ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"ל
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
ה'תש"ף
אלול,
י" א
2020
אוגוסט,
31
537063
אסמכתא:

לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ספטמבר 2020
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ספטמבר ,שתתקיים ביום רביעי,
 ,2.9.2020י"ג באלול ה'תש"ף ,בשעה  ,19:00באולם הספורט "רמז" ,רח' אלי הורביץ ,23
כפר סבא.
הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוגבל ל 50-משתתפים אך תשודר
בפייסבוק העירוני.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.
•
דברי פתיחה ראש העיר
על סדר היום
 .1שאילתות.
א" .פשיטות" על מפעל בראון מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ב .סגירת עיריית כפר סבא לקבלת קהל מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
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ג .עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים
הציבוריים ובבתים המשותפים מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ד .מחיקת חוב בחברה הכלכלית מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ה .אפשרות למידה מרחוק לילדי העיר מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ו .שדרוג וטיפול בחורשת קפלן מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ז .תחבורה ציבורית בשבת במימון העיריה מטעם סיעת "כפר סבא אחת".
ח .לו״ז מעודכן מהיר לעיר מטעם סיעת "כפר סבא אחת".
ט .צהרון אחים ממשיכים ואחים בוגרים מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
י .הערכות לתפילות חגי תשרי במרחבים הציבוריים מטעם סיעת "כפר סבא
בראש".
יא" .תעודת משפחה" עירונית מטעם סיעת "כפר סבא בראש".
יב .עדכון בנוגע להקמת מבנה קבע לפעילות עבור הקהילה הגאה מטעם סיעת
"כפר סבא בראש".
 .2הצעות לסדר.
א .הצגת התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות ,בזירת השקיפות
העירונית ,מעקב אחרי ביצוע החלטות מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת".
ב .קוד התנהלות מועצת העיר בישיבות מועצה מטעם חברות המועצה עו"ד
עדי לוי סקופ ורו"ח תהילה מימון.
ג .התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים מטעם סיעת
"כפר סבא בראש"
 .3הצגת תכנית מינהלת עסקים בנושא עסקים קטנים ובינוניים.
 .4הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה.
 .5עדכון הרכב ועדות עירייה.
 .6אישור המלצות ועדת כספים מיום :30.8.2020
א .העברות תקציב רגיל מספר  2לשנת .2020
ב.

העברות תברים מספר  3לשנת .2020

ג.

דיווח דוח כספי רבעון .2020 2

 .7עדכון זכויות החתימה ברשות.
 .8אישור המלצות ועדת תמיכות מיום .24.8.2020
א .דיון בבקשות לתמיכה לשנת .2020
ב.

דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים.
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 .9אישור המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים מיום .25.8.2020
 .10אישור המלצות ועדת שמות מיום .22.7.2020

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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23/7/2020
לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
הנדון" :פשיטות" על מפעל בראון
ראש העיר פירסם שהעיריה ביצעה פשיטות ,כלשונו ,על מפעל בראון כ"חלק מפעילות אכיפה
יזומה" .עם זאת ,בעל המפעל הצהיר לעיתונות כי" :הם ביקשו לערוך סיור .בסוף אמרו תודה
רבה והלכו".
מבקשים להבין:
 .1מתוקף איזו סמכות התבצעו ה"פשיטות"?
 .2מה היו מטרות ה"פשיטות"?
 .3מה היו תוצאות ה"פשיטות"? האם התגלו עבירות?

כפר סבא מתקדמת
הדר לביא ,פנחס כהנא ואמיר סילבר

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

מענה לשאילתה
העירייה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה לטיפול במפגעי הריח בעיר ובכלל זאת המפגע
לכאורה ממפעל בראון כמו גם במפגעים אחרים אשר פוגעים באיכות הסביבה של תושבי העיר.
הסמכות לביצוע ביקורות במפעל בראון נקבעה בחוק ובתקנות רישוי עסקים.
במפעל בראון בוצעו ביקורות של מפקחי רישוי עסקים מטעם עיריית כפר סבא בליווי מומחה
בתחום מפגעי הריח לאור תלונות חוזרות ונשנות של תושבים לגבי מפגעי ריח.
מטרת הביקורות של עיריית כפר סבא היא לבחון האם המפעל עומד בתנאי רישוי העסקים שלו,
תנאים אשר הפיקוח עליהם נמצא באחריות שני גורמים ,עיריית כפר סבא והמשרד להגנת
הסביבה.
הביקורות כוללת בדיקת חצר ,בדיקת איטום חלונות ופתחים נוספים של המפעל ,אזור הפריקה
והטעינה של התערובת ,מיכלי אחסנה ותחזוקה שוטפת.
הביקורת מתבצעת באופן שוטף לאורך השנה אך עם עליית הדיווחים על מפגעי הריח הוחלט
להגביר את תדירות ביקורות רישוי העסקים במקום כך שבתקופה האחרונה מבוצעת ביקורת
רישוי עסקים מדי שבוע לערך.
במהלך הביקורות במקום ,הורגשו ריחות במקום האופייניים לפעילות המפעל כמו גם ליקויים
נוספים כגון אי איטום/סגירת פתחים או לכלוך בשטח התפעול של המפעל.
לבקשת העירייה מתבצע במקום גם פיקוח של היחידה הסביבתית האזורית וכן של המשרד להגנת
הסביבה.
חשוב להדגיש שבביקורת של המשרד להגנת הסביבה מיום  12/5/2020נמצאו ליקויים
משמעותיים אשר בגינן ובגין חשד להפרות נוספות הוזמנו בעלי המפעל לשימוע.
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23/8/2020
לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.
הנדון :סגירת עיריית כפר סבא לקבלת קהל
עיריית כפר סבא הודיעה לתושבים ב 16/7/20כי לא תקבל קהל בעקבות העלייה בתחלואה עד
להודעה חדשה .כחלק מהמדיניות החדשה סגורות לקהל מחלקות שחשובות בתקופה זו מאוד,
כמו מחלקת גני ילדים ומחלקת ההכנסות .עיריות אחרות בחרו להשאיר את קכבלת הקהל
פתוחה על-בסיס זימון תורים מראש וכמובן על פי מגבלות התו הסגול.
נשמח להבין ,מדוע בחרתם לסגור את העיריה לציבור התושבים בתקופה קשה זו?

כפר סבא מתקדמת
הדר לביא ,פנחס כהנא ואמיר סילבר
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מענה לשאילתה
מגיפת הקורונה חייבה את עיריית כפר סבא כמו גם את העולם כולו לשנות את אורחות
ההתנהגות וההתנהלות ,לרבות בכל הקשור למתן שירותים.
לכל אורך התקופה ,מאז פרוץ המגיפה ועד היום ,נערכה העירייה לשנות את דרכי הפעולה באופן
שישפר את מתן השירות תחת המגבלות לצד שמירה על בריאות הציבור ,לרבות ציבור העובדים.
בגל הראשון ,עשרות עובדי עירייה נדרשו להיכנס לבידוד ,דבר אשר יש בו כדי לפגוע באופן ממשי
ביכולת העירייה להעניק שירות לתושבים.
גם בשבוע החולף ,למרבה הצער ,נתגלו מספר מקרים לא קטן של חולים בקרב עובדי העירייה,
ומעגל המבודדים מתרחב.
אנו צופים כי מגמה זו תגדל לאור חזרת מערכת החינוך לעבודה.
בניהול הסיכונים אותו אנו מקיימים החלטנו על מתכונת עבודה אשר מרחיבה מתן מענים
באמצעים לא פרונטליים כגון טפסים מקוונים ,מענה טלפוני ,שירותים מקוונים ועוד .העובדות
מוכיחות כי הציבור בכפר סבא מרבה לעשות שימוש בתקופה זו באמצעים אלו כאשר מספר
הפניות והשימוש בדרך זו עלה בעשרות אחוזים ובמקרים רבים אף במאות אחוזים.
הדבר מחייב אותנו ,כעירייה ,לשפר עד מאוד את אופן מתן השירותים ואנו מחויבים לכך.
היערכות העירייה מראש ,הביאה לכך ,שעל אף שהתגלו חולים במוקד העירוני ,נשמרה רציפות
תפקודית וזאת עקב מעבר לשני מוקדים נפרדים ,בכתובות נפרדות ,עם הפרדה מוחלטת בין
צוותיהם .באמצעות אגף המיחשוב יחד עם היחידות השונות ,ניתן מענה גם לעבודה מהבית של
המבודדים והאוכלוסיות בסיכון באופן רציף ולטובת מתן שירות מיטבי.
דוגמה נוספת היא מתן שירות עד לבית התושב -כמו על ידי הספרייה העירונית אשר יחד עם
יחידות עירייה נוספות ,דאגה לספק לבתי תושבים ספרים לכל אורך התקופה ואף הגדילה את
מספר המנויים הרשומים במהלך הגל הראשון.
עם זאת ,בחלק מיחידות העירייה כגון אגף הכנסות ,מתבצעת קבלת קהל פרונטלית בתיאום
מראש ותחת תנאי תו סגול.
ישנן יחידות אשר בהן נדרש לעשות שיפור ברמת השירות לתושב ,אך גם זה צריך להיעשות תוך
שימת לב למגיפת הקורונה והמגבלות המתחייבות כתוצאה ממנה.
אנו מקיימים הערכות מצב שוטפות בנוגע לקורונה ומנהלים את הסיכונים בצורה מחושבת וכך
נמשיך לעשות.
מצ"ב קישור לטפסים העירוניים ,מרביתם טפסים מקוונים אשר נמצאים באתר העירייה.
דף הבית של העירייה > טפסים
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=268
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מצ"ב נתונים אודות העלייה בשיעור הפניות בערוצים החלופיים בתקופת הקורונה
סה"כ פניות מכל הערוצים עפ"י חודשים
סוג השירות
תקשורת כתובה ארנונה
מוקד טלפוני ארנונה
טפסים מקוונים  -עירייה ממוצע
תקשורת כתובה מוקד עירוני
מענה טלפוני מוקד עירוני
סה"כ

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

1,105

1,419

1,133

2,154

2,526

3,405

2,785

4,531

2,806

6,228

7,045

9,525

1,802

1,802

1,802

1,802

1,802

1,802

4,421

4,840

6,330

8,465

8,005

6,509

14,841

17,914

17,914

23,893

19,784

19,694

24,954

30,506

29,985

42,542

39,162

40,935

פניות בערוצים חלופיים
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
מרץ

פברואר

אפריל

מאי

יוני

טפסים מקוונים  -עירייה ממוצע

מוקד טלפוני ארנונה

תקשורת כתובה ארנונה

סה"כ

מענה טלפוני מוקד עירוני

תקשורת כתובה מוקד עירוני
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יולי

להלן נתוני אגף הכנסות בלבד אשר ביצע קבלת קהל במהלך החודשים מאי ויוני תחת תנאי תו
סגול ואת הגידול בערוצים החלופיים במהלך חודש יולי עת הופסקה כמעט לחלוטין קבלת הקהל.

אגף הכנסות  -קבלת קהל
1,607
1,281

766

מרץ

פברואר

220

-

63

אפריל

מאי

יולי

יוני

קבלת קהל פרונטלית

אגף הכנסות  -פניות בערוצים חלופיים

9,525
7,045

6,228
4,531
2,785
170 935

3081,111

פברואר

מרץ

ליניארי (מוקד טלפוני)
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2,806
355 778
אפריל
מוקד טלפוני

8561,298

9741,552

מאי

יוני

מיילים ופקסים

1,1912,214

טפסים מקוונים

יולי

לכבוד רפי סער – ראש העיר

19-08-2020

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת
העיריות.
עידוד ויצירת תשתיות בכפר סבא לעבודה מהבתים ומהמקלטים הציבוריים ובבתים
המשותפים.

בעקבות משבר הקורונה חל תהליך של עבודה מהבית של רבים מתושבי העיר ,בגלל כללי
הקורונה .בעידוד המעסיקים ,פתרון לכללי הקורונה ,והעדפת רבים מהעובדים לעבוד מהבית
ובכל אופן לא לנסוע מחוץ לעיר.
תהליך חיובי ברב המקרים.
לדעתנו לעירייה תפקיד בעידוד התהליך ,ויצירת תשתית הולמת לפעילות תעסוקתית בעיר.
שאלה:
מה עושה העיריה כדי לקדם תהליך זה:
 .1בתחום שימוש רב תכליתי במקלטים ציבוריים כמרכזי עבודה .כמה מקלטים
ציבוריים משמשים היום כמרכזי עבודה?
 .2בתחום השימוש במקלטים בבתים המשותפים .כמה מקלטים משמשים
כמקלטים דו תכליתיים בבתים משותפים?
 .3ביצירת וקידום תשתית אינטרנטית.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
העתק :איתי צחר מנכ"ל העיריה
בן צרטוף
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מענה לשאילתה
המענה לשאילתה נידחה בזאת לישיבת המועצה הבאה שמן המניין לפי סעיף (36א) לתוספת
השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש].
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לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,מחיקת חוב בחברה הכלכלית ,זאת לפי סעיף 36א' לתוספת
השניה לפקודת העיריות.
בישיבת מועצת העיר האחרונה נדון נושא מחיקת יתרת הלוואה /חוב שניתן למועדון
הכדורעף ע"י החברה הכלכלית.
מחיקת החוב הגיע למועצת העיר בשנה שעברה עם הצגת הדוח הכלכלי לשנת 2018
( )5.6.2019ולא נתנה תשובה ,ולמיטב ידיעתי לא
למיטב ידיעתי ,נושא הסדרת החוב לא הובא בשום שלב לדיון בדירקטוריות החברה
הכלכלית או במועצת העיר.
לאורך השנים היתה דרישה להקטנת הריבית להלוואה ,אולם היא נדחתה ע"י היועץ
המשפטי של החברה הכלכלית כי מדובר בהלוואה עסקית ומחילה על גובה הריבית מהווה
הלכה למעשה מתן תמיכה לעמותה ,שאיננה בסמכות תאגיד עירוני.
 .1מי אישר למחוק את החוב ומתי הוחלט?
 .2מי הגורם שאישר את ההחלטה?
 .3מתי הועברה ההודעה למועדון הכדורעף על מחיקת החוב?
 .2האם מחיקת החוב נדרשת אישור במועצת העיר או בדירקטוריון החברה הכלכלית?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
בשנת  , 2006לפני כ 14-שנים ,העמידה החברה הכלכלית הלוואה על סך של  300,000ש״ח לעמותת
מועדון הכדורעף הפועל "יואב" כפר סבא על פי בקשת העירייה.
קרן ההלוואה הוחזרה במלואה במרוצת השנים וכמו כן הוחזר גם חלק מסכום הריבית ע״י קיזוז
שהתבצע בין העירייה לחברה .העירייה קיזזה את סכום הפירעון השנתי מהתמיכות שזכאית
העמותה לקבל וביצעה התקזזות (בחו"ז) לחברה.
בין השנים  2017-2018ניתנה הנחייה על ידי יו"ר הדירקטוריון ,מר צביקה צרפתי ,למחילה על
יתרת הריבית לאור העובדה שהקרן וכן חלק מהריבית הוחזרו במלואם (מכן שלא ניתנה תמיכה
לעמותה) וכך נעשה.
בשנת  2019במסגרת אישור דוחות הכספיים של החברה לשנת  2018הנושא אושר ע״י חברי
הדירקטוריון וניתן הסבר על מחיקת ההלוואה.
מצ"ב קישור לפרוטוקולי ישיבות דירקטוריון החברה הכלכלית.
אתר העירייה > יחידות העירייה > חברות עירוניות > החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא >
פרוטוקולים דירקטוריון החברה הכלכלית
https://www.kfarsaba.muni.il/?pg=protocols&PostBack=1&DiscussionTypesID=24#results
בנוסף ,הנושא דווח לידיעת למועצת העיר כחלק ממסגרת הדיווח השנתי במסגרת דיון בדו"ח
הכספי מבוקר לשנת  2018של החברה הכלכלית.
מצ"ב קישור לפרוטוקול ישיבת המועצה מיום .5.6.2019
זירת השקיפות > מועצת העיר > פרוטוקולים ישיבות המועצה
https://www.kfarsaba.muni.il/_Uploads/Protocols/Protocol_Moaza_050619.pdf
ע״פ חוו"ד הניתנה לחברה ע״י יועצה המשפטי (מצ״ב) ובהתאם לתקנון ע"פ ס'  36א' החברה
בסמכות הדירקטוריון לקבוע היתר תנאי השבת מלווה ומחיקתם.
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מתן הלוואה על סך
 300אש"ח לעמותת
מועדון הכדורעף
הפועל "יואב" כפר
סבא על ידי החברה
הכלכלית

ניתנה הנחייה
למחיקת החוב של
העמותה על ידי יו"ר
החברה הכלכלית
באותה העת  -מר
צביקה צרפתי

דיון בדו"ח כספי
מבוקר לשנת
 2018של החברה
הכלכלית בישיבת
מועצת העיר

18.11.2006

2018

5.6.2019

2017

2.5.2019

העמותה פרעה את
מלוא קרן ההלוואה
וכן כ 61-אש"ח
מתוך חוב הריבית.
לאחר מכן נותר חוב
ריבית פיגורים בסך
כ 202-אש"ח

אישור דו"ח כספי
מבוקר לשנת 2018
בישיבת דירקטוריון
החברה הכלכלית.
במסגרתו נמחק
החוב לעמותה.
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לכבוד ראש העיר מר רפי סער,
שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,אפשרות למידה מרחוק לילדי העיר ,זאת לפי סעיף 36א'
לתוספת השניה לפקודת העיריות.
בתחילת ספטמבר ילדי העיר יחזרו למוסדות החינוך ,לצערנו ילדי כיתות ה -י"ב יחזרו ללמוד
 2-3ימים בשבוע בלבד ואת יתרת הימים יעבירו בלמידה מרחוק.
כפי שקורה בערים ומוסדות לימוד אחרים בארץ ,לא לכל הילדים יש גישה למחשב המאפשר
למידה מרחוק פעילה ואיכותית.
 .1האם נערך מיפוי עירוני לזיהוי הילדים ללא גישה למערכת למידה מרחוק
(מחשב/אינטרנט /מיקרופון/רמקול/מצלמה)?
 .2האם יש תכנית מובנית לסגירת הפערים הללו ומה לוח הזמנים?
 .3האם נערך מיפוי לילדים בעלי צרכים אחרים (קשיי למידה מסוגים שונים ) והאם יש
תכנית לעזרה כלשהי?
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר
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מענה לשאילתה
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א מציבה בפנינו אתגרים רבים ומשמעותיים לכל מערכת החינוך
בארץ ובפרט בכפר סבא .המתווה על פיו נפתחה שנת הלימודים חייב אותנו להיערכות גם בהיבט
הדיגיטלי ולוודא כי קיימת גישה לכל תלמיד/ה להשתתף בלימודים בצורה מיטבית ככל הניתן.
העירייה ערכה מיפוי מדויק בבתי הספר היסודיים ובחינוך העל יסודי כדי להבין את כמות
הילדים במערכת החינוך בעיר אשר אין ברשותם מחשב לצורך למידה מרחוק .נכון להיום חסרים
בבתי הספר היסודיים בעיר  83מחשבים ניידים ובחינוך העל יסודי  129מחשבים ניידים.
עיריית כפר סבא ,באמצעות אגף שח"ק ,חילקה עד כה  45מחשבים ניידים לילדים ממשפחות
שידם אינה משגת לרכוש מחשב .כל הצרכים הידועים לאגף שח"ק טופלו טרם פתיחת שנת
הלימודים.
כמו כן ,העירייה נמצאת בקשר עם מיזם "מתחשבים" ומסייעת למיזם ביצירת נקודות איסוף
במרכזים הקהילתיים בעיר ובשינוע מחשבים מרחבי האזור .כחלק משיתוף הפעולה עם המיזם,
העירייה תעביר את צרכי התלמידים בעיר כפי שעלו במיפוי בכדי לסייע בדחיפות מחשבים
לתלמידים שזקוקים להם בדחיפות.
חשוב להדגיש כי משרד החינוך הוציא רק לפני שבועיים ,17.8.2020 ,את הקול הקורא להשתתפות
בעלויות עבור מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבתי ספר לשנת
הלימודים תשפ"א.
במסגרת הקול הקורא ,אושר עקרונית לעירייה לצאת בהליך רכש של מחשבים ניידים לתלמידות
ותלמידים אשר ידם אינה משגת וזאת על בסיס המיפוי שבוצע.
כמו כן ,נדרש במסגרת הקול קורא הוגשה בקשה גם להצטיידות של בתי הספר עצמם כדי לסייע
להם לממש את מתווה משרד החינוך.
ככלל על פי מתווה קול הקורא ,השתתפות העירייה עומדת על  9%מהיקף העלות הכוללת של
רכישת הציוד ומשרד החינוך ישתתף ב 91%-מהעלויות.
אנו נמצאים בקשר רציף עם משרד החינוך והצפי לאספקת הציוד במסגרת הקול קורא יהיה
תקופת אחרי החגים.
באשר לתלמידי החינוך המיוחד ,גם צרכיהם נבחנו ונכון למועד תחילת שנת הלימודים ולאור
מתווה הלימודים המוצע ,הצורך לציוד קצה הוא קטן יותר .התלמידים אשר יש להן צורך
במחשבים או ציוד עזר אחר ,הציוד נרכש עבורם באופן שוטף גם בשגרה בהתאם לאיפיונים
והצורך.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

23-8-2020

שאילתה לישיבת המועצה הקרובה ,בנושא שדרוג וטיפול בחורשת קפלן ,זאת לפי סעיף 36א'
לתוספת השנייה לפקודת העיריות.

לאחרונה סומן מחדש שביל השרון להליכה .שביל של  60ק"מ המתחיל בנחל אלכסנדר ומסתיים
בפארק הירקון .לאורכו נקודות ענין רבות כמו אגמון חפר ,נחל פולג ,אתרי מורשת כמו בית הלורד,
רחוב חנקין בקדימה השביל עובר בחורשת קפלן ,פארק כפר סבא ובמשק האוצר בכפר סבא.
בחומר המקצועי שפורסם עם סיום סימון השביל ,מוצעת לינה בחורשת קפלן.
חורשת קפלן היא החורשה הגדולה תחומי העיר .חורשה בעלת חשיבות רבה סביבתית ,חינוכית
וקהילתית .תושבים נאבקו שהחורשה תהיה מוקד טבע עירוני ,ואמנם נעשה תהליך תכנון ,שיקום
העצים ,נטיעות ,פרישת מערכת טפטוף ,שילוט .היום החורשה איננה מזמינה .מערכות הטפטוף כבר
לא קיימות ,המקום לא מונגש ,מערכת ניקוז הנגר העילי איננה טובה והקרקע מחורצת .בשולי
החורשה טרקטורונים חורצים השטח והגשם מגביר החריצים וגורם לסחף .יש שילוט על מין העצים
אבל לפעמים אין עץ ליד השילוט .יש פוטנציאל לנטיעות נוספות.
מסלול השרון ,הזדמנות להציג הטבע העירוני ואתרי השימור גם בכפר סבא .כפי שכבר אמרנו גם
בישיבות מועצת העיר,הציבור ,ביחוד בתקופת הקורונה מסייר בארץ וצמא להכיר ערכי טבע ומורשת.
העיר חייבת להשתלב במגמה וכעת לשקם וליצור מוקד מזמין .זו ההזדמנות גם לשקם את מרכז דור
ולמצוא פתרון לקולנוע חן ,לאפשר סיור באזור הפיסול בבית ספר עציון ,ובעתיד הליכה לאורך פארק
המוביל ועוד.
השאלה:
מה עושה העיריה כדי לקדם בברכה את המטיילים על ידי שיקום החורשה ,האם היא ערוכה ללינה?
להכוונת המטיילים למוקדים שבמסלולם ,הדרכה אפשרית והסבר על העיר וביחוד על מזרח העיר.

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

העתק :איתי צחר – מנכ"ל
בן צרטוף
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מענה לשאילתה
המענה לשאילתה נידחה לישיבת המועצה הבאה שמן המניין לפי סעיף (36א) לתוספת השנייה
לפקודת העיריות [נוסח חדש].
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לכבוד ראש עיריית כפר סבא – רפי סער

24.8.2020

שאילתא לישיבת מועצת העיר ספטמבר  - 2020תחבורה ציבורית בשבת במימון העיריה
מזה מספר שבועות מפעילה העיריה קו אוטובוס לחוף הים בשבתות .המלצות ועדת הסגנים
להפעלת תחבורה ציבורית בשבת לא פורסמו .תקציב התחבורה הציבורית הוסתר וממון דרך
סעיף תקציבי לא ברור .מסלול הקו שהציג סגן ראש העיר שונה ממקומות בילוי לחוף הים.
הקו לחוף הים פועל וישנם דיווחים על מיעוט משתמשים בשירות זה.
השאלות
 .1מה העלות הכספית בגין השירות מידי שבוע לעיריית כפר סבא?
 .2כמה נוסעים היו בכל שבוע מאז הפעלת הקו? (הנוסעים ממלאים הצהרת בריאות)
 .3עד מתי מתכוונת עיריית כפר סבא להפעיל את קו  729לחוף הים? (עונת הרחצה מסתיימת ב8-
באוקטובר)
בברכה,
צביקה צרפתי
חבר מועצת העיר  -כפר סבא אחת
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מענה לשאילתה
העלות הכספית להפעלת שירות השאטלים לים בסופי השבוע עומדת על  ₪ 2250לכל סוף שבוע.
באשר לכמות הנוסעים להלן טבלה המפרטת את מספר הנוסעים לים בכל סוף שבוע (הערה -אין
מערכת רישום מדויקת ואלו המספרים המדווחים על ידי החברה).

עימאד

1
2
3
4
5
6
7
8

4.7
פיילוט
8
שינוי זמנים
5
שינוי זמנים
8
שינוי זמנים
6
שינוי זמנים
27

שם נהג
תאריך סטטוס נסיעה
שעה
8:00/8:15
09:30
10:15
11:30
12:15
13:30
14:15
15:30

הלוך
הלוך
חזור
הלוך
חזור
הלוך
חזור
הלוך
הלוך
חזור

עימאד
11.7
5
12
לא נרשם
1
לא נרשם
7
לא נרשם
2
27
לא נרשם

כמות נוסעים
עימאד
עימאד
25.7
18.7
10
4
0
8
7
9
9
3
34
16

המשך השירות ייבחן בנפרד והציבור יעודכן על כך.
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11
2
0
3
11
5
3
0
21
14

עילם
1.8
5
3
0
2
0
5
5
0
15
5

מושיר
8.8
11
2
5
1
0
3
8
0
17
13

מושיר
15.8
3
6
1
4
0
0
0
0
13
1

22.8
8
7
0
9
1
5
9
0
29
10

29.8

0
0

לכבוד ראש עיריית כפר סבא  -רפי סער

24.8.2020

שאילתא לישיבת מועצת העיר ספטמבר  - 2020לו״ז מעודכן מהיר לעיר
לפני שנה וחודשיים לערך החלו בפועל העבודות על פרוייקט מהיר לעיר ,וכמתוכנן העבודות החלו
בחלקו המזרחי של הציר המתוכנן .על פניו נראה שעד כה היו עיכובים רבים .לאור האמור לעיל
ובחלוף זמן רב בביצוע המקטע הראשון שעוד לא הסתיים אבקש ליידע ולעדכן את הציבור.
 1מהו לוח הזמנים לפרוייקט ,בכל מקטע ומקטע?
 2מה גרם לעיכובים עד כה?
 3היכן מפורסם לוח הזמנים המתוכנן והמעודכן להמשך הפרוייקט?

בברכה,
צביקה צרפתי
חבר מועצת העיר  -כפר סבא אחת
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מענה לשאילתה
 .1הסכם מהיר לעיר נחתם בתאריך  31.8.2016ועל פי לוח הזמנים החתום ממועד זה היו
העבודות אמורות היו להתחיל בתאריך  4.7.2017אך לא התחילו במועדן.
 .2בפועל התחילו העבודות בתאריך .22.10.2019
 .3לוח הזמנים לפרויקט הוצג לציבור במפגשי שיתוף הציבור וכן בוועדת התחבורה מיום
.16.7.2019
 .4לוח הזמנים לפרויקט נמצא בזירת השקיפות -ויתעדכן ככל ויהיו עדכונים לכל אורך
תקופת הפרויקט .מצ"ב קישור
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3465&ArticleID=13715
אנו פועלים כל העת להאיץ את קצב העבודות ולצמצם ככל הניתן את הפגיעה בדיירי ובאי הרחוב
וכך נמשיך לעשות.
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24/08/2020
שאילתה לישיבת מועצת העיר לחודש ספטמבר
צהרון אחים ממשיכים ואחים בוגרים
במהלך שנת הלימודים תש״פ יצאה עיריית כפר סבא בפיילוט של שני מתווים חדשים לצהרונים :צהרון
בוגרים לכיתות ד׳-ו׳ בעלות של  565שקלים וצהרון אחים ממתינים לכיתות א׳-ג׳ בעלות של 150
שקלים .עקב מיעוט נרשמים לא יצאה התוכנית אל הפועל.
לקראת שנת הלימודים תשפ״א פרסמה העיריה בשנית את תוכניות אלו.
נודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1מהו מספר הנרשמים לכל אחת מתוכניות אלו ,לפי חתך של בתי הספר ?
 .2באילו מוסדות יפתחו התוכניות ?
 .3האם בכוונת העיריה לבחון מחדש את המתווים הללו ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
כפי שנאמר בישיבת מועצת העיר בחודש יוני  ,2019העירייה ביצעה באמצע שנת הלימודים תש"ף
פיילוט לשתי תכניות צהרון בעלות נמוכה יותר ,אחים ממתינים בכתות א'-ג' וצהרון בוגרים
לכיתות ד'-ו' .הפיילוט בוצע בבתי הספר "יצחק שדה" ו"בן גוריון" .במהלך הפיילוט כמות
הנרשמים הייתה נמוכה ולכן לא בוצע הפיילוט במלואו.
למרות זאת ומתוך כוונה בכל זאת להציע את התכניות לכלל תלמידי העיר ,הוחלט להרחיב את
התכניות כך שיהיו זמינות לכלל בתי הספר היסודיים בעיר.
להלן כמות הנרשמים בחלוקה לבתי ספר:
צהרון
אוסישקין
אופירה נבון
בן גוריון
ברנר
גולדה מאיר
גורדון
דבורה עומר
דמוקרטי
שמעון פרס
יצחק שדה
לאה גולדברג
ממ"ד בר אילן
ממ"ד שילה
סורקיס
רחל המשוררת
רמז
ש"י עגנון

אחים ממתינים
3
1
2
5
3
0
2
1
7
0
0
2
4
0
2
3
6

צהרון בוגרים
5
0
4
0
16
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

נכון לעת הזו ,כמות הנרשמים לתכניות בשנת תשפ"א הינה נמוכה ולפיכך פתיחת תכניות אלו
תתאפשר עם הגעה למינימום נרשמים נדרש.
עיריית כפר סבא תמשיך לבחון את מתווה תכניות אלה לקראת שנת הלימודים הבאה ,בשים לב
להשלכות משבר הקורונה על כלל המשמעויות הכרוכות בכך ,וזאת מתוך רצון לתת לכל ילד/ה
בעיר נגישות לפעילות צהרון איכותית ככל הניתן ובעלות נמוכה ככל הניתן.
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24/08/2020
שאילתה לישיבת מועצת העיר לחודש ספטמבר
הערכות לתפילות חגי תשרי במרחבים הציבוריים
חגי תשרי בפתח .כידוע ,בימים שבתיקונם בתקופת חגי תשרי פוקדים את בתי הכנסת תושבים רבים .הזכות
לתפילה היא זכות בסיסית ויש לאפשר לאלפי המתפללים לקיים את מנהגי החג גם בצל משבר הקורונה.
בהתאם נודה לקבלת עידכון כדלקמן:
מ הם הפעולות שעושה עיריית כפר סבא כדי לאפשר תפילות במרחבים פתוחים והגדלת קיבולת מספר
משתתפי תפילות החג בצל משבר הקורונה ?
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
העירייה נערכת מזה תקופה בכדי לאפשר את קיומם של מרחבי תפילה במרחב הציבורי במהלך
חגי תשרי ,בכפוף לתנאי התו הסגול ,לרבות קיום מנייני תפילה במהלך ראש השנה ויום הכיפורים
עבור ציבור המתפללים מקרב תושבי העיר.
כחלק מהיערכות זו ,בוצעו מספר ישיבות היערכות בהשתתפות גורמי עירייה מקצועיים וישיבות
תיאום עם המועצה הדתית .בנוסף בוצע מיפוי צרכים בין בתי הכנסת בעיר וזאת בנוסף להיערכות
לקיום מנייני התפילה כמדי שנה.
העירייה פועלת למציאת פתרונות עבור הקהילות השונות בעיר בין שבאמצעות שימוש במבני
ציבור וחצרות מוסדות ציבור ובין שבהצללת מרחבי תפילה חיצוניים מחוץ לבתי הכנסת בעיר.
בנוסף ,כמדי שנה ,העירייה נערכת לקיום מנייני תפילה ביום כיפור במבני ציבור ברחבי העיר.
להלן פירוט של מספר מבני ציבור אשר צפויים לשמש מרחבי תפילה במהלך חגי תשרי:
•

בית הסטודנט

•

אולם הספורט בבי"ס ע"ש דבורה עומר

•

מרכז הספורט "אלון"

•

בי"ס הירוק ע"ש שמעון פרס

•

אולם הספורט בבי"ס ע"ש לאה גולדברג

•

מעון ילדות בכפר בשכונת הדרים

•

אולפנת הראל

•

בי"ס "בר אילן"

•

מרכז קהילתי "ראשונים"

•

ועוד מבני ציבור לפי צרכי המתפללים בהתאם להגבלות.

חשוב להדגיש כי אנו נערכים למקרה בו תיתכן החמרה במגבלות הקורונה אשר עלולות להשפיע
על קיום התפילות ברחבי עיר במהלך חגי תשרי.
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24/08/2020
שאילתה לישיבת מועצת העיר לחודש ספטמבר
"תעודת משפחה" עירונית
בחודש יוני פורסם כי עיריית כפר סבא יוזמת השקת "תעודת משפחה" עירונית ,שתקל על בני זוג
מאותו המין לקבל שירותים עירוניים .למיטב ידיעתנו ,עד כה לא הושקה התעודה.

בהתאם נודה לקבלת עידכון כדלקמן:
מתי בכוונת העיריה להשיק את תעודת המשפחה העירונית?
אילו שירותים ניתן יהיה לקבל באמצעותה?
באיזה אופן תחולק לתושבים ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
עיריית כפר סבא מספקת כיום שירותים עירוניים ללא אפליה בין משפחות ותוך קשב לצרכים
הייחודיים של כל אחת מהן .עם זאת ,על מנת להקל על ההורים ולמנוע מהם את הצורך להסביר
בכל פעם את המבנה המשפחתי שלהם ושל ילדיהם ,יצאנו ביוזמת הנפקת תעודה משפחתית
שתהיה אישור עירוני קבוע להיותם של בני הזוג וילדיהם משפחה ותהיה מוכרת בקבלת כל
השירותים העירוניים .כמו כן ,התעודה תיתן מענה לסיטואציה נוספת בה לא היתה עד כה הכרה:
זוגות הנמצאים בפרק ב' בחייהם ומקימים משפחה עם ילדיהם משני הצדדים .ייתכן וילדים אלה
לא זכו עד כה בהנחות ברישום לחוגים בתור אחים.
ההסדרים לקבלת התעודה נמצאים בימים אלה בהכנה ,כמו גם בעיריות האחרות בארץ שהחליטו
על הנפקת תעודה דומה והנושא עובר בהן הסדרים משפטיים וארגוניים .הכוונה היא להתחיל
בהנפקת התעודה זמן קצר לאחר תום תקופת החגים .הפרוצדורה המיועדת להנפקתה תהיה
הגשת תצהיר של בני הזוג ביחד עם שמות הילדים ,שיהיה חתום על ידי עורך דין .לאחר מכן
תימסר התעודה בדואר ותכובד בכל מוקדי השירות העירוניים.
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24/08/2020
שאילתה לישיבת מועצת העיר לחודש ספטמבר
עידכון בנוגע להקמת מבנה קבע לפעילות עבור הקהילה הגאה
מועצת העיר קיבלה בחודש דצמבר  2019החלטה בעניין הקמת מרכז קהילתי לקהילה הגאה.
החלטה מס' :37
 .1ייערך סקר צרכים בכל תחומי החיים שמטרתו זיהוי פערים בצרכי הקהילה הגאה וסגירתם
באמצעות שירותים שונים.
 .2במהלך השנה הקרובה נשלים ביחד עם צוות ההיגוי של נציגי הקהילה הגאה בעיר את בניית
תוכנית העבודה המסודרת ,לרבות איתור כתובת לפעילות הקהילה הגאה ,במטרה לעשות זאת
בשיטה הטובה ביותר והמתאימה ביותר לפעילות העתידית ותוך היוועצות וקשב לצרכי הקהילה.
 .3בנושא עו"ס לקהילת הלהט"ב ,צוות ההיגוי בשיתוף אגף שירותים חברתיים קהילתיים יבחנו את
הנושא בהיבט המקצועי שלו .את מתכונת ליווי העבודה הסוציאלית של הקהילה הגאה ,לרבות את
אפשרות ריאלית ומקצועית למינוי עובדת סוציאלית או עובד סוציאלי לקהילה הגאה ,או בכל
מתכונת מקצועית אחרת שתהיה מוסכמת.
בהתאם נודה לקבלת עידכון כדלקמן:
מהם הפעולות שבוצעו עד כה ביחס לכל אחד משלושת סעיפי ההחלטה (סקר צרכים,
איתור מבנה קבע לפעילות הקהילה ,ובחינת נושא גיוס עו״ס להט״ב) ?

בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון  -חגואל ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר -מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צ'רטוף -עוזר מנכ"ל עיריית כפר סבא
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מענה לשאילתה
מאז הדיון בנושא בישיבת מועצת העיר לחודש דצמבר  ,2019מקיימת פגישות עם כל בעלי העניין
ופועלת בהתאם להחלטת המועצה.
כחלק מפעולות אלה ,נבנה סקר צרכים בצורה יסודית ומתודולוגית ,סקר זה יפורסם ב-
.29/9/2020
בנושא איתור מבנה אשר ישמש את הקהילה הגאה ,נבחנו ,בשיתוף עם הפורום הגאה ,מספר
מקומות אשר יכולים לשרת את הקהילה .ובקרוב נפרסם אודות המיקום הנבחר.
באשר לתפקיד עו"ס לקהילת הלהט"ב בעיר ,העירייה פנתה אל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים בבקשה לתקן עבור תפקיד זה ,אך נענתה ראשית בשלילה .לאחר בדיקה
מחודשת של המשרד ,אושר תקן משרה בהיקף של  28%עבור עו"ס לקהילת הלהט"ב .הוגשו כל
המסמכים למשרד ואנו ממתינים לאישור הסופי של המשרד.
המשרה תאויש פנימית על ידי אחת מהעובדות הסוציאליות באגף שח"ק.
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לכבוד
רפי סער – ראש העיר

23-8-2020

הנדון :הצעה לסדר לפי סעיף 27א' לפקודת העיריות – הצגת
התחייבות העיריה על פי תשובות לשאילתות ,בזירת השקיפות
העירונית ,מעקב אחרי ביצוע החלטות.
בתשובת העיריה לשאילתות ,יש לפעמים מחויבות לביצוע  .בזירת השקיפות
העירונית אין מעקב אחרי התחייבויות אלו .לדוגמא:
 .1בישיבת המועצה בתאריך  3-4-2020בנושא איסוף צואת כלבים נמסר
שיחלקו לכל בעלי הכלבים מתקן שקיות שיולבש על רצועת הכלב.
 .2בישיבת מועצת העיר מיום  15-5-2020נמסר שתכנית אסטרטגית
לחינוך תובא לדיון בוועדת חינוך באחת מהישיבות הקרובות.
 .3בישיבת מועצת העיר ב  15-6-2019נמסר שדו"חות ביצוע רבעוניים
ודו"חות כספיים רבעוניים יידונו במועצת העיר ויעלו לאתר העיריה
בזירת השקיפות.
החלטה:
התחייבויות העיריה בעת מתן תשובות לשאילתות ,יוצגו בדו"ח מעקב
ביצוע בזירת השקיפות.
בברכה
סיעת כפר סבא מתקדמת – הדר לביא ,פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
העתק :איתי צחר – מנכ"ל העיריה
בן צרטוף
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20/8/2020
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הצעה לסדר לישיבת מועצה 2/9/2020
קוד התנהלות מועצת העיר בישיבות מועצה
הדמוקרטיה המקומית מיוצגת על ידי מועצת העיר .על חברי וחברות מועצת העיר מוטלת
החובה והאחריות לשמש דוגמא אישית ולנהוג בכבוד הדדי האחד כלפי משנהו וכלפי הציבור
כולו.
על כן מוצע בזאת קוד התנהלות בישיבות המועצה ,אשר לאחר פרק זמן של חצי שנה ניתן
יהיה לבחון האם הוא מספק או שיש צורך בגיבוש קוד אתי מקיף לחברי וחברות המועצה.
דוגמה לקוד אתי:
https://www.raanana.muni.il/CityHall/CityCouncil/Documents/EthicalCode26thCoun
cil2014.pdf
קוד התנהלות בישיבות המועצה-
.1

בפתח כל ישיבה יזכיר יו"ר הישיבה את הכללים הבסיסיים לקיום ישיבה וביניהם:
הקהל ישב לאורך כל הישיבה; עמידה במהלך הישיבה אסורה; הקהל לא ישתתף
בדיונים אלא לאחר קבלת רשות מיו"ר הישיבה; לא יהיו קריאות ביניים ו/או שיח בין
הקהל לבין חברי/ות המועצה ,או בקרב הקהל עצמו; לא תותר התנהגות מכל סוג
שהוא שמטרתה הפרעה למהלכה התקין של הישיבה.

.2

במהלך הישיבה לא יתקיים דו-שיח בין חברי/ות המועצה לבין הקהל ,וגם לא בינם/ן
לבין עצמם/ן ,אלא רק לאחר קבלת רשות דיבור מאת היו"ר.

.3

חברי/ות המועצה מחויבים לתרבות שיח מכבדת זה כלפי זה ,ידברו בצורה הולמת,
בלשון מקובלת ובאופן השומר על כבוד המועצה ,חבריה וחברותיה ,המוזמנים והקהל,
ובכלל זה לא יכנסו זה לדבריו של זה או לדבריהם/ן של מי מהמוזמנים/ות שקיבל רשות
לדבר.

.4

חברי/ות המועצה יהוו בהתנהגותם ובהתנהלותם מודל ודוגמא לסובלנות הדדית
תרבות דיון והתנהגות מכבדת.

.5

שיח יתנהל תמיד לגופו של עניין ולא לגופו של אדם/אישה.
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.6

חברי/ות המועצה ימלאו אחר הוראות יו"ר הישיבה בהתאם לכל דין.

.7

הקהל מחויב לשבת בכל מהלך ישיבת המועצה.

.8

הקהל לא רשאי לשוחח או להשתתף בדיון שמתנהל בישיבת מועצת העיר ,אלא אם
אם כן הותר הדבר מפורשות ע"י היו"ר .

.9

חברי/ות המועצה יגנו כל הפרעה לקיום המהלך התקין של הישיבה.

.10

במקרה של רעש או אי סדר ,רשאי יו"ר הישיבה ,עפ"י שיקול דעתו ,להפסיק את
הישיבה לזמן קצוב עליו יודיע מראש; להפעיל כל סמכות הנתונה לו על פי סעיף 35
לתוספת השנייה לפקודת העיריות (להלן" :התקנון") על מנת לאפשר המשך הישיבה
בצורה מסודרת ותרבותית.

.11

בהתאם לסעיף  )3(35לתקנון ,יושב ראש הישיבה רשאי להתרות בחבר מועצה
המפריע ,לדעתו ,למהלך התקין של הישיבה ,ובמידת הצורך אף להורות על הוצאתו
לאחר  3אזהרות .הוצא חבר מועצה כאמור ,רשאי הוא להיכנס לישיבה לצורך הצבעה
בלבד.

.12

בהתאם לסעיף  )5(35לתקנון ,רשאי יו"ר הישיבה להורות על הוצאת אדם מהקהל אם
הוא מפריע למהלך הישיבה ,לאחר שהוזהר כדין.

.13

בכל ישיבה יהיה סדרן והוא יהא אחראי ,במידת הצורך ,על שמירת הסדר ומניעת
הפרעות מן המשתתפים בישיבה.

.14

מועצת העיר תהא רשאית ,לאחר חצי שנה ,לשנות הוראה מהוראות כללים אלו.

הצעת החלטה:
.1

מועצת העיר מקבלת על עצמה לפעול בהתאם לקוד ההתנהלות בישיבות המועצה.

.2

מועצת העיר תהא רשאית לאחר פרק זמן של חצי שנה לבחון הצורך בגיבוש קוד אתי
מקיף לחברי וחברות המועצה ולקבל החלטה בהתאם.

בברכה
רו"ח תהילה מימון ,חברת מועצת העיר
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עו"ד עדי לוי סקופ ,חברת מועצת העיר

30/08/2020
לכבוד
רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא
הנדון :הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר  -ספטמבר 2020
התקנת אמצעי עזר בכיתות לימוד להעברת שיעורים מקוונים.
שנת הלימודים הקרובה מזמנת אתגרים רבים בהיבט של למידה בקבוצת קטנות (קפסולות) וכן
למידה מרחוק.
גם כאשר שגרת הלימודים תתקיים כסדרה אנו צפויים למצב כי חלק מהתלמידים לא יוכלו להגיע
לבית הספר מסיבות כגון ,הימצאות בבידוד ,מחלה וכן תלמידים אשר נמצאים בקבוצות סיכון.
הקורונה מחייבת אותנו להערך לתצורות לימודים שונות וביניהם למידה היברידית; קרי חלק
מהתלמידים נמצאים בכיתה וחלקם לומדים מהבית באמצעות למידה מקוונת.
על מנת לאפשר לכלל התלמידים להיות נוכחים בלימודים ,מוצע כי עיריית כפר סבא תיערך להכנסת
תשתיות לצילום ושידור שיעורי ליבה אשר יתקיימו בבתי הספר ,על פי שיקול דעת צוות החינוך
בבית הספר.
היות ומדובר בהוצאה לא גדולה מאידך (עבור כיתה בודדת) אך מנגד ישנם מאות כיתות לימוד,
מוצע בשלב זה על ביצוע פיילוט של מספר כיתות בחלק מבתי הספר על מנת לבחון את יעילות
והיקף השימוש באמצעי עזר זה.
הקורונה מאלצת אותנו להתמודד עם אתגרים חדשים אך ניתן בהחלט למצות את ההזדמנות
ולהביא לקידום וחידוש דרכי ההוראה המסורתיות הנהוגות בבתי הספר.
הצעת החלטה
עיריית כפר סבא תיערך לפיילוט בשלושה בתי ספר ובמספר כיתות בכל אחד ממוסדות החינוך שבו
יותקנו אמצעי עזר לצילום ושידור שיעורי הלימוד בכיתות.
הפיילוט יצא לפועל מייד אחרי החגים ובתוך  60יום יוגשו ממצאי הפיילוט לדיון בועדת חינוך.
בברכה,
יוסי סדבון ,חבר מועצת העיר
קרן גרשון – חגואל ,חברת מועצת העיר
סיעת "כפר סבא בראש"
העתקים:
איתי צחר – מנכ"ל עיריית כפר סבא ,בן צרטוף – עוזר מנכל עיריית כפר סבא
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הצגת תכנית מינהלת עסקים בנושא עסקים קטנים ובינוניים
בחודשים האחרונים הוקמה מינהלת עסקים קטנים ובינוניים במסגרת מינהלת העסקים
בחברה הכלכלית .המינהלת בנתה תכנית לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר.
את התכנית יציגו יו"ר ועדת עסקים קטנים ובינוניים ,המשנה לראש העיר ,אורן כהן וגור
דותן ,ראש מינהלת עסקים קטנים ובינוניים בחברה הכלכלית.
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הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה
הצעת החלטה
מאשרים הארכת תוקף היתר לעבודה נוספת לעובדת עירייה ,מנהלת מחלקת צרכים
מיוחדים באגף החינוך ,אשר מעוניינת להמשיך לעסוק ,באופן פרטי ,בהוראה מתקנת
לילדים בעלי קשיי למידה.
יובהר בזאת ,כי תוקף הארכת ההיתר הינו למשך שנה בלבד ,וכי העובדת איננה רשאית
לתת שירותים באופן פרטי כאמור לעיל ,לתלמידים המצויים תחת אחריותה ,במסגרת
עבודתה בעירייה.
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עדכון הרכב ועדות עירייה
הצעת החלטה
מאשרים את מינוי דניאל אוטמזגין כחבר נציג ציבור בוועדה לקליטת עלייה במקומה של
ריטה קורלנד.
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אישור המלצות ועדת כספים מיום 30.8.2020
מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום .30.8.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 30.8.2020
בנושאים כדלקמן-
א .העברות תקציב רגיל מספר  2לשנת .2020
ב.

העברות תברים מספר  3לשנת .2020

ג.

דיווח דוח כספי רבעון .2020 2
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4

3

2

1

מספר
הקצאה

מנהל כללי

תפעול

בטחון

חזות העיר

היחידה

מנכל

עבודות
ציבוריות

סיור

פארק

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

 1811000756תוכניות פדגוגיות ואחרות

 1754000780ערי תאום

 1611110752הקלטת ישיבות מועצה

 1611110750יעוץ

 1742000930ציוד מיוחד

 1742000750עבודות קבלניות

 1994000981רזרבה לפעולות

 1721000752מרחב עירוני סיור

 1746100930רכישות מיוחדות

פעילות חינוכית והפעלות חי
1746101751
פארק

מספר חשבון

שם חשבון

200

40

62

80

-

1,400

2,037

950

9

75

תקציב
לפני שינוי

270

1

82

29

עמוד  1מתוך 4

70

-39

20

-51

31

1,369
31

-31

-300

1,250
1,737

300

24

51

תקציב
תקציב
אחרי שינוי לפני שינוי

33

-24

סכום
שינוי
תקציב

הוצאות

העברות מסעיף לסעיף מס'  2לשנת 2020
סכום
שינוי
תקציב

הכנסות

תקציב
אחרי שינוי

העסקת יועץ להתארגנות תשפא במערכת החינוך
ועדכון עלוות הקלטות ישיבות מועצה

מיון פנימי עבור רכישת עגלת חץ

התאמה לביצוע חזוי

מיון פנימי לבקשת האגף

הערה

6

5

מספר
הקצאה

שירותים
חברתיים
קהילתיים

שירותים
חברתיים
קהילתיים

היחידה

שירותים לזקן

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

 1841000210זמניים מנהל רווחה

 1844400110שכר מועדוני קשישים

 1994000981רזרבה לפעולות

 1346500930החזקת נכים בפנימיות

 1846500840נכים בפנימיות

הכנסות ממשלה  -מוסדות
1345100930
לאנשים עם מוגבלות שכלית

סדור במוסדות מש"ה
1845100840
ואוטיסטים

 1346700930נכים קהילות תומכות

 1846700840נכים טיפול בקהילה תומכת

 1340000930השתתפות במשכורת

 1844500840מרכז יום לקשיש

 1344300420השתת' קשישים במוסד

 1344300930החזקת זקנים במעונו

שילוב אזרחים ותיקים בבתי
1844300840
אבות

מספר חשבון

שם חשבון

273

1,638

1,737

9,800

30,200

2,200

900

2,500

תקציב
לפני שינוי

193

עמוד  2מתוך 4

-80

80

1,437

10,800

32,000

2,600

700

2,900

7,350

24,050

1,650

7,750

100

1,775

תקציב
תקציב
אחרי שינוי לפני שינוי

1,718

-300

1,000

1,800

400

-200

400

סכום
שינוי
תקציב

הוצאות

העברות מסעיף לסעיף מס'  2לשנת 2020

750

1,250

300

8,100

25,300

8,250

150

1,950

500

50

250

תקציב
אחרי שינוי

2,025

סכום
שינוי
תקציב

הכנסות

העברת מועדון גמלאים ירוקה לניהול עירוני.
התווספו  1.5תקנים חדשים ,מנהל מועדון ,אם
בית ומזכירה .התאמות מתבצעות מול תקציב
החברה לתרבות ופנאי.

התאמה לביצוע בעקבות גידול בהשמות ועליית
תעריפים

הערה

12

11

10

9

8

7

מספר
הקצאה

מנהל כללי

תרבות

תרבות

תרבות

חינוך

משאבי אנוש

ספורט

ספורט

קריית ספיר

אשכול פיס

קהילה וחברה נוער וצעירים

היחידה

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

משכורת ושכר משולבי
1811000110
מנהל חינוך

שכר אגף משאבי אנוש
1613100110
והדרכה

 1829300210שכר זמניים

 1829900115שכר תקציבי עזר

 1098004999נגדי שכר

שעות נוספות אחזקת
1098004130
אולמות ספורט

פרויקטים נגד הכנסות
1829310751
ועמותות

 1329300412חוגי ספורט מותנה הכנסות

 1098001751נקיון קבלני בית ספיר

 1098001420תיקונים עירייה בית ספיר

 1811000570מנהל חינוך מיכון ועיבוד

 1817910110שכר אשכול פיס

רזרבה להסכמי שכר
1992100110
התיקרויות ופרישה

שכר מנהלים מרכזים
1828200110
קהילתיים

מספר חשבון

שם חשבון

4,621

2,708

1,590

730

-4,370

123

2,384

490

400

1,638

561

1,999

1,563

תקציב
לפני שינוי

4,549

2,780

1,579

עמוד  3מתוך 4

-72

72

-11

11

-4,381

134

741

-11

11

620

390

500

1,788

411

1,839

3,004

-100

100

150

-150

-160

160

3,262

תקציב
תקציב
אחרי שינוי לפני שינוי
1,723

סכום
שינוי
תקציב

הוצאות

העברות מסעיף לסעיף מס'  2לשנת 2020

620

סכום
שינוי
תקציב

הכנסות

3,882

תקציב
אחרי שינוי

תוספת תקן חדש מנהל מחלקה למשאבי אנוש
עבור מחלקה רווחת הקהילה

מיון פנימי לפי בקשת רשות הספורט

הגדלת הוצאות לחוגים כנגד הגדלת הכנסות על
פי בקשת רשות הספורט

נדרש חוזה אחזקה למערכות השמע והתצוגה
באולמות ,תיקון תקרת מוזיאון שקרסה ,תיקון
ליקויי בטיחות  ,אישורי כיבוי אש.

מיון פנימי כא מחשוב בין שכר לפעולות בשירות
חוץ קבלני

תוספת תקציב לקליטת  4עובדים במסגרת רה
ארגון פנאי וקהילה 2 ,משרות בגין העברת
פעילות מהחברה לתרבות לעירייה 2 ,משרות
חדשות התקציב הינו לחלק השנה שנותר  ,סהכ 3
מנהלי מרכזים קהילתיים ומנהל/ת קהילה.
התאמות מתבצעות מול תקציב החברה לתרבות
ופנאי

הערה

15

14

13

מספר
הקצאה

חינוך

חינוך

הנדסה

היחידה

חינוך

יסודיים

מהנדס הרשות

שם מחלקה

עיריית כפר סבא

הכנסות

הוצאות

השתתפות משה"ח מיגון
1317920930
קורונה

 1817920784מיגון קורונה חודשי גני ילדים

מיגון קורונה חודשי תגבור
1817920783
נקיון

 1817920782מיגון קורונה חודשי בתי ספר

מיגון קורונה חד פעמי נקיון
1817920781
גני ילדים

מיגון קורונה חד פעמי נקיון
1817920780
בתי ספר

השתתפות משה"ח עוזרי
1313208930
הוראה

 1813208751הכשרה קורונה

 1813208750העשרה קורונה

 1813208211רכז עזורי הוראה קורונה

 1813208210עוזרי הוראה קורונה

מדידות משכורת ושכר
1732300110
עבודה תשתיות

משכורת ושכר משולבי
1731000110
מהנדס הרשות

מספר חשבון

שם חשבון

-

855,144
855,144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

629

2,176

תקציב
לפני שינוי

-

עמוד  4מתוך 4

-

8,293
8,293

176

277

863,437
863,437

176

277

442

62
442

62

148

57

148

57

882

215

2,314

479

882

215

2,314

-150

150

-

-

תקציב
תקציב
אחרי שינוי לפני שינוי
2,326

סכום
שינוי
תקציב

הוצאות

העברות מסעיף לסעיף מס'  2לשנת 2020

1,105

3,468

סכום
שינוי
תקציב

הכנסות

1,105

3,468

תקציב
אחרי שינוי

קול קורא מיגון וחומרי נקיון קורונה תשפ"א לכל
מוסדות החינוך בתי ספר וגנים התקציב הינו עבור
רכש מיגון ראשוני והן עבור תקציב שוטף להגיינה
וחומרי ניקיון  ,הלעות במימון מלא של משרד
החינוך

עדכון תקציב קול קורא עוזרי הוראה ורכזים לשנת
הלימודים תשפ"א  ,הפרוייקט מיועד עבור כיתות
ג-ד בבתי הספר היסודיים והינו במימון מלא של
משרד החינוך

תוספת תקן חדש מנהל אגף תשתיות פיתוח ובינוי
בהנדסה

הערה

בטחון

חינוך

750

540

510

750

540

חברה
כלכלית 750

543

הנדסה 750

560

היחידה סעיף

עיריית כפר סבא

71006

71006

71006

53013

53013

25008

25008

49002

49002

פרק

3,527

1,405

2,122

28,770

28,770

-

-

55,000

55,000

424

-

424

28,770

28,770

-

-

-

-

500

500

1,905

87,297

עמוד  1מתוך 1

29,194

-1,065

שינוי מספר תבר חזיתות בתיםנכלל בתכנית כתב"ר  64004והוחלט לפתוח תחת מספר חדש 64012

86,232

4,027

-

-

2,122

400

535

29,170

400

535

535

52,500

29,170

535

-2,500

-2,500

52,500

87,297

3,527

3,527

28,770

28,770

-

-

55,000

55,000

תקציב מעודכן תקציב קיים

שינוי ייעוד של חלק מההלוואה שנלקחה לפתוח אזור התעסוקה כפ"ס  50למטרות פיתוח אחרות בתב"רים שונים

הצטידות שיטור עירוני ובטחון הציבור

הצטידות שיטור עירוני ובטחון הציבור

הצטידות שיטור עירוני ובטחון הציבור

שיפוצי מוסדות חינוך  2020עלויות

שיפוצי מוסדות חינוך  2020מקרנות

תשתיות למערכות הדמיה בחניונים  -עלויות

תשתיות למערכות הדמיה בחניונים  -מקרנות

פתוח אזור תעסוקה פארק כפ"ס  -עלויות

פתוח אזור תעסוקה פארק כפ"ס מהלוואות

שם הסעיף

תקציב קיים

מתוכו
2020

עדכון

הכנסות )באלפי (₪

העברות מסעיף לסעיף תברים 2020
העברה 3

29,194

424

424

28,770

28,770

-

-

-

-

מתוכו
2020

-1,065

4,027

86,232

500

500

29,170

4,027

400

400

535

29,170

535

535

52,500

535

-2,500

-2,500

52,500

עדכון

הוצאות )באלפי (₪

תקציב
מעודכן

משיכה מקרן שמירה ובטחון
הציבור להמשך שדרוג והרחבת
מערכת מצלמות הבטחון במרחב
הציבורי

השקעות נוספות במערכת החינוך
בעיר לקראת פתיחת שנת
הלימודים

לאור הצלחת פילוט של מערכת
התראה מצולמת וממוחשבת של
חניונים הוחלט להרחיב את
הפרויקט .העירייה מספקת תשתית
לעמודים

לאור קצב התפתחות ואיכלוס אזור
התעסוקה מוקטן תקציב הפיתוח ב
 2.5מש"ח.

31/08/2020

עדכון זכויות החתימה ברשות
הצעת החלטה
מאשרים פה אחד את זכויות החתימה בשם עיריית כפר סבא על מסמכים כספיים
כדלקמן:
חתימתו של ראש העיר ,מר רפי סער בצרוף לחתימתו של מ"מ גזבר העירייה ,מר צבי
אפרת ,על מסמכים כספיים ובצרוף חותמת העירייה ,מחייבת את העירייה בכל דבר ועניין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי רו"ח אורית גנדל דנאי מוסמכת לחתום במקום רו"ח
צבי אפרת ,בהעדרו.

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

אישור המלצות ועדת תמיכות מיום 24.8.2020
ביום  24.8.2020נערכו ישיבות ועדת תמיכות בנושאים הבאים:
א .דיון בבקשות לתמיכה לשנת .2020
ב.

דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים.

מצ"ב שני פרוטוקולי ישיבות ועדת תמיכות מיום .24.8.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות ועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקולי הישיבות מיום .24.8.2020

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

אישור המלצות ועדת עסקים קטנים ובינוניים מיום 25.8.2020
מצ"ב פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים מיום .25.8.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות ועדת קטנים ובינוניים מיום  25.8.2020כמפורט בפרוטוקול המצ"ב.

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

אישור המלצות ועדת שמות מיום 22.7.2020
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  22.7.2020ותיקון פרוטוקול מיום .10.8.2020
הצעת החלטה
מאשרים את המלצות ועדת שמות מיום  22.7.2020ותיקון הפרוטוקול מיום 10.8.2020
כמפורט בפרוטוקול ובתיקון המצ"ב.

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

כ' אב ,תש"פ
 10אוגוסט2020 ,
אסמכתא535703 :
לכבוד
חברי ועדת שמות
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מתאריך  – 22/07/2020תיקון
מכתבנו – אסמכתא  533835מתאריך 28/07/2020
תיקון לסעיף  4במכתבנו:
בקשה לקריאת סמטה ע"ש יפה ליצקי אברמוביץ
החלטה  :הוועדה החליטה לממש את החלטת ועדת שמות  13/11/2018לקרוא
"סמטת הנוטעים" לסמטה שיוצאת מרח' אהרונוביץ לרח' ארלוזורוב.

בברכה,
אורן כהן
מ"מ יו"ר ועדת שמות

העתק:
• מר רפי סער ,ראש העיר
• מר איתי צחר ,מנכ"ל העירייה

