

       
 , עו"דיובל קויאטק      

  זוהרי ושות', משרד עורכי דין מ.    
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 לכבוד

   אסב העיר כפרחברי מועצת 
 

 .נ.גא.
בתאגיד  ירקטורכדכהונה חוות דעת בדבר התאמה ל –  איריס שיינפלדחוו"ד בעניין הנדון: 
  בע"מ ,ר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאלת כפימיסודן של עירי ,שרוןפלגי 

 
 כללי .1

הינו תאגיד מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  –פלגי שרון תאגיד 
 )להלן: "החוק"(. 2001 –וק תאגידי מים וביוב התשס"א שהוקם מכוח ח

צור  –כפר סבא ומשק המים והביוב של המועצה המקומית כוכב יאיר של עיריית  טפל במשק ביובמהתאגיד 
 תושבים.    120,000 -כים  ביחד המוניגאל 

 . בא ריית כפר סעימטעם ית חיצונית כדירקטור פלדאיריס שיינהגברת  של הכהונתאישור חוות דעת זו בעניין  2

דירקטורים,  9דירקטורים ומקסימום  5מינימום  על פי החוק ותקנון החברה, דירקטוריון החברה אמור למנות 3
ועצת רשות ותר משני שליש מחברי הדירקטוריון יכול ויהיו "עובדי רשות מקומיות" וחברי מכאשר לא י

 ת מקומית". מקומית ובלבד שלא יותר מרבע יהיו  חברי "מועצת רשו

רת על ידי הכוו השלמתוסדר  להלן הרכב הדירקטוריון כפי שהוא אמור להיות במצבו המלא
 . לבחינת מינוייםה הוועד

 מטעם סוג דירקטור מסד

 כפר סבא עיריית ראש העירייה 1

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 2

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 3

 עיריית כפר סבא  עובד רשות 4

 DATE: 2020יוני,  1 תאריך:

 REF:  סימוכין:

   

   

mailto:lawyers@zoharim.com
mailto:amramis@012.net.il
mailto:rutilaw@bezeqint.net
mailto:Don111@gmail.com
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MOSHE ZOHARI & CO. ו  שות'משה זוהרי 

Law Off ice  דין-עורכי משרד 
 

 

 כפר סבא עיריית דירקטור חיצוני 5

 יגאל.מועצת כוכב יאיר צור  דירקטור חיצוני 6

 עיריית כפר סבא עובד רשות 7

 עיריית כפר סבא  דירקטור חיצוני 8

 יאיר צור יגאל. כוכב מועצת חבר מועצה 9

 

 בתאגיד.ית לכהן כדירקטור ההנ"ל, מול כשירות תלמועמדתייחס בקצרה א 4

  איריס שיינפלדהגברת 

 :השכלה

  ההינ תהמועמד

 חיפה  מאוניברסיטתעבודה סוציאלית ב B.A –ראשון תואר  תלבע

 ם משפטיב L.L.B –ראשון בעלת תואר ו

 :ןויסינ

 בתחום דיני המשפחה בישראל.עוסק ה –הינה השותפה המייסדת של משרד שינפלד עורכי דין היא ת המועמד

 :יגוד ענייניםנ

מועצה ניגוד עניינים ולא זיקה פוליטית לראש ה האין ל כי  הונבשאל  ההצהיר תינים, המועמדלעניין ניגוד עני
 . ברי המועצהאו לח

 לסיכום:

תנאי  תמתקיימים במועמד , ריס שיינפלדאיהגברת של  היוקורות חי הריני לאשר, כי מבדיקת השאלון
ואין   2001 -ידי מים וביוב, התשס"אלחוק תאג( 1א ) 16כמפורט בסעיף הכשירות הנדרשים בעניין ההשכלה 

  לעניין שאלות של ניגוד עניינים.לתפקיד הנ"ל לרבות  מינויהניעה לאשר מ

 

 בכבוד רב ובברכה,       
 

       
 , עו"דיובל קויאטק      

  זוהרי ושות', משרד עורכי דין מ.    
 

mailto:michaelz@ksaba.co.il
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 עדכון הרכב ועדות עירייה

 החלטההצעת 

מאשרים למנות את המשנה לראש העיר וחבר המועצה, אורן כהן כיו"ר הוועדה  .1

 ובינוניים במקומו של חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי.לעסקים קטנים 

סיעת "הליכוד" בוועדת עסקים קטנים כחבר מומלץ מאשרים למנות את תמיר יהודה  .2

 מה.זובינוניים במקומו של אסף פר
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 2020אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 הצעת החלטה

להמלצת ועדת תמיכות בהתאם  2020מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

 .8.6.2020מיום 

 

  וטבלת פירוט תמיכות מוצעת. 8.6.2020פרוטוקול הוועדה מיום  מצ"ב







































מאי-20עיריית כפר סבא

רשימה מפורטת של בקשות לתמיכה לשנת 2020

שם העמותה
מספר 

העמותה
שיוך נושא

נתמכה 

בשנה  

קודמת

הוגשה 

בקשה ל 

2020

תמיכה לאישור 

2020
תמיכה 2019

        12,000          12,000כןכןאיכות הסביבה580431682כפר סבא אוהבת חיות

          6,500            6,500כןכןדת580240323אורות הקודש

          6,500            6,500כןכןדת580011146אמונה

          6,500            6,500כןכןדת580191161בית דורשי ע"ש דרור ושי וינברג ז"ל

          6,500            6,500כןכןדת580085033בית כנסת דביר יהונתן

          6,500            6,500כןכןדת580233062בית עזרא

              -            6,500כןלאדת580017531הוד והדר

בית חבד לשכונות המזרחיות(לשעבר יהדות 

          6,500            6,500כןכןדת580406429בהדרים כפ"ס)

          6,500            6,500כןכןדת580455731מאיר ישא ברכה

          6,500            6,500כןכןדת580114007מרכז קהילתי דתי

          6,500            6,500כןכןדת580401602מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפ"ס

          6,500            6,500כןכןדת580176519משכן (הראל) אברהם

          6,500            6,500כןכןדת580095214משכן ישראל-בי"כ מרכזי ליהדות תימן

          6,500                -כןכןדת580128544משען לתלמיד

          6,500            6,500כןכןדת580474708תורה בכפר

          6,500            6,500כןכןדת580471845תורה וחסד

          6,500            6,500כןכןדת580468213תושבי כפר סבא הצעירה

כןלאדת580051555תנועת בנות יעקב בתיה

              -            6,500כןלאדת580288280שמירת אורית

          6,500            6,500כןכןדת580420743שלום-תורת ישראל ארץ ישראל

          6,500            6,500כןכןדת580130680אורות הכפר

          6,500            6,500כןכןחינוך580486413ידיד לחינוך - גימלאים מתנדביםבמערכת החינוך

מרכז יש"י העמותה לקידום ילדים שוחרי ידע 

              -            6,500כןלאחינוך580332963כ"ס

          6,500            6,500כןכןחינוך580401024פוש

              -                -כןלאחינוך580099182ניצן השרון-אגודה לקידום ילדים ליקויי למידה

          6,500            6,500כןכןנוער580426369עמותת איגי - ארגון נוער גאה

              -            6,500כןלאנוער580355949תפוח-העמותה לקידום עידן המידע בישראל

          6,500            6,500כןכןנוער580263598נוער מגן דוד אדום

        71,158          57,839כןכןספורט580212397אליצור כ"ס

        30,000          30,000כןכןספורט580507952המועדון הישראלי לכדורשת נשים 

לאלאספורט580285013העמותה לספורט עממי

      210,134        174,576כןכןספורט580453850הפועל אתלטי אורן השרון

        42,086          41,252כןכןספורט580245561הפועל כפר סבא בית ברל (שחיה)

      156,470        132,630כןכןספורט580245736התעמלות אומנותית בכ"ס

        14,953          14,318כןכןספורט580280907טניס שולחן

        84,964          61,047כןכןספורט580281863מועדון הטאקוונדו הפועל כ"ס

        87,938          88,424כןכןספורט580251957מועדון הטניס גלי השרון כ"ס

   1,238,369     1,044,564כןכןספורט514948637מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא

   1,213,636     1,006,194כןכןספורט580251296מועדון הכדורעף הפועל כ"ס

      274,663        219,847כןכןספורט580278315מועדון הסייף הפועל כ"ס

      973,326        830,776כןכןספורט580259109מועדון הפועל  כדורסל כ"ס

      132,014          92,813כןכןספורט580403178מועדון הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כ"ס

        64,044          54,809כןכןספורט580280899מועדון הקליעה הפועל כ"ס

      146,390        126,487כןכןספורט580262582מועדון השחמט כ"ס

      447,766        377,680כןכןספורט580419950מועדון כדורגל בית"ר קפלן כ"ס

              -          13,962כןלאספורט580107035מכבי כ"ס

        41,236          45,483כןכןספורט512390618עצמה גודוקאן כ"ס

        50,844          59,264כןכןספורט515010916הפועל עלייה באמצעות ש.ש מועדוני כדורגל

        20,009          28,035כןכןספורט580515021לוחמי הטאקוונדו

        30,000                -לאכןרווחה580531390אוהלי קידר

          6,500            6,500כןכןרווחה580036242אילן כפר סבא

        12,000          12,000כןכןרווחה580019800אנוש לבריאות הנפש

          6,500            6,500כןכןרווחה580034924אקי"ם כפר סבא



שם העמותה
מספר 

העמותה
שיוך נושא

נתמכה 

בשנה  

קודמת

הוגשה 

בקשה ל 

2020

תמיכה לאישור 

2020
תמיכה 2019

          6,500            6,500כןכןרווחה580071850בית איזי שפירא

        12,000          12,000כןכןרווחה580468312גימלאי כפר סבא

              -            6,500כןלארווחה580543122הבית של רונית

          6,500            6,500כןכןרווחה580017945דרור

        60,000          91,200כןכןרווחה580275535הזן את הכל

      300,000        300,000כןכןרווחה580069342סביון כפר סבא העמותה למען הקשיש

          6,500                -לאכןרווחה580057321ויצו כפר סבא

              -                -כןלארווחה580076438יד ריבה

        12,000          12,000כןכןרווחה580316834י"ש ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל

        12,000          12,000כןכןרווחה580030104יד שרה

        12,000          12,000כןכןרווחה580086742מועדון ליונס כ"ס

        12,000          12,000כןכןרווחה580009694מועדון רוטרי כפ"ס

        60,000          91,200כןכןרווחה580287969מלוא הטנא

        35,000          53,000כןכןרווחה580405884מרכז ופרצת (בית התבשיל)

          6,500                -לאכןרווחה580107993מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית

          6,500            6,500כןכןרווחה580130714עמדא

          6,500                -לאכןרווחה580242881עמותת כפס להצלת חיים

          6,500            6,500כןכןרווחה580243129עמותת עמיחי

          6,500            6,500כןכןרווחה580030047ער"ן

              -                -כןלארווחה580175677קו לחיים

          6,500            6,500כןכןרווחה580392702פעמונים

          6,500            6,500כןכןרווחה580197853קרן סיוע לנזקקים-כ"ס

אלומה-העמותה להנצחה ולהנהלת השואה 

          6,500            6,500כןכןרווחה580540938והגבורה בישראל

          6,500            6,500כןכןרווחה580202166ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

        12,000          12,000כןכןרווחה580465979איחוד הצלה ישראל

          6,500            6,500כןכןרווחה580001477איכות בשיקום

          6,500            6,500כןכןרווחה580388585שמחת הלב

          6,500            6,500כןכןרווחה580210813עמותת תהל"ה-תמיכה להורים של להט"ב

          6,500            6,500כןכןרווחה580225225עמותת פרקינסון לישראל

              -                -כןלארווחה580247435מרפא לנפש

              -                -כןלארווחה580411395אח בוגר אחות בוגרת

              -                -כןלארווחה580258242אתגרים

            6,500כןלארווחה580622231אור מצווה

            6,500כןלארווחה580636181יום אחד תיקון עולם

                -כןלארווחה580306603בקול ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים

          6,500            6,500כןכןתרבות580020766יד לבנים

התאחדות עולי דרום אמריקה הלטינית ספרד 

              -            6,500כןלאקליטת עלייה580006765ופורטוגל בישראל

5,417,4006,141,000סה"כ  תמיכות  שוטפות  

77סה"כ גופים מקבלי תמיכה  2020               85סה"כ בקשות שהוגשו לשנת 2020

תקציב 2019תקציב 2020ריכוז לפי נושא

כללי / רווחה/ חינוך / נוער / תרבות איכות 

56סביבה/ דת
64          622,000        560,000      

      300,000        1300,000           1רווחה מרכזי יום לקשישים

      860,000        922,000סהכ תמיכות לאישור ללא ספורט

   5,300,000     4,500,000          20         20עמותות ואגודות ספורט

      300,000        300,000קרן מלגות לספורטאים מצטייניםקרן הישגית

        89,485          90,000מועדון הכדורעף הפועל כ"סתמיכה נוספת סל ספורט - השלמה עירונית

      375,000        650,000מועדון הכדורגל הפועל כפר סבאדמי שימוש  במתקני ספורט - איצטדיון

   6,064,485     5,540,000מלגות קרן הישגית אינן בגדר תמיכה המחייבת אישור על פי נוהל תמיכות.

77         85          6,462,000     6,924,485   
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 - סבא בע"מ על פי הסכם הלוואה ערבות להתחייבות החברה הכלכלית לפיתוח כפר מתןאישור 

 פעימה שנייה

 דברי הסבר:

פרויקט למימון תכנון, הפעימה השנייה של הינה ה המטרה לשמה נדרשת ההלווא .1

מבני ציבור ברחבי העיר כפר  ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על אספקה

 סבא.

 13,000,000בערבות העירייה עמדה על  הכלכלית ההלוואה הראשונה שנטלה החברה .2

 .₪7/8/2019 ואושרה במועצת העיר בישיבתה מיום 

וקירוי של וואט -מגה 3הפרויקט הנ"ל מערכות בהיקף של עד כה הותקנו במסגרת  .3

 ארבעה מגרשי ספורט.

עומד על סך  פעימה זול עבור שעתידה החברה הכלכלית ליטוסכום ההלוואה  .4

א' לפקודת 202אות סעיף בהתאם להור בכפוף לאישור משרד הפנים, ₪ 37,000,000

מתקציב הרשות  3% לע עולהה בשיעור ההעיריישל ת העיריות בדבר העמדת ערבו

 לשנת הכספים הנוכחית.

וואט -מגה 5מערכות בהיקף  במסגרת ההלוואה הנוספת צפויים להיות מותקנים .5

 נוספים וקירוי של כעשרה מגרשי ספורט. 

 :תנאי ההלוואה והערבות הינם .6

שנים בריבית של  12לתקופה של  בור מערכות סולריות על מבני ציבורע₪  22,000,000

 מודה.צא לבועה ק ,2.05%-כ

 ,2.5%-שנים בריבית של כ 20לתקופה של  ספורטעבור קירוי מגרשי ₪  15,000,000

 מודה.צא לבועה ק

  .אושרה ההלוואה כאמור 2.4.2020-רקטוריון החברה שהתקיימה ביד בישיבת .7

 .וקול הישיבהקישור לפרוטמצ"ב 

saba.muni.il/_Uploads/Protocols/HKL_P__020420.pdf-https://www.kfar 

 

אתר העירייה < יחידות העירייה < חברות עירוניות < החברה הכלכלית לפיתוח כפר 

 הכלכליתרקטוריון החברה סבא < פרוטוקולים די

 

הערבות תשרת פרוייקט זה בלבד ותפחת בהתאם ליתרת  ,על פי ההסכם עם החברה .8

רשאית לבטל ערבות זו במתן הודעה תהיה העירייה  כמו כן .לוואה שנותרההה

 ימים מראש.  30לחברה של 

לפקודת העיריות רשאית העירייה להעמיד ערבות  'א202יף בהתאם להוראות סע .9

 אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.כאמור ערבות ה .כאמור

 

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/HKL_P__020420.pdf
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 הצעת החלטה

מאשרים מתן ערבות של עיריית כפר סבא להתחייבויות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 

ריים וקירוי ₪, עבור פרוייקט ייצור חשמל מגגות סולא 37,000,000על פי הסכם הלוואה בסך 

 ף לאישור משרד הפנים.וזאת בכפו םמגרשי ספורט סולאריי
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 9201ונות הציבור לשנת העבודה דיון בדו"ח בדבר פעולותיו של הממונה על תל
 

 דברי הסבר

לחוק  15ע"פ סעיף  2019מובא בזאת לדיון דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת העבודה 

 .2008-ממונה על תלונות הציבור(, תשס"חהרשויות המקומיות )

 .17/3/2020מועצה ביום הדו"ח נשלח אל חברי ה

 

 

 



 מונה על תלונות הציבור מ

 2019לשנת תלונות הציבור דוח 

 



  לשכת מבקר העירייה
 והממונה על תלונות הציבור
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 תש"פ באדר 'כ

 2020 במרץ 16

 לכבוד לכבוד
 חברי מועצת העירייה  רפי סער  מר

 כ   א   ן   ראש העיר
  כ   א   ן 

 שלום רב,

 9201דוח הממונה על תלונות הציבור כפר סבא לשנת  הנדון:

כפר סבא  בעירייתהנני מתכבד להגיש לעיונכם את הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור 
המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(,  לחוק הרשויות   15כמתחייב מהוראות סעיף  2019לשנת 

 . 2008 -התשס"ח 

בדוח מפורטים נתונים מהם ניתן ללמוד על מספר התלונות כפי שהתקבלו בלשכת המבקר והממונה 
 ולמחלקות, משךארגוני לאגפים הציבור: דרכי הגשת התלונות, אופן התפלגותן ושיוכן ה על תלונות

 תלונות מוצדקות/לא מוצדקות ועוד.  הטיפול בתלונות שהסתיימו,

דוח זה מהווה אינדיקטור חלקי לאופן פעילותו של הארגון בטיפול אחר תלונות ופניות ציבור, שכן  
מחלקות נוספות אליהן מופנות תלונות/פניות תושבים לטיפול שלא דרך לשכת מבקר בעירייה קיימות  

קהילה  ; שרות ורי עת החזוהעירייה והממונה על תלונות הציבור: מוקד העירייה; דוברות; הנדסה; 
 ועוד. 

תלונות בשנת  199-במספר התלונות, מ ירידהמצביעים על  2019נתוני דוח תלונות הציבור לשנת 
 . שנים 8, מספר התלונות הנמוך מזה 14%של  ירידה - 2019תלונות בשנת  172-, ל2018

  /בחלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות -, התלונות שהתקבלו תישילבדוח זה, מוצגות זו השנה הש
טבלה ראה/י  - מוצדקות חלקית וזאת כפי שנקבע על ידי מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 בדוח.  5גרף בעמוד ו  3בעמוד 

  2019בלשכת הממונה על תלונות הציבור המעקב והבקרה אחר הטיפול בתלונות הציבור בשנת 
 בחלוקה לאגפים/ מחלקות/יחידות.  (Excel)נעשו באופן ידני ונתמכו באמצעות גיליונות אלקטרוניים 

התושב,  הממונה מדגיש, כי טיפול נכון בפניות מלכתחילה, כבר בממשק הראשון שבין העירייה ובין
עשוי לצמצם באופן ניכר את היקף הפניות והתלונות החוזרות, ולשפר את השרות לתושבים. לפיכך,  

 -ן, מהר, ויעיל כבר בפעם הראשונה יש לוודא כי אגפי העירייה ילמדו הדוח ויענו לפונים נכו 
(First Time Right .) 

מיום שהוגש לה, בהתאם    בתוך חודשייםמועצת העיר מתבקשת לקיים דיון בעניין דוח תלונות הציבור,  

   לחוק. 15לקבוע בסעיף 

 בכבוד רב, 

 דוד ציון תורג'מן  
 מבקר העירייה  

 והממונה על תלונות הציבור

  :העתק

 מנכ"ל העירייה  -מר איתי צחר 
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 2019דוח תלונות הציבור לשנת 

 

 הדוח  עיקרי ממצאי .1

  199אל מול  תלונות  172תלונות הציבור שכת הממונה על בלהתקבלו  2019שנת ב .א

מת לעובמספר התלונות  14%-של כ הד ירימשמע  ,2018בשנת אשר התקבלו תלונות 

 (4.4פירוט בסעיף ראה ) .השנה הקודמת 

ירידה במספר התלונות המת מג השכנמ 2012-2019 בין השנים כי מהגרף מטה עולה  .ב

מספר   2019. בשנת 29%-של כ נקודתית עלייהעל  ויעבצההנתונים בה  2017פרט לשנת 

  .שנים  8 מזה הנמוך ביותרשהינו נתון , תלונות  172עמד על יך לרדת והמשות התלונ

 להלן תרשים המרכז את ממצאינו, כלהלן:

 

 

 

ן נ אשר אי פניות  10גם  לותקבה ,2019בשנת  בלשכת הממונה תקבלוהש לתלונות  סףנוב .ג

של מנהל פניות שר הועברו לטיפולה וא ציבורונה על תלונות הממהנמצאות בטיפולו של 

 המצביע, דבר פניות  66התקבלו  2018שנת  ,ריק  ,בשנה קודמת . וחופש המידעהציבור 

 (3.1סעיף ב ים גשמווהגדרות )ראה  . 85%-של כ ירידהעל 

למוצדקות, לא למיין את התלונות  ת הממונהלשכוהגת נ  ונות שנים האחרה שבשלו .ד 

לא  (22%) 36מוצדקות,  (59%) 97תלונות נמצאו:  172מתוך  מוצדקות ומוצדקות חלקית.

 מוצדקות חלקית. (19%) 31, מוצדקות 
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 2019לשנת    לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקיתמרכזת  בלה  ט

 

 

 

דוח זה,  בהמוצגים נתונים את ה לבחוןובממצאינו ן יילעה עיריילאגפי ומחלקות המוצע  .ה

 בארגון.דה ובעותהליכי ה שירות ה ושיפורייעול ם לש

 

 

 

 

 

 
 מאמון הציבור.ות תלונ 2-תלונות מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ו 15

 
 אגף/מחלקה

 קותלא מוצד וצדקותמ
ות צדקומ

 קיתחל

מספר 
התלונות 

ן הל בופיטהש 
 טרם הסתיים

 
 סה"כ

 30  5 14 11 חנייה דוחות 

 26  3 8 15 תנועה

 24 5 1 3 15 הנדסה

 העירייה כולל סותנכה
 אישורים לטאבו

14 4 4  
22 

 21  6 3 12 ינון ג כולל חזות העיר

 14 1 2  11 חינוך 

 חברה כלכלית 
 פיקוח עירוני  כולל

4  4  
8 

 7 1 1  5 1יצוניים ים ח גורמ

 5   1 4 כרש משאבי אנוש כולל

 4  1  3 ביטחון ושיטור עירוני 

 4 1 1  2 ביטוח תביעות 

 3  1 2  תרבות

 2  1  1 (רווחהשח"ק )

 1  1   מועצה דתית

 1   1  מפעל המים

 172 8 31 36 97 סה"כ

  5% 18% 22% 56% באחוזים
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 : 2012  – 2019בין השנים  יחידות לונות לפי ת ההתפלגות ים, המציג את תרש להלן

 העירייה שאינם באחריותתאגידים  – הביובתאגיד * מפעל המים ו

 ות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה וארגון אמון הציבורמנציב ותונתל - םיי* גורמים חיצונ
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 : 2019שנת ל נכוןמוצדקות חלקית,  /ת מוצדקונות למוצדקות/ לא התלו קת חלוים, המציג את תרשלהלן 

 ציין כי:יש לבהתאם לכך, 

 הינם ערעורים. מהתלונות  70% -דוחות חניה  -

 . 2019שהתקבלו בשנת  22, לעומת ותנתלו 40התקבלו  2018 בשנתכאשר , נה הקודמתומת השעה לירד תותלונכמות ה -ם לטאבו אישורי -
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 יכלל מבוא .2

לרבות אשר   ,הציבור תלונות על יד הממונה מובאים עיקרי ההוראות הרלוונטיות לתפק ,להלן

 לונה והגשת דין וחשבון.ם, עצמאות, דרכי בירור ת קידיתפ ות,מקור הסמכו וילמינ 

 מקור הסמכות יד ולתפק  ינוימ 2.1

  2008 - על תלונות הציבור(, התשס"חמיות )ממונה קות המהרשויו חוקק חוק  2008בשנת 

על פי   על תלונות ציבור. ממונה המקומית למנות )להלן החוק(, המחייב את מועצת הרשות 

,  עירהת וחדים, רשאית מועצבקר הרשות המקומית. מטעמים מימיד תפקלא את ההחוק ימ

חר כדי ה בעיסוקו האהילא יובלבד ש המקומית,של הרשות עובד בכיר אחר  ,קיד פת לת ונ למ

 ק.כמפורט בחו ,התפקיד  ה על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות ממונ כדו להפריע למילוי תפקי

העירייה עצת תמנה על ידי מוהעת , ציבורתלונות העל ה ונ ממהתפקיד את לא בקר העירייה מממ

 .ייהעירה רד מבקלשמש בתפקי

 בורת הציל תלונוע  ונהממד המבקר והתפקי  איחוד 2.2

 ל מבקר העירייה.יריית כפר סבא עהציבור בע תלונות מונה על במהלך השנים הוטל תפקיד המ

  , 2008". החל משנת הציבור תלונות  לעה העירייה והממונ הוא משמש בתפקיד "מבקר  ,מאז

 .פנקא חוקית וש, כאמור, קיבל גאיחוד התפקידים 

 מסגרת ארגונית אחת.לם ולשיוכם התפקידייחוד לאלט ויח כי יש יתרון במוכיון הניס

בדי העירייה יחידותיה, לעבודת השטח של עוה שכת מבקר העירייל ת פבאמצעות התלונות נחש

 פעולותיה. דכנית עלצב עת ממונמהציבור ת  ת קבלומ

מהיוקרה   נהנה יה,עיריה קרבממלשכת רגני וחלק אבהיותו  ,רהממונה על תלונות הציבומנגד, 

 ורת.יקהב ת של מוסד נוהאמיומ

 ,ות ממנו ניתן לדל , נוסףצוהר  יבור, פותחצתלונות ה הממונה עלבידי  ציבורהבירור תלונות 

 ציבורי לכך, מבקר העירייה והממונה על תלונות האת. ורויים לעריכת ביקנושאים נוספים רלוונט

 ם אינוש ת הביקורת השנתית ניתכת כנ ה ת ענה בחשבון, במידי שיביא  , באבכפר ס

  ים מעבר למקר ,שלכות ה ,כאמור ןשיש לה ,ת ונקודתי ות רור תלוננחשפו מבילביקורת ש

 .ושנבדקיים טנ פרה

 ת התפקידרהגד 2.3

 ,שהגיש כל אדם  ,ות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונהלונ ל ת מונה עחוק, המעל פי ה

שות ברממלא תפקיד  עלאו  נושא משרהעל ד, בעול ע המקומית ומוסדותיה,רשות על ה

 ן.להל , 2.6-2.7על גוף עירוני מבוקר, כמפורט בסעיפים  ,המקומית, וכן

למסגרת   לצמצם בזיקה  יר הע אזרחיזכויות  ישמור עלתלונות הציבור,  על, הממונה בנוסף

על פקח ולח יטגופים ומוסדות, במטרה להבם, ולתחום פעולת העירייה; יטפל בתלונות אזרחי

, כמפורט  הומוסדותי ה, מחלקותיהל כל שלוחותישל העירייה, ע משוא פנים  לאול ינהעולה תקפ

 להלן. ,2.6-2.7ים בסעיפ ור,מכא

 של העירייה. רסם באתר האינטרנטוויפור ון הציבוח לעידין וחשבון זה יהיה פת 
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 עצמאות במילוי התפקיד 2.4

ני מועצת הרשות פוי, ואחראי בתללתי אי ובצמע יהיה רוק, הממונה על תלונות הציבוחי העל פ

וי תפקידו. לשם מיל ,הדרושים לו מים לתעמיד לרשותו משאבים הו ,המקומית בלבד. זו האחרונה

בירור  ללעזור  ,העשויים לדעתו ,ור לו כל ידיעה או מסמךמסל ,לדרוש מכל אדם הממונה מוסמך 

 כאמור. ,כים סמאו מעות ידי סירת מ ם לש ,להתייצב לפניו אדם  מכל דרושהתלונה, ול

 פרסום  2.5

ת  על תלונות הציבור וא ההחוק קובע כי על הרשות המקומית לפרסם ברבים את פרטי הממונ 

משרדי הרשות ביג על לוחות המודעות תצת שמודעומצעות: אבאליו  דרכי הגשת תלונה

ים רכד וב בים ייחה ללום ארנונ הודעות תשמית; בת המקובאתר האינטרנט של הרשו המקומית;

 עצת הרשות המקומית.פות שתקבע מווסנ 

ציבור ודרכי הגשת  ה נות תלול ע הממונה  לעה הודעה פורסמ 2020בחשבון הארנונה לשנת 

 לונה.ת

 תלונות לבירור  2.6

על הרשות המקומית  םדאשל כל  י החוק, הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונהפ על

על גוף עירוני  ,המקומית וכן ד ברשות תפקי לאממ לע או  העל עובד, על נושא משר דותיה,ומוס

 :ובלבד שהתקיימו שני אלה, ילוןל הנ שדו קיתפגע למילוי ה תהא בעניין הנו. התלונ מבוקר

לונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה; או שהמעשה מתב ןגע במישריה פוהמעש (1)

קיבל את   נןמתלווה, האטובת הנ מונע ממנו במישרין ו א באדם אחרבמישרין פוגע 

 אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;מתו של הסכ

הל תקין, או  וקית או בניגוד למינ מכות חסבלא  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה (2)

 צדק בולט.-ה או אישות יתרנוקום שום שיש בו משמ

 יבדוק, בין היתר, תלונות אלה: לאהממונה 

 לגופו;הכריעו בו  ם הדין, או שת בי פניבו א טפבית משבפני ועומד  יין התלויתלונה בענ   •

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;  •

 או טורדנית; קנטרנית  בור שהיאה סנ מותלונה שהמ  •

הרשות  עובדתלונה של תתברר , ואולם לשירותו כעובד  ענוגין העובד בעניתלונה של   •

לליים כ דרים הסמ או, יצסכם קיבוחוק, תקנות, האות ורמהה החורג ת על מעשהמקומי

 דין.כ שנקבעו

  לאחרלית, יציפאנ המו יברר תלונה בכל עניין הנוגע לנושאים שהם בתחום הפעולההממונה 

 ., ולדעתו לא נענה כראויהרייבעיאימים בצינורות המת  פנה תחילה שהמתלונן 
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 דרכי בירור התלונה  2.7

 ן, והוא אינוכוה לנ ראשי ךרשאי לברר את התלונה בכל דר ור,ציבנות ההממונה על תלו  •

 שור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות;ק

לונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה  ת את היביא ציבור לונות הת הממונה על   •

הם בידיייתן , ועליו לידיעת הממונההעניין גם  את , יביא ברשות המקומית יד תפקממלא  או

 ם כי ישיבו עלאי לדרוש מהשר רבויצת הונולתהממונה על  .להשיב ,ותהאנ  ות הזדמנ 

 ;קבעיובאופן שי יקבע בדרישתויהתלונה בתוך תקופה ש

 חר;ם אוכל אד  הנילוןרשאי לשמוע את המתלונן, את ציבור ונות התל על הממונה  •

חת ום שנה איסיים את בירור התלונה, לכל המאוחר עד ת ציבור הממונה על תלונות ה  •

 הגשתה;מיום 

וינמק את  ,רור שערךב על תוצאות הביהודעה בכת ור סמיור ציבהת נוולהממונה על ת   •

 ;או מוצדקת חלקית  קת ד צקביעתו אם התלונה מוצדקת או אינה מו

 לתיקונו;להמליץ על הדרך ליקוי ו על עלהצבירשאי ציבור הממונה על תלונות ה  •

ם עימצאהמהם  ,ציבורעל תלונות הה מונ יע למנדרשים להוד  ,או הממונה עליו הנילון  •

 כאמור. ,וך המועד קוי בת ון הלייקו לתקטשנ 

 דין וחשבון  2.8

 למועצת העירייה, בתום כללראש העיר וב להגיש ימחוי ציבורוק, הממונה על תלונות העל פי הח

 לותיו.ן וחשבון על פעוי, ד שנה

 שנה. במאי בכל  1-ה מ יאוחר שיהיה לא -החוק קובע לוח זמנים להגשת הדין וחשבון 

 .צה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש להועהמכי  בעקוק חוה ף,בנוס

אתר האינטרנט של בסם יפוריהיה פתוח לעיון הציבור ו ,הדין וחשבוןי כ, החוק קובע ןכמו כ

 עירייה.ה

 מילות תודה 2.9

ל נכ"מל ,ערפי סמר ר אש העירהודות לרמבקשים להלשכה וצוות ר הציבותלונות על הממונה 

על שיתוף  למנהלי אגפים, למנהלי מחלקות ולעובדי עירייה אחרים,מר איתי צחר,  רייה,יעה

 ,ם , גם אם הדבר כרוך לעיתיציבורהות תלונ מעמיק של בירור בצע ל הכרתם בצורך לעהפעולה ו

 .נוספים  של זמן ומאמץבהשקעה 

מבקר   סגןי, גינ מייל א מר, רבוהצי ות ונתלעל ונה הממכת שלוחה לעובדי לשתודה מיוחדת 

הרבה שהם מגלים בסיוע  הגב' אריאלה ברנשטיין, מנהלת הלשכה על המסירות העירייה ו

בין העירייה  ולטיפהלבניית אמון ושקיפות  ת רמות  רת אשפעילו, הם פונים ובבירור תלונותיל

  .הפונים ולציבור לתושביה 

 ה ותודה.כך הערכעל 

עם תחילת עבודתה  ,מבקרת בכירהבוב, יעקו שרה 'גבמוצלחת לה קליטאחל מ, אני כמו כן

 .ונות הציבורה על תלוהממונ  בלשכת מבקר העירייה
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 2019בשנת  נות הציבורתלועל  ת לממונהוהתלונוהפניות  .3

 : הגדרות 3.1

ר  שוהקבנושא   במכת או  אימייל, פקס, בעל פה, טלפון המועברת מתושב:"פנייה  פנייה:

 ליה".א ים וראו גופים מבוקרים הקשידותיה ח, יייהריעהריותה של טיפולה ואח חומילת 

 לעיל. ,2.6כמפורט בסעיף  בחוק,ותיה גדרכה ,הציבור ת תלונוממונה על תלונה ל :תלונה 

 .חלקהמל שפנהקודם  ציבורהתלונות ממונה על ל ישירה של תושבפנייה  :פנייה למעקב

ברת מוע והיאור הציבת נוולהממונה על ת לשכת ברישומי  מת הפנייה נרש ,אלהון גכבמקרים 

פנייתו כי  ,כמו כן, התושב מיודע על כך נטי.האגף הרלוו המחלקה/ לטיפול למוקד העירייה/

 נטית.ווהרל מחלקההאגף/הועברה לטיפול ב

על פנייתו  ה /שיבהאו לא של המתלונן  עות רצונובילשה ונ תלב ה/יפללא טהאגף/המחלקה אם 

 ציבור.הות ונ תלל נה עומהמרבותו של סביר, נדרשת התע במועד 

אליה את הפונים  ,שוטף באופן ,מדריכה ,ציבורונות הלל ת נה עהממו לשכת  ,כי ,יןיצש לי

רם טרלוונטית, בה חלקהאו המ  יהמוקד העירידיה ומכוונת אותם אל ת או מגיעים למשרטלפוני

 ציבור.תלונות העל  ממונהיגישו תלונה ל

 וצדקת.צא מור מיבהצ ת על תלונותלונה שהממונה  דקת:תלונה מוצ 

 לונות הציבור מצא לא מוצדקת.ת על נה ה שהממוונ תל תלונה לא מוצדקת:

 ,קת לא מוצד /מוצדקת צא ונות הציבור משהממונה על תלתלונה  חלקית:תלונה מוצדקת 

 .בחלקה

  רונות, לאחלטפל בתל, לברר ונוהילפיכך,  ,ציבורות התלונ הממונה על קרי של פקידו העית  3.2

 כלל. א טופלושל או ייהת של העירמהיחידות הביצועיול ראוי וטיפלו ביקלא אלה ש

ש  לונות המגיעות אל ראן תשובות לת בבירור ובמת ר בוציתלונות ההממונה על בנוסף, מטפל 

  , משרד הפנים וגורמים ציבוריים אחרים.ציבורנציבות תלונות ה-ר המדינהמבק רד משמ העיר

עם  שים מפגסיורים ו במידת הצורך,ם יורכו עת כשל ועובדיציבור תלונות הל ה עהממונ 

אפשרי  עד לפתרון  ,טיפול ודרכי למען הבהרת נושאי התלונה ולמען מציאת פתרונות  ,המתלוננים 

 ונתם.תלוא שנהבעיה,  של

ור  ציבה נות תלועל ממונה התלונות, ללנסות להביא לפתרון ראוי  כבדי משקל, על מנת  רים במק

מנת על  ,עם המתלונניםיחד איתם ה גישלכדי פ ד ע, הייירעבמערב גורמים בכירים יותר 

 שגורמים אלה ישפיעו.

בים בנושאים ושהת  תלונות  יןני בכיוו-ך דומהווה למעשה גוף מתווציבור ות התלונ הממונה על 

חראיים  אההתפקידים הביצועיים שבאחריות העירייה לבין התשובות/הפתרונות של בעלי שונים 

 .אלהנות ולבתהמופיעים לנושאים 

 ור את הבעיהעל מנת לפת  ,ומציע פתרונות שיש להביא ,במקרים לא מעטים מסייע  ,ממונהה

ת, עלינו בלת החלטוורב למעשה בקהם הממונה מעב אלה,במקרים כ בתלונה.שהועלתה 

החלטות( לת שאסור לו להיות שותף לקב)העירייה  להבחין הבחנה ברורה בין תפקידו כמבקר

 הציבור. ות ונ תלל ע הנ ממוו כבין תפקיד ל
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אל וכמעט רהינה ייחודית למדינת יש -מבקר הלכה זאת, של צירוף תפקיד ממונה על תלונות ל 3.3

תלונות הן לביקורת והן לטיפול ב, התפקידים תורם איחוד שני  נות אחרות.קיימת במדי אינה

 ור: יבהצ

,  2008-חס"שת (, בורהציות ה על תלונ ת )ממונ חוק הרשויות המקומיוקבוע בלבנוסף  .א

 מבקר העירייה, עבודת  יצוע, לבפקודת העיריות הכלים העומדים לרשות המבקר, על פי 

 .ציבורות הלונ ויסודי בת ק ימעמול יפים טמאפשר

 .קורת בילמבקר בבואו לבחור נושאי  ות מסייעציבור ת התלונומחלק  .ב

 :הטיפול בתלונות .4

היחידה התייחסות ה לנ ולהת ת מועברציבור, הות לונ נה על ת מומלעם הגעת התלונה בכתב, 

 .ים ענ נמ יריבוה של במיד  והסברה שירות בור באגף ת הציפניו ת מנהלטיפול או ל  האחראית 

 עלממונה ישנם מקרים שה לעיתים  למתלונן. שובה בכתבבירור התלונה, נשלחת ת  לאחר

למתלונן, עם העתק  רות ישי ב,בכת  ההמנהל האחראי ישיב תשוב דורש כיהציבור לונות ת 

 .הציבורונות לל ת ה ענ וממל

 שויע בהן וליפ, הטתיות שבהןופיין, מורכבותן והבעיישר עקב אתלונות אגם ישנן אציין כי 

 .רב זמןלהימשך 

ם ו/או לאגפילמוקד העירייה/ישירות  ,בדרך כלל ,מנותבות  - שאינן תלונות  ,ות טלפוניות פני

 .והסברה שירות  אגף ור בהציב פניות  ת מנהלל

רחובות ומטרדים ו/או במאור ת מים, חסימת דרכים, הפסקות ליפו)דת פוחוד  פניות טלפוניות 

 שירות פניות הציבור באגף  ת מנהללמוקד העירוני/ ידיימ רות לטיפולעבמו ים(אחרים מפגע

 .לבנטית רה המחלקה /והסברה

על גבי גיליונות יבור ות הצנ ותלל ממונה עבלשכת ההתלונות מבוצע והמעקב אחר  רישום ה

Excel 2018 נציין, כי בתחילת שנת  .לשכהה לת באופן ידני על ידי מנה ם אגפיה לקולחב  ,

מדף לשם התאמת תוכנת  ,טכנולוגיות תוכנות  עם חברת ות תכנ ת הידיקווב פגישות ו קיימהת 

 .לות בש לא צאוות אלה נמהממונה על תלונות הציבור, אולם, תוכנ בודת לשכת לצרכי ע

  ,מתוכן. ות תלונ  172ציבור תלונות ה לה עמונ מה בלשכת התקבלו  2019בשנת כאמור,  4.1

ה גישבפ 10-בטלפון ו 17, קסתב/פבמכ 4, (באופן אלקטרוני 82%) אימייל אמצעות ב 141

 .אישית 

משמע  ,8201בשנת אשר מ פחותנות לות  27התקבלו  9201יקת הנתונים עולה כי בשנת מבד 

ן הנמוך הנתו .לונות ת  199 בה התקבלו 8120שנת עומת ל נות תלובכמות ה %41-כ של הד ירי

  15בעמוד  4.4 יףסעפירוט בו 2בעמוד   ראו גרף   ים.שנ 8מזה  יותרב

מאשר  ת פחופניות  56 ,נוספות  פניות 10התקבלו יבור צתלונות הל נה עומת המכמו כן, בלשכ

 . %58 לשה ביריד פניות, משמע מדובר  66, בה התקבלו 8201בשנת 

אלה מכיוון ש ברהוהס ת רושיף אגיות הציבור בפנ ת הלנ מ פוללטיפניות אלה  הועברו לאחר בירור, 

הודעה על  לא מטפל בהן. יבורהצלונות נה על ת מוהמ רות החוק,פי הגד  לעות ניוראשו פניות היו 

 לפונה. נמסרה והסברה שירות אגף פניות הציבור ב ת מנהלי העברת התלונה ליד

ת ה על תלונוממונ ל ים שורשלא קשונים  בירורים לפניות  45-כהתקבלו  2019בשנת  ף,וסנ ב

 ת.לפנו שי ,אליהם יה יריעבם גורמינחו מיהם הפונים אלה הו. רויבהצ
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עומת להתלונות  מות בכ העלייהמגמת  ה נבלמ ,2013-2201 ים בשנ כי  להרו, עובמבט לשנים עב

 .לונותהת  מות החלה ירידה בכ  2014ומשנת  מות קוד ים שנ 

   ן אחיד אפייא מלל ת כלל התלונוב 29%-כ של תית וד נק עלייה על  וצביעהים הנתונ  , 2017 בשנת 

רידה של ה ית יהבה  2019בשנת שממשיכה  ות בכמות התלונ  רידה יה מת זרה מגח 2018ת שנמו

 .בכמות התלונות כאמור,   14%-כ

 תלונות 97 תלונות: 172ור, , כאמנתקבלו 2019בשנת  תוצאות בירור התלונות מצביעות כי

 מוצדקות חלקית היו ( 19%ות )נ תלו 31 ,לא מוצדקות ו הי (22%) ת תלונו 36 ,היו מוצדקות  (59%)

   .2019ואר פברהטיפול עד לחודש  סתיים לא ה (5%) ות תלונ  8-וב

לשם ייעול  ,זהבדוח המוצגים הנתונים את  וןבחעיין בממצאינו ולל מוצע לאגפי ומחלקות העירייה

 הליכי העבודה בארגון.ות  שירות הושיפור 
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 :ם תוניט הנפירוונושאיות ובהן,  רכזותמ אותטבלמוצגות  ,להלן

 :2019-פלותים ויחידות מטהתפלגות התלונות לפי נושא  4.2

 

 
 בור.אמון הציארגון מ ותלונת 2-תלונות ממשרד נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ו 5 2

 

 לקהמחאגף/

 

 אימייל

 

 וניותטלפ

 

 במכתב/בפקס 

במסירה 
 /אישית

 גישהפ

 

 סה"כ

 םבאחוזי
  בקירוב

 סה"כהמ

 17 30 1 1 3 25 חנייה וחות ד

 15 26 2  1 23 תנועה

 14 24 2   22 הנדסה

 כולל ההעיריי הכנסות
 שורים לטאבואי

18 2 2  22 13 

   חזות העיר
 נון גי כולל

13 4 1 3 21 12 

 8 14   3 11 חינוך 

 4 8   1 7 חברה כלכלית

 4 7    7 2יצוניים גורמים ח 

 ש נומשאבי א
 שכרמח'  כולל

4   1 5 3 

 3 4   1 3 ביטוח תביעות 

 3 4 1   3 ר עירוני ן ושיטוביטחו

 2 3   1 2 תרבות 

 1 2   1 1 (רווחהק )שח" 

 0.5 1    1 מועצה דתית

 0.5 1    1 יםהממפעל 

 100% 172 10 4 17 141 סה"כ
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התפלגות התלונות באחוזים 

לפי נושאים ויחידות מטפלות לשנת 2019

13%

14%

15%

8%

4%

3%

3%

3%

2%

0.5%

12%

1%

17%

17%-           

15%-     

14%-     

13%-                                 

12%-                     

8%-     

4%-                       

3%-                   

3%-            

3%-                    

2%-     

1%- "  

0.5%-          

0.5%-         
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 :90123נת  בשהסתיים  יפול בהן  הטשזמני הטיפול בתלונות   34.

 

גורמים  מספר מווג התלונה לפי סדרש ול הנופן הטיפטיפול בתלונה מושפע מאמשך ימי ה .1

 . יםמטפל

קובע כי   2008-ר(, התשס"חציבוהה על תלונות מונ)ז( בחוק הרשויות המקומיות )מ8סעיף  .2

 יום הגשתה.מ חתיסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אבירור תלונה 

 . דוח זה  רסוםכון למועד פנ ,ייםא הסתל 2019נת ך שתלונות שהוגשו במהל 8-הטיפול ב .3

 
 יים.ל בהן הסתושהטיפ תלונותה תים אלבלה זו כולהנתונים בט 3
 יבור.אמון הצארגון מות תלונהציבור במשרד מבקר המדינה וות וננציב תלות מלונת 4

 
 אגף/מחלקה

מספר 
התלונות 

לו עד שטופ
 בוע ימיםש 

ר מספ
התלונות 

בין  שטופלו
 דש שבוע לחו

תלונות מספר ה
לו בין שטופ

י חודש לחצ
 שנה

מספר 
ות ונהתל

שטופלו בין 
 חצי שנה לשנה

 1 4 5 20 החניי דוחות 

  6 7 11 תנועה

 ,תושיגנ ללוכ הנדסה
  ,תויר וביצ תודובע
 ל ועפתו הקזחאו

11 3 6 1 

 כולל הכנסות העירייה
 בום לטאאישורי

11 6 5  

  2 7 12 ן ינוג כולל חזות העיר

 1 4 4 4 חינוך 

  כלכליתרה חב
 קוח עירוני פי כולל

3 3 2  

   2 4 4גורמים חיצוניים 

    5 רכש כוללמשאבי אנוש 

 1  3  ני יטחון ושיטור עירוב

   1 2 ביטוח תביעות 

   1 2 תרבות

   1 1 (וחהרושח"ק )

    1 דתיתמועצה 

    1 מפעל המים
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 : 2018ת שנת  ומלע  2019  נתנויים בשיפירוט הש 4.4

 

 

 :ממצאים אלה מצביעים

   רדיהתלונות סך מספר כך ש 8120בשנת אשר מ פחותתלונות  27קבלו ת ה 9201ת בשנ

 .8201לעומת שנת  %41-כב

תלונות  ת הממונה עלכ, התקבלו בלש2019שנת לו בתלונות שהתקב 172-, פרט לבנוסף

פניות, משמע  66לו קב, בה הת 2018ר בשנת מאש פחותפניות  56, נוספות  ת תלונו 10הציבור 

שאלה  מכיוון רהבוהס שירות גף אלאחר בחינה הוחלט להעבירן לטיפול  .85%של  ירידה בבר מדו

רות חוק  ד מטפל בהן, על פי הג  , לא ת והממונה על תלונות הציבור, כאמורראשוניו לונות ו ת הי

 . 2008-יות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"חהרשו

  2017בשנת נקודתית  עלייהל , פרטהתלונות ספר במ מתמדתירידה על  יםמצביע ים אלה מצאמ

שיפור בתפקוד מו ת הציבורעל תלונוה הממונ  בלשכת  והפיקוח בהמעקמהעמקת  ה זאת כתוצאו

 ה.יריייחידות הע

  

  
 

 אמון הציבור.ארגון מבקר המדינה( ומ)משרד  בורהצי תלונות מנציב תלונות 5
 .עצה דתיתמוביטחון ושיטור עירוני;  ;נוש, שכר וועד עובדיםכולל משאבי א 6

 אופן פניה/        

       שנה                          
      אגף/מחלקה

 
 אימייל

 
 טלפוניות

 
 במסירה/פגישה

 סב/בפקבמכת

 
 סה"כ

 
פר מס

התלונות 
 שעלה/ירד

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

הכנסות עירייה; 

 תביעות ביטוח
37 21 3 3 1 2 41 26 15- 

 -חברה כלכלית

נייה שות החר

 ח עירוניופיקו

37 32 6 4 11 2 54 38 16- 

  זות העירח

 וןכולל גינ
12 13 2 4 2 4 16 21 5+ 

 הנדסה 

 תנועהכולל 
32 45 1 1 10 4 43 50 7+ 

מגורמים תלונות 

 5םנייחיצו
10 7 - - - - 10 7 3- 

 +1 14 13 - - 3 - 11 13 חינוך

 תרבות, 

 וער וספורטנ
6 2 - 1 1 - 7 3 4- 

פעל המים מ

 ותאגיד הביוב
1 1 - - - - 1 1 - 

 -1 10 11 2 2 - - 8 9 6שונות

 -1 2 3 - - 1 - 1 3 (רווחהשח"ק )

 -27 172 199  27  12  160 סה"כ
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 לקות:אגפים ומח  פירוט התלונות לפי .5

 הנדסה: הות אגף לקחמהתלונות ב התפלגות  ,להלן

 מכתב/פקס  ת ניטלפו אימייל  נושא /לקהחהמ
במסירה 

ת/ ישיא
 פגישה 

  אחוזיםב כ סה"
 בקירוב 

 

כנית ות ל  אי התאמה
 מאושרת ה נייב

1    1   

  2% 1    1 ובניה סה"כ רישוי 

   3    3 38בניה תמ"א 

   5 1   4 ניה ב יגותחר

   1    1 קבלת מסמכים ב עיכוב

הפרעה כתוצאה 
 יה  יבנ מ

1    1   

   1    1 4ס ללא טופס כלו א

   2    2 סכנה בטיחותית 

  "כ פיקוחסה
 על הבניה 

12   1 13 27%  

   1    1 ת ו בטיחותי  עבודות לא

   1    1 תקין ון חשמל לא  אר 

תאורת רחוב המאירה  
 ים רטי פ שטחים 

1    1   

  6% 3    3 סה"כ חשמל 

   1    1 בר חצייה ת מע צביע 

   1    1 במדרכה מפגע  

 פול לקוי  טי
 בשורשי עצים 

1    1   

 סה"כ  
 ציבוריות עבודות 

3    3 6%  

   4   1 3 חניית נכים 

   2 1   1 ניה ח בעיות

   10 1   9 רך ם וסימוני ד רי תמרו

   3    3 הסדרי תנועה שינוי 

   3    3 רים רמזו

ה גבוה  יעריף חנ ת
 טי בחניון פר

4    4   

 חור בהגעת אי 
 קו אוטובוס 

1    1   

 תחבורה  סה"כ 
 תנועה ת וועד

24 1  2 27 55%  

 השלמת  אי 
 תוח מדרכה יפ

1    1   

   2    2 ת נגישו 

 4% 3    3 ללי כ סה"כ
29%  

 100% 50 3  1 46 סה"כ  מהסה"כ 
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 לה:עו םעיקרייה מצאים הממ

ם ומסתכ, %4-ב עלה , 9201בשנת התלונות  כללין מבאגף הנדסה  לע ת ונושל התל היחסיחלקן 

 .(2018בשנת  199 מתוך 45עומת ל 2019בשנת  172ך מתו 50) תלונות 5של  עלייה ב

התפלגות התלונות באגף הנדסה לפי מחלקות
 

6% -     

2% -            

4% -     

6% -                

                   

55% -

 -               

27%

55% -                   27% -               6% -     

6% -                4% -     2% -            

 

 תלונות(: 50גף הנדסה )מתוך על א תלונות דוגמאות ל ,להלן

 ;הבניה ח עליקופעל  ות תלונ .1

 יה;נ שוי בעל רי התלונ  .2

 ;יות נכים חנ על ות תלונ .3

 ;נועהת הסדרי  ,דרך סימני רורים,שינויי תמתלונות על  .4

 ;על תאורת רחוב ות ונתל .5

 ;הדרכה על מפגע במתלונ  .6

 תלונה על נגישות; .7

 ים;סקעתלונה על רישוי  .8

 ציבורית;ל תחבורה ע הנ תלו .9

חזות ף גת עבודות ציבוריות עברה מאמחלקרגוני כשבוצע שינוי א 2019בשנת לציין כי  יש

   הנדסה.אגף להעיר 
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התפלגות התלונות באגף הנדסה 

בשנים 2014-2019
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 סה.הנדלאגף חזות העיר   רה מאגףעבריות ציבו וני כשמחלקת עבודותרג בוצע שינוי א  2019שנת ב

  .ה סדנה  ףגאל  ה ביבסה  תוכי א ףגאמ ה רבע  ם יקסערישוי  מחלקתכשי נע שינוי ארגוצ בו  2016בשנת 
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 אגף הנדסה:מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית ב תלונות חלוקה ללהלן 

 

 : העירחזות אגף  ות קמחלהתפלגות התלונות לגבי  ,לןלה

 :ממצאים אלה מצביעים

  , %4-כב עלה , 9201התלונות בשנת  כללבין מ ירחזות העאגף  לעשל התלונות  סיהיחחלקן 

 . (2018בשנת  199 מתוך 16לעומת  2019בשנת  172מתוך  21) תלונות 5של  עלייה בומסתכם 

 

 פקסמכתב/ טלפוניות אימייל המחלקה
  /ישיתאירה במס

 פגישה
 סה"כ

ים וזבאח
 וברבקי

 

   5    5 פה  שאפינוי 

   2    2 רחובות  ניקיון

   1    1 מחזור  ןמתקמיקום 

   1    1 פח נייר אי פינוי 

  43% 9    9 סה"כ ניקיון

   3 1   2 רי ציבוגינון 

   1    1 ים בל בגינת כלוטיפ

   5 2  3  ום עצים גיז

   2    2 ם צמחייה גיזו

  52% 11 3  3 5 גנים ונוףסה"כ 

   1   1  שונות

  5% 1   1  כללי סה"כ

 100% 21 3  4 14 סה"כ
12% 

 כה"סהמ 
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 חלקותמלפי  העיר חזותבאגף  נותתלוה לגותפהת

        ף - 43%

52% -            
5%     

     - 5%        ף - 43%            - 52%

 תלונות(: 12)מתוך  חזות העירגף אדוגמאות לתלונות על  ,להלן

 ;היינ מקומות חהנחת מכולות עם ציוד גינון ב עלה תלונ  .1

 ;מות ציבוריים בעירבמקולכלוך על ות נתלו .2

 ;פינוי אשפהה על לונ ת  .3

 ;חזורמ ןמתקעל  התלונ  .4

 ;לקויציבורי  ןוגינ על ות לונת  .5

 ;גיזום עצים על ת ותלונ .6

 : חזות העיראגף מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית ב תלונות חלוקה ללהלן 
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 :כלכלית החברה ההתפלגות התלונות לגבי  ,להלן

 וןטלפ אימייל הנושא
מכתב/
 פקס

במסירה 
ת/ אישי

 ישהפג
 סה"כ

באחוזים 
 בקירוב

 

מפגע מפציעה 
 וסבטובתחנת או

 1   1 50%  

ה ם במבנליקויי
 ור התעשיהזבא

1    1 50%  

  1% 100% 2   1 1 סה"כ
 מהסה"כ

 לה:עו םעיקרייה מצאים הממ

  , %34.0-ב עלה , 9120נות בשנת התלו כללחברה הכלכלית מבין ה לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 .(2018שנת ב 199מתוך  3ומת על 2019בשנת  172מתוך  2) ה אחתתלונשל ה דיריבומסתכם 

 החברה הכלכלית: על ות ונ תלה פירוט ,לןהל

 ;אזור התעשייהניהול מבנה ברישום ות בעיועל  התלונ  .1

 .פציעה ממפגע בטיחותי בתחנת אוטובוסתלונה על  .2
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 :עירוניה והפיקוח הרשות החניי

 החנייה: שות בי רהתפלגות התלונות לג ,להלן

 י:התפלגות התלונות לגבי הפיקוח העירונ  ,להלן

 באחוזים סה"כ  ישה אישיתבפג מכתב/פקס יותטלפונ אימייל הנושא
 ירובקב

 

  16.6% 1    1 בסניף סופרמרקטעים מפג

כה במדרכה יכולת הלי אי
 וצאת סחורהקב הע

1    1 %616.  

  50% 3    3 ל קבלת דוחערעור ע

 שכןמן עישויסור אלדרישה 

 תובמרפסת בי מעשןש
1    1 %616.  

 המהווים 100% 6    6 "כ פיקוח עירוניהס
 מהיחידה.%716

  21% 100% 36 1 1 3 31 סה"כ 
 ה"כמהס

 מהממצאים העיקריים עולה:

,  9012ונות בשנת להת  כללן יוני מבח העירות החנייה והפיקוששל התלונות על ר היחסי חלקן

  199מתוך  45לעומת  9201בשנת  721מתוך  36) תלונות 18 לש ירידה בומסתכם , %6.2-ב ירד

 (.2018בשנת 

 תלונות(: 36 מתוךדוגמאות לתלונות על רשות החניה והפיקוח העירוני ) ,להלן

 ייה;ערעורים על דוח חנ  .1

 ;ם יחניות נכעל ות תלונ .2

 ;נייהחעבירת  אכיפת  אילונה על ת  .3

 ;דוחות  הסבות נה על תלו .4

 ל אף הזכאות להנחה כתושבת;נגו עפ ף דרךתלונה על גביית כס .5

 ;עיקול חשבון בנקתלונה על  .6

 שית/י במסירה א סמכתב/פק טלפוניות אימייל הנושא
 פגישה

 חוזיםאב סה"כ 
 רובבקי 

 

  73% 22   2 20 על דוח חנייה ערעור

  10% 3   1 2 כיםיות נחנ

  3% 1  1   בקשה להסבת דוחות

 עריף חניה גבוה ת
 בחניון פרטי

1    1 
3% 

 

 ל עיקותלונה על 
 שבון בנקח

   1 1 
3% 

 

 1    1 בלת קבלהעל אי ק נהתלו
3% 

 

פת אכי יתלונה על א
 ייהנעבירת ח

1    1 
3% 

 

 המהווה 100% 30 1 1 3 25 החנייה שות"כ רסה
 יחידהמה %3.38
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 ערעורים על קבלת דוחות מהפיקוח העירוני; .7

 ;שוןר עיאיסוי אכיפת על א התלונ  .8

 .ברחובולכים הב המהווה מכשול והפרעה לחוהוצאת סחורה לר תלונה על  .9

 2014-2019קוח העירוני בשנים: ייה ועל הפיות החנרש לתלונות עות ה מכ
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 :לגבי דוחות חנייהמוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית  תלונות חלוקה ללהלן 
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 :ביטוחות כולל רגזבו הכנסות העירייה

 ביטוח:תביעות ות כולל גזברבי הכנסות העירייה ולג ות ת התלונ התפלגו ,להלן

 :מהממצאים העיקריים עולה 

נת התלונות בש כללמבין  חביטוות כולל רבגזו הכנסות העירייהעל של התלונות  יחסיה חלקן 

 60לעומת  9201בשנת  721תוך מ 25) תלונות 61של  רידה יב ם כומסת , %07.6-ב  ירד, 9201

 (. 2018נת בש 199מתוך 

 (:ות תלונ  25מתוך )ביטוח גזברות כולל והכנסות העירייה ל עתלונות דוגמאות ל ,לןלה

 ;שום בטאבוריצורך ל העיריילחובות  יעדרהעל קבלת אישור ל ךארו שך זמן מת על תלונו .1

  ;לום חובשתת על דרישת ותלונ .2

 ;על חישוב ארנונהות של ערעור תלונ .3

 ;ות על הנחות בארנונהלונת  .4

 ; MASTם לאתר שובריבעיות נה על תלו .5

 ;ארנונהאיחור בהגעת הודעת תשלום חשבון ה על תלונ  .6

 ;בניין גדרנזק לתלונה על  .7

 ת עץ.למנפיצאה כתומשאית ל לונה על נזקת  .8

 :באגף הכנסות העירייה כולל ביטוחלא מוצדקות/מוצדקות חלקית מוצדקות/ ות תלונ וקה ללחלהלן 

 

 אגף/מחלקה

 

 ימיילא

 

 טלפון

 

 מכתב/פקס
במסירה אישית/ 

 הישגפ

 

 ה"כס
וזים חאב

 ובבקיר
 

  88% 22  2 2 18 העירייה הכנסות

  12% 3    3 טוחיעות ביבת

 15% 100% 25  2 2 21 כסה"
 מהסה"כ
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 :ספורטרשות התרבות, נוער ו

 :ספורטרשות הוער ות, נ תרבו ףלגבי אגות ונ לת התפלגות ה ,להלן

 יקריים עולה:מהממצאים הע

  , 9201בשנת התלונות  כללספורט מבין רשות השל התלונות על אגף תרבות, נוער ו יחסיה חלקן 

  991 תוךמ 7 לעומת  9201 ת בשנ  721מתוך  3) ותתלונ 4של  ה די רי בם ומסתכ, %71.7-ב רדי

 (.2018בשנת 

 :גף תרבות א לעתלונות ה 3 ,להלן

 ;להרשמה לחוגים  נפקת קבלות הי נה על אותל .1

פרסי אופיר של האקדמיה לקולנוע לרכישת כרטיסים לאירוע רות אי מתן אפשתלונה על  .2

 ;וטלוויזיה

 היכל התרבות.סים בקופת נת כרטימהז תלונה על .3

תב/ מכ טלפון  אימייל  המחלקה 
 ספק

במסירה  
 גישה אישית/ פ

  באחוזים  כ סה"
 בקירוב 

 

  100% 3   1 2 תרבות 

 מהסה"כ  %2 100% 3   1 2 סה"כ 
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 :חינוךאגף 

 : וךינ גף החלגבי אגות התלונות פלהת  ,להלן

 ה:לעו יםמהממצאים העיקרי

 לה ע ,9201ת התלונות בשנ  כללמבין וך יכות לאגף החינ ישל התלונות המשו היחסיחלקן  .1

תוך מ 31ת לעומ 9201ת בשנ  721ך ומת  41) ה אחתנושל תל לייה עבומסתכם , %6.1-ב

 (. 2018בשנת  199

 ,מסך התלונות על אגף החינוך 64% ת מהוותלונות על מחלקת גני ילדים פר המס .2

 ףאעל   ,10%משמע ירידה של , 54% ווי ילדים היגנ מחלקת על  ת ונוהתל ,2018כשבשנת 

 .ותתלונ 2-ה בלייע

 ות(:נ תלו 14)מתוך  ךחינוונות על אגף דוגמאות לתל ,ןהלל

 ;לגני ילדים ים ות על שיבוצתלונ .1

 ; בתי ספר ברחבי העירלעות הסעל  ות לונת  .2

   ;צהרון בית ספר יסודים מרעש בצהרייעל ה תלונ  .3

 ;מחצר גן ילדים משחק  ינ תקת מהסרה על תלונ  .4

 ;ן ילדים תולים בחצר גזיהום בצואת חתלונה על  .5

 .של החגים  ס"על תוכנית ביההחזר כספי לקבלת  שהבדרי התלונ  .6

 : חינוךבאגף מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית  ותתלונחלוקה ללן תרשים הל

 

 
 המחלקה

 
 אימייל

 
 טלפון

 
 /בתמכ

 פקס

אישית/  במסירה
 ישהגפ

 
 סה"כ

 
 באחוזים
 בקירוב

 

  64% 9   2 7 ם גני ילדי

  36% 5   1 4 בתי ספר 

  8% 100% 14   3 11 סה"כ 
 מהסה"כ 
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 ות:יחידות אחר

 בי שאר יחידות העירייה:ת לגהתפלגות התלונו ,להלן

 מהממצאים העיקריים עולה:

  , %2.00-ב עלה , 8201התלונות בשנת  לכל ןמבי ת אחרוהת חידויה לעשל התלונות  היחסיחלקן 

בשנת  199מתוך  15לעומת  2019בשנת  172ך ומת  13) תלונות 2של רידה י שישנה ,אףעל 

2018) . 

 :ת(תלונו  13אחרות )מתוך  ידות על יחתלונות  גבילדוגמאות  ,ןלהל

 ;הזנחה בבית העלמין פרדס החיים על תלונה  .1

 ;ת ומלאגלסמכים לפורש אי קבלת מעל  לונהת  .2

 ; חוסר בכ"א בשלהנדסה  גףאב לקהבמח עיכובים ועומסים תלונה על  .3

 ;חזק מאזעקות ותפילות מכיוון קלקיליהש רעתלונה על  .4

 ;תלונה נגד פקידות סעד  .5

 ; משטרת כפר סבא  תחנתתלונה על שוטר סיור מ .6

פועלים ים שמחנים כל בוקר כאשר מגיעים לאסוף רכבמבעיית בטיחות קשה תלונה על  .7

 ;סכנה בפני הנהגים בכבישלורם גדבר ש

 .תיתבמועצה הד  ת לא תקינהלוהנ הת נה על תלו .8

 מפעל המים:על  התלונ הט רופי ,להלן

מים מזה המשותפת של ה ריכה בקשת סיוע בטיפול מול מפעל המים בנוגע לחיוב יתר עבור הצ 

 ; תוצאות מכרז  לביטולתלונה  קרב לשנה

ת ונ ותלטיפול בה. קעל פי חו מבקר העירייה יביד  ת המבוקרוות חיד ו נכלל בין הימפעל המים אינ 

ממונה על תלונות הלידי  מגיעות אשר תלונות וב והט ון ל רצמסגרת שנעשה ב ים מעל מפעל ה

 לטיפול מפעל המים. מועברות הציבור 

 

 
 אגף/מחלקה 

 
 אימייל 

 
 טלפוניות 

 
/ מכתב
 פקס

במסירה אישית/  
 ה פגיש

 
 סה"כ 

  באחוזים 
 בקירוב 

 

  שכר  , משאבי אנוש
 וועד עובדים 

4   1 5 38%  

  31% 4 1   3 ביטחון ושיטור עירוני 

  15% 2   1 1 ( רווחה"ק )שח

  8% 1    1 דתית מועצה  

  8% 1    1 מפעל המים 

 100% 13 2  1 10 סה"כ 
8%  
 "כ מהסה 
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 :גורמים חיצונייםמהמגיעות תלונות בול יפט

הממונה על תלונות שר טופלו על ידי וארמים חיצוניים מגולהלן, פירוט התלונות שהתקבלו 

 : 2019נת בש ,רהציבו

 מהממצאים העיקריים עולה:

-ב ירד, 9201 ת התלונות בשנ  לכליים מבין מגורמים חיצונ  אשר הגיעו ונות תלהשל  היחסיחלקן 

בשנת  199תוך מ 01לעומת  9201בשנת  721מתוך  7) תלונות 3של  ה דיריב כם סת מו , %6.90

2018) . 

 תלונות(: 7חיצוניים )הגורמים המתלונות הפירוט  ,להלן

 (:ותתלונ  5) -ינה במשרד מבקר המד  נציבות תלונות הציבור  •

 ;ריעפות החולים בוי אוטובוסים לקווק על התלונ  .1

 ; וך מיוחד ינ חלבית ספר ב סעות לבתוה עלנה תלו .2

 ;אגרת תלמידי חוץ בבתי ספר תיכוניים בכפר סבא תלונה על .3

יתוק לחצן מצוקה  טלפון וגרם לנעמוד שבר שגזם של העירייה  ףוסיאף מנו תלונה על .4

 ;לאישה מבוגרת 

 ;סודיית ספר יבתלונה על  .5

 (:ת וונ תל 2) חל"צ –ון הציבור מון אארג  •

 ;מענה במוקד גני ילדים ובאתר אי -גני יול"א החודשי ב בהחיובירור ל ע התלונ  .1

 .מפגעים חמורים בבניין מגורים של עמידרתלונה על  .2

 ריה טופלו באופן מ במשרד מבקר המדינה קבלו מנציב תלונות הציבורשהת בן של התלונות רו

 .בדבר ת נוגעוהדות יחיהעם  ף פעולה מלאבשיתו

י תלונות שהתקבלו מגורמים בלגת חלקית ות/מוצדקוקא מוצד דקות/לנות מוצולחלוקה לתלהלן 

 :חיצוניים 

  באחוזים  סה"כ  טלפוןב אימייל  הפונה גורם החיצוני  ה
 קירוב ב

 

  ונות הציבורלמנציבות ת  ונות לת
 ינהדמ במשרד מבקר ה

5  5 
71.5%  

  28.5% 2  2 ר  יבוצאמון ה  גוןאר

 מהסה"כ  4% 100% 7  7 סה"כ 
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