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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"אסיוון  כ'  , 
 2021  מאי  31

 566019   אסמכתא:
 

 לכבוד 
   חברי מועצת העיר

 
 שלום רב,  

 
 

 2021הזמנה לישיבת מועצה שמן המנין לחודש יוני הנדון:  
 

שתתקיים ביום רביעי,  יוני,הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש 

רח' אשר ב  בית ספר "רמז" בבאולם ספורט , 19:00תשפ"א, בשעה  סיוןבכ"ב , 2.6.2021

 , כפר סבא.23אלי הורוביץ 

 

אך תשודר משתתפים   50-בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוגבל להישיבה תתקיים 

 . עירוניבפייסבוק ה

 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.  •

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

 דברי פתיחה ראש העיר 

 

 על סדר היום

 קידום עסקים קטנים  .1

 סיום בתי ספר מסיבות  .2

 פרסום לוחות הזמנים של פרוייקט הנת״צ  .3

 ספר יסודיים חדשים בעיר   הקמת  .4

 הסדרת הקצאת קרקע לעמותות מלב"י  .5

 ביטול הכוונה לחזור ולהשתמש בקוטלי עשבים שנמצאו כמסרטנים   – הצעה לסדר  .6

 חוק עזר עירוני לאיסור השימוש בקוטלי עשבים במרחב הציבורי  – הצעה לסדר  .7
 את קרקע ומבנים שמועד ההקצאה עבורם מתקרב לסיוםדיון בהקצ .8

 ם הסולאריי הקרוייםשיבוש מכוון של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת  .9

 יצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציה נ .10
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 שאילתות .11
   אספקת שירותי ניקיון  .א
 עסקים מקומיים .ב
 המועצה, זאת בגומות עם תשתית אי ביצוע נטיעות שהובטחו בישיבת  .ג
 שעות פעילות נת"צ ויצמן עם סיומו  .ד
 חזרה ללימודים  .ה
 פעילות ועדות הרשות העירוניות  .ו
 ביטול מועד בחינת בגרות במתמטיקה  .ז
 הקמת בתי ספר חדשים בעיר .ח
א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות בנושא זמן סביר לטיפול במכלי  36סעיף  .ט

 מיחזור מלאים 
ספת השניה לפקודת העיריות בנושא סיום הקצאת מבנה  א' לתו36לפי סעיף  .י

 לעמותת מלב״י 
 קירוי סולארי  -פתיחת מגרשי הספורט  .יא
 טיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה  .יב
 העסקת יועצים לראש העיריה בתחום החינוך  . יג
 יעוץ משפטי  -מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח  .יד

 

 הצעות לסדר  .12

ופעילות להסדרת צומת הכניסה לאזור   50קידום תכנית לאזור תעשיה כס/ .א
 התעשייה 

 הקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והמגיעים לעיר  .ב
מינוי חברת המועצה יעל סער מסיעת "כפר סבא מתקדמת" כחברה בוועדת   .ג

 כספים 
 מינוי מרכז ישיבות  המועצה  .13

 האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה   .14

 סבא בע"מ -אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה לתרבות הפנאי בכפר  .15

  בע"מ סבא -אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר   .16

 עדכון  הרכב ועדות העירייה   .17

   מינויה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת לשכת מנכ"ל הרשות המקומית .18

נתו של מר גדעון שני כדירקטור מקרב נציגי הציבור בחברה העירונית  אישור הארכת כהו  .19
 סבא    -לתרבות הפנאי כפר

 2020דיון בדוח תלונות הציבור לשנת  .20

 10.5.21אישור המלצות ועדת כספים מיום     .21

 אישור מדיניות השקעה ועדת השקעות  .א

 שינוי תקציב שוטף  .ב

 שינוי תקציב פיתוח  .ג

     מתנדב לשירות הציבור בקשות לפטור מארנונה למוסד  .22

של .23 בסך  תרומה  על  באמצעות    $80,000 דיווח  גוטסמן  ממשפחת  דולר(  אלף  )שמונים 
 לטובת רכישת הצטיידות לספריית תיכון כצנלסון.   P.E.F  קרן

 
   

בברכה,                                                                                      
      

 בודניצקייובל 
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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 נושאים לסדר היום   

 
 

 קידום עסקים קטנים  .1

תה קשה מאוד לעסקים המקומיים עקב משבר הקורונה. עסקים משקפים את  יהי  2020שנת  

לעסקים   לספק  כעירייה  עלינו  חובה  השקפתנו  לפי  שלה.  החיים  ואיכות  הקהילה  איתנות 

המקומיים את היכולת המרבית לשגשג ולהצליח, לתרום לכלכלה המקומית ולספק שירותים  

 ומוצרים לתושבים.  

 

 הצעת החלטה: 

הדיון  מועצת   ובינוניים. לקראת  לעסקים קטנים  ודרכי הסיוע  במצב העסקים  דיון  העיר תקיים 

בו שגובשו  ההמלצות  סיכום  טבלת  יולי  ו תפורסם  חודש  מאז  העסקים  אילו    2020עדת  ציון  תוך 

 מההמלצות יושמו. 
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 מסיבות סיום בתי ספר  .2

אתי והחוקי מאפשר חגיגת מסיבות  ולאחר שנה קשה מאוד פדגוגית וחברתית המצב התחל 

סיום בית ספריות בפורום נרחב יחסית. אין צורך להרחיב על המשמעות של נקודת ציון  

התרבות  זאת   היכל  את  הקצתה  העיריה  בעוד  החינוכי.  ולצוות  להורים  לתלמידים, 

היסודיים   הספר  לבתי  מענה  סיפקה  לא  היא  התיכוניים,  הספר  בתי  סיום  למסיבות 

 וחטיבות הביניים. 

 

 הצעת החלטה: 

עיריית כפר סבא תעמיד שטחים ציבוריים מתאימים לטובת מסיבות הסיום הבית ספריות,  

 הספר בעיר. בכלל בתי  
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 פרסום לוחות הזמנים של פרוייקט הנת״צ .3

 

העיכובים הארוכים בעבודות המקטעים בפרוייקט הנת״צ פוגעים באמון הציבור. במקטע  

הנוכחי, עיכובי הביצוע, גרמו לשינוי מועדי הסיום פעם אחר פעם. לציבור לא מפורסם 

 לדעת את התכנון ואת הביצוע מול התכנון. תוכנית עבודה לכל מקטע המאפשר 

 

 הצעת החלטה: 

עיריית כפר סבא תפרסם לציבור בזירת השקיפות את תוכנית העבודה לכל מקטע  

 בפרוייקט הנת״צ אשר יתעדכן בתאריכי תכנון מול ביצוע.
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 ספר יסודיים חדשים בעיר  הקמת  .4

, ועד  2022-, אשר יבנה פיזית ב 80לאחרונה הוכרז על הקמת בתי ספר יסודי חדש בשכונה  

כשבוע לאחר הכרזה זאת הודיע ראש   אז יתארחו הילדים בחטיבת הביניים החדשה.

 העיר כי הילדים לא יתארחו בחטיבה החדשה.  

הנתונים הדמוגרפיים האחרונים שפירסמה העיריה, בעת גיבוש התכנית האסטרטגית 

דרום  -אחד במרכז –, מראים כי נדרשים שני בתי ספר חדשים בעיר 2017/8- לחינוך ב

  2023-, לפי הנתונים החל מ2019- ות החל מחסרות כית 80-. בעוד ב80העיר ואחד בשכונת  

 לא יחסר מקום בבתי הספר הקיימים.  

 

 

 הנושאים לא נדונו בועדת החינוך. 

 

 הצעת החלטה: 

ועדת חינוך תבחן את הצורך בבית ספר נוסף במערב העיר, ותמליץ על דרכים אפשריות 

 לספק מענה חינוכי מיידי מותאם למשך השנתיים הקרובות.  
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 הסדרת הקצאת קרקע לעמותות מלב"י .5

 עיריית כפר סבא הצביעה על בעיות של מנהל תקין לאורך שנות עבודת עמותת מלב״י.

אולם עיריית כפר סבא פועלת בניגוד לכללי מנהל תיקון בכך שראש העיריה אינו מביא 

 כדין.   הקצאהה להסדרת

 

 הצעת החלטה: 

יום מתווה להסדרת פעילות עמותת    30ראש העיר ומנכ״ל העיריה יציגו למועצת העיר בתוך  

 מלב״י.
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 הצעה לסדר ביטול הכוונה לחזור ולהשתמש בקוטלי עשבים שנמצאו כמסרטנים  .6

 

עשבים בקוטלי  השימוש  הפסקת  על  סבא  בכפר  הוחלט  שנים  מספר  לאחר לפני  וזאת   ,

מסרטניםש כחומרים  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  הריסוס   .  הוגדרו  הפסקת  בעקבות 

עשרות בחומרים המסרטנים, פותח בעיר מודל גינון חלופי, שאינו מסכן את בריאות הציבור.  

המודל את  ללמוד  סבא  לכפר  הגיעו  החקלאות  ,רשויות  משרד  גם  מחקר  ,וכך  ערך  ,  אשר 

ארגון "אדם, טבע ודין" סבאי. גם  -מודל הכפרמודל ארצי המבוסס על ה  שבעקבותיו גיבש

קיים כנס ארצי בנושא "מודל כפר סבא להפסקת הריסוסים במרחב את המודל, ואף אימץ 

 ."הציבורי

 

בימים האחרונים, נודע לנו כי ראש העיר רפי סער הורה להיערך להחזרת הריסוסים למרחב  

 הציבורי.

כפי שבאו לידי ביטוי בראיון שנערך עמו על ידי  ו,  הדבר נוגד לחלוטין אמירות קודמות של

, ואף הצהיר בו הציע לערים אחרות לקחת דוגמה מכפר סבא  ,גלובס לפני פחות משנהעיתון  

 ".הסיכון בלרסס הוא סרטן, הסיכון בלא לרסס הוא עשבים: "כי

 

קידם את המהלך  עילאי הנדין הרסגור, שגם סגן ראש העיר ומחזיק תיק איכות הסביבה,  

בעת חתימה על אמנה לאיסור   ,הריסוסים  נגדהביע עמדה נחרצת    ,בעיר בשנים האחרונות

 מרחב הציבורי.על ריסוסים ב

 

 : הצעת החלטה

  , בעיר  יםהציבורי  ם  מועצת העיר מחליטה כי שימוש בקוטלי עשבים על כל סוגיו, בשטחי

 ,יהיה אסור באופן מוחלט  -  לרבות שטחי גינון, פארקים, מדרכות, כיכרות וכל שטח אחר

בשמירה על בריאות הציבור ושמירה על הסביבה למען תושבי  שוזאת מתוך ראיית החשיבות  

 העיר ולמען הדורות הבאים.
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 חוק עזר עירוני לאיסור השימוש בקוטלי עשבים במרחב הציבורי –הצעה לסדר  .7

 

נושא לגחמות. היא לא יכולה  מדיניות, כל שכן מדיניות הקשורה לבריאות הציבור, אינה  

מצבי סמך  על  בבריאות    רוח.  להיקבע  לפגיעה  תביא  לשימוש  הריסוס  חומרי  החזרת 

 התושבים בהווה ובעתיד. 

 

 : הצעת החלטה

מועצת העיר מחליטה כי בתוך שלושה חודשים יובא חוק עזר עירוני לאישור מועצת העיר  

 יבורי. בנושא איסור מוחלט על שימוש בקוטלי עשבים במרחב הצ
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 דיון בהקצאת קרקע ומבנים שמועד ההקצאה עבורם מתקרב לסיום .8

 

 : הצעת החלטה

ראש העיר יביא למועצת העיר דיון בבקשת הארכת הקצאת קרקע מבנה לכל היותר עד 

 למועד תום ההקצאה. הקצאה שלא תובא לאישור עד למועד ביום ההקצאה תבוטל. 
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 םהסולאריי הקרוייםשיבוש מכוון של שידור ישיבת מועצת העיר בנושא פרשת  .9

 

 הצעת ההחלטה: 

במזיד בשידורי מועצת העיר,  כנגד נותן ההוראה לחבלראש העיר יורה על הגשת קובלנה 

ית דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות בגין עבירות המשמעת המנויות בסעיף בפני ב

 .1978-( לחוק הרשויות המקומיות )משמעת(, תשל"ח4)9(,3)9
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 יצול עובדי עירייה לפגיעה בזכויות חברי מועצה מהאופוזיציהנ .10

 

 הצעת החלטה: 

בהן   עם מצבים  העיריה בהתמודדות  עובדי  להדרכת  עזר  חומרי  כפר סבא תגבש  עיריית 

ניתנת להם הוראה לבצע מעשה העלול לבזות את עיריית כפר סבא. עיריית כפר סבא תעביר  

הנבחר ודרכי    גמנהלי המחלקות והאגפים ביחס לאופן עבודתם מול הדרהדרכות לכל דרג  

 התמודדות עם מצבים בהן ניתנות הנחיות אסורות על פי דין. 
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23.05.2021 
                                                                                         

 לכבוד 
                                                                           רפי סער        -ראש עיריית כפר סבא 

  קיון שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא אספקת שירותי ני

 
 נשלחה לתושבי העיר הודעה זו:  8.3.2021ביום 

 
 "תושבות ותושבים יקרים,

החברה הקבלנית, המעניקה  שירותי ניקיון לעיריית כפר סבא כמו גם לרשויות אחרות, הודיעה באופן מפתיע על  
 שעות, לאחר שנקלעה לקשיים כלכליים.  24הפסקת עבודתה באופן מיידי, בתוך 

 את עבודתו באופן מיידי, החל ממחר. קבלן חלופי יחל  
 אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת שהשירות שאתם מקבלים לא יפגע, אך ייתכן שיחולו שיבושים נקודתיים. 

 . 050-3106106או בוואטסאפ:  106אם נתקלתם בנושא הדורש טיפול, אנא פנו למוקד העירוני 
מירה על ניקיון העיר והוצאת גזם רק במועדים  אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהקפדה יתרה על ש 

 המותרים.
 אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.  

 שלכם, 
 עיריית כפר סבא" 

 

לספק "שירותי ניקיון  18/2016החברה אשר סיפקה שירותי ניקיון "י.ב שיא משאבים בע"מ נבחרה במכרז 
₪ ליום עבודה.   3,415.15של העירייה" בתמורה לוטיאוט רחובות רחובות ושטחים פתוחים בשטח בשיפוט 

 , כלומר הקבלן הודיע על הפסקת פעילותו כחצי שנה לפני תום החוזה. 31.8.2021תוקף החוזה הוא 

 לשירותים אלו עודנו נמצא בתהליך. 2/2021מכרז 

 נשמח לדעת: 

גיאוגרפית? כמה פעלו  כמה מנקי רחוב פועלים במסגרת ההסכם עם הקבלן הזמני ובאיזו פריסה  .1
 במסגרת ההסכם עם הקבלן שהפסיק עבודתו?

 להסתיים? האם נקבע מועד להתכנסות ועדת מכרזים?  2/2021מתי צפוי מכרז  .2

 106מזה כחודשיים פועל הקבלן החלופי בעיר, האם כמות הפניות הממוצעת היומית למוקד  .3
 השתנתה עקב החלפת הקבלן? 

 

 בברכה

 מועצת עירחברת  –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם
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נשענה בעבר על מתן שרותי ניקיון של ספק אחד י.ב. שיא משאבים,  תפיסת הניקיון של העירייה  

שנים. במסגרת תהליך התייעלות, שינוי תפיסה והתאמת שיטות    8-ספק זה עבד בעיריית כפר סבא כ

ניקיון חדשניות, הוחלט על יציאה למכרז שבו תחולק העיר למספר אזורים וכך העירייה תעסיק בין  

לתוצאות המכרז שיבחנו על ידי ועדת האיכות ובהתאם לשיקול  שניים לשלושה ספקים בהתאם  

 דעתה של ועדת המכרזים. 

הסכם ב  71עובדי ניקיון לעומת    61  עובדים   פורד כיוםחברת  במסגרת ההסכם הקיים עם   .1

בנוסף, העירייה מתגברת את העבודות על ידי מכונת טיאוט עם שטיפה. יש לזכור   הקודם. 

קושי רב בהעסקת עובדי ניקיון הן בשל שנת הקורונה ולאחרונה  כי בתקופה האחרונה ישנו  

 גם בשל מבצע "שומר החומות".

 סוף אוגוסט. עד להסתיים   האמור 2.21מכרז בדיקת  .2

המכרז עבר בדיקה דקדקנית ויסודית של עמידה בתנאי הסף  על ידי עורכי דין וכן בדיקת 

מומחים.   כלכלנים  ידי  על  מציע  כל  של  כלכלית  לתאריך  היתכנות  איכות  ועדת  תואמה 

לגבי      16.6.21 לצורך דירוג ההצעות ולאחר מכן תתכנס ועדת המכרזים לקבלת החלטה 

 זהות הזוכים במרכז. 

 

, קיימת עלייה בקריאות המוקד.  2020בהשוואה לחודשיים האמורים המקבילים בשנת    .3

זו עובדים   העלייה נובעת מהחלפת הקבלן האמור ומהעובדה שקיים קושי להעסיק בתקופה

 זרים בעבודות הטאוט. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

 

 

 
 

 לכבוד 
   רפי סער        -ראש עיריית כפר סבא 

 
 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא עסקים מקומיים 

המקומיים בעיר. עסקים משקפים את איתנות הקהילה כידוע, משבר הקורונה הציב אתגר כבד לעסקים 
 ואיכות החיים שלה. 

לפי השקפתנו חובה עלינו כעירייה לספק לעסקים המקומיים את היכולת המירבית לשגשג ולהצליח,  
 לתרום לכלכלה המקומית ולספק שירותים ומוצרים לתושבים. 

 

בהתאם לנתוני מחלקת הארנונה ומחלקת רישוי עסקים כמה עסקים מקומיים נסגרו בכפר סבא   .1
 וכמה נפתחו? 2020החל מחודש מרץ 

  ולות נוקטת העירייה בכדי לאייש מחדש את שטחי המסחר אשר נסגרו בתקופה זו?באילו פע .2

מהם תוצרי הועדה לעסקים קטנים ובינוניים בהקשר לטיפול במשבר הקורונה והפגיעה בעסקים  .3
 פעמים, אילו המלצות של הוועדה יושמו?  4נפגשה הוועדה  7-11/2020בעיר? בין החודשים 

 

 

 

 
 בברכה

 חברת מועצת עיר –ספורטה אסנת 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 מענה לשאילתה

 
עסקים    62-נסגרו ו/או התחלפו בעלים ב  2020, ממרץ  עסקיםמחלקת רישוי  לפי נתונים של   .1

עסקים. חלק נכבד של העסקים שנפתחו הינם    179טעוני רישוי, באותה התקופה נפתחו  
 עסקים בתחום מכירות שונות  און ליין וחברות הובלות.  

   
 הפעולות שהעירייה נוקטת כדי לסייע לעסקים הינן:  .2

רק הטעוני רישוי ( מתן מענה ותמיכה לכל   לכל בעלי העסקים ) לא–תפעול הקו החם   .א
 שאלות בעלי העסקים והתושבים

העסקים .ב לבעלי  פליירים  על   -  חלוקת  להדבקה  הסגול  התו  הנחיות  את  הכוללים 
 הוויטרינה החיצונית של העסק למודעות הלקוחות. 

מתן אפשרות לפניות בעלי עסקים והעברת הנחיות   –רישוי עסקים    WhatsAppהקמת   .ג
 והודעות באופן שותף, יעיל ונגיש יותר . 

מקומיים   .ד עסקים  אינדקס  פורטל  בעלי  -הקמת  ועידוד  המקומי  השלטון  בשיתוף 
 העסקים להירשם ולהיחשף לקהל הרחב . 

(   2, פעימה  1ה העברת מידע לבעלי העסקים בנוגע למתן קרן הסיוע של האוצר ) פעימ .ה
 ועזרה ברישום ושליחת טפסים .

עידוד צריכת התושבים בעסקים המקומיים   - קמפיין "כפר סבאים למען כפר סבאים"   .ו
והעל  – העסקים  בעלי  צילום  העירייה,  דוברות  עם  כפוסט א בשיתוף  בפייסבוק    ה 

הצגת העסק ומהותו אשר גרם לתושבים להכיר את העסקים הקטנים בעיר    -העירוני 
 ולקנות בהם. 

 . העברת מידע מעודכן לבעלי העסקים והנחיות לתפעול בתי העסק לאתר החירום .ז
אתר דיגיטלי להגשת בקשות קשורות לרישיון עסק ושילוט בצורה ידידותית  הקמת   .ח

 ונגישה . 
 של רישיונות עסק, בהתאם להחלטת הממשלה   הערכת תוקף .ט
 . GISבוצע מיפוי העסקים במערכת מידע גאוגרפי  .י

  
 להלן הפעולות שננקטו: פי המלצות הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים ל .3

פריסת מצלמות אקספרס לעידוד תחלופת חניה ברחוב, וטיוב חלק ממופעי    שיפור .א
בוצע קמפיין לעידוד העסקים בכפר סבא   התרבות לפעילות בממשק עם הרחוב 

 לפיתוח יכולת השיווק און ליין.  
עסקאות בברטר ללא עמלות ) נרשמו עשרות    הוקמה פלטפורמה דיגיטלית לביצוע .ב

 עסקים בעיר( . 
ניתן דגש מיוחד לקידום עסקים ברחוב ויצמן ומרכז העיר על     -קיום אירועי רחוב   .ג

 ידי משיכת לקוחות  
ניתנה הקלה לבעלי עסקים לשימוש בלוחות מודעות העירוניים לתקופה ארוכה   .ד

 יותר. 
ם במשק המדינה, אשר מסדירות  לתקנות ההסדרי   ניתנו הנחות ארנונה בהתאם  .ה

 הסגר(.  –הנחה לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב )תקופת הקורונה  
בעקבות מיפוי צרכים שבוצע בתוואי    –הקצאת מקומות פריקה וטעינה ייעודיות   .ו

ביחד עם גורמי העירייה וצוות התכנון ולאור הבנת צרכי בעלי העסקים במקטע  
 בנוסף לאלו שתוכננו מראש.נוספו מיקומי פריקה וטעינה 

 בנוסף לאמור לעיל, צוות קשרי הקהילה של הפרויקט ביצע את הפעולות הבאות:  .ז
רציף   שיח  קיום  כולל  הפרויקט,  את  קהילה  קשרי  צוות  של  שוטף  ליווי  נעשה 
ופגישות עם בעלי עניין בתוואי הכוללים בעלי עסקים ,טיפול ומענה בפניות ציבור,  

הפ פרטי  על  מידע  שונים  שיתוף  באמצעים  זמנים  ולוחות  מנשרים,    –רויקט 
והודעות לתושבים על התקדמות העבודות ועדכון בכל הפלטפורמות הדיגיטליות  

 של העירייה.
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אי ביצוע נטיעות שהובטחו בישיבת המועצה, זאת בגומות  , שאילתה לישיבת המועצה הקרובה

 עם תשתית השקיה 

ד  מספר פעמים הצגנו במועצת העיר הצעות לסדר ושאילתות הדנות בחשיבות העצים בעיר וביחו 

התחייב ראש   4/11/2020ברחובות העיר. בפעם האחרונה שהצגנו הנושא, בישיבת המועצה מיום  

  לטעת הגומות הריקות ברחובות העיר שיש להם תשתית מים. כדבריו "יש מציאות )לנטיעה( העיר

בגומות ריקות שתעלה הרבה מאד כסף אבל, מצד שני בכל מקום שניתן ואפשר, יינטעו עצים  

לשבת עם דני הרוש ומחלקת גינון, אם זה עניין רק לטעת, יינטע....אם יש מקומות   וזאת הנחיה.

שיש בהם תשתית מים, מחלקת הגינון מקבלת עכשיו הוראה ישירה כאן בשידור חי לנטוע עצים.  

 עד ט"ו בשבט יינטע".

 

ור של  בעקבות מחויבות זו קיימתי סיור עם הממונים על הנושא בעירייה. הצגתי להם כדוגמא אז

מטר בגומות ריקות עם תשתית טפטוף. דבר לא נעשה וכששאלתי מדוע נאמר לי   100מטר על  100

 שאין תקציב, לדעתנו בעדיפות גבוהה נטיעות ברחובות העיר וקיום הבטחות.

 

 שאלה:

 התחייבת לטעת עצים בגומות הריקות שיש להם תשתית מים.    4/11/2020בתאריך 

 ? הנטיעהמה סטטוס 

 

 

 

 

 בברכה

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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  , במרחב הציבורי, בשדרות בגומות  עצים לשנה    מאותות העיר הציב כיעד נטיעה של  אגף חז

 בגנים וכו'.  ,במוסדות

הכנת מיפוי ותכנון ברחבי העיר כולל   –ראוי לזכור כי מדובר בהליך הכרוך בהוצאה כספית  

פריסת  גומה,  )פתיחת  תשתית  הכנת  העץ,  רכישת  עירונית,  בראיה  העצים  סוגי  התאמת 

 תשתית השקיה( ולבסוף נטיעה ע"י איש מקצוע.  

  1456נשתלו    2020עצים, בשנת    1022נשתלו    2019לראיה העשייה הברוכה בתחום, בשנת  

עצים ברחבי העיר ועוד היד   372ניטעו עד כה כ    2021עצים )הרבה מעבר ליעד( וכיום בשנת  

עצים מסוגים שונים ומגוונים והמטרה  שתילי  400  -נטויה. בנוסף האגף הקים משתלה עם כ

לשתול אותם במרחב. כפר סבא הינה יער עירוני המנוהל בשיטה חדשנית ופורצת דרך אשר  

 ה פלטפורמה ללימוד רשויות בארץ.מהוו

בקשה  עלתה  הרוש  דני  העיר  ראש  סגן  כהנא,  פנחס  העיר  מועצת  חבר  עם  שנערך  בסיור 

לשתול עצים בגומות שנמצאות בחצר אולם ספורט אשכול פייס, אולם מבדיקה שנעשתה 

במקום. השקיה  תשתיות  אין  כי  נמצא  המקצוע  אנשי  ידי  מקדמת     על  ונוף  גנים  מחלקת 

 ת עצים עפ"י תכנון ובכל מקום בו קיימת תשתית מתאימה.נטיע
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 לכבוד 

                                                                         רפי סער       -ראש עיריית כפר סבא 

 
 שאילתה לישיבת מועצת העיר הקרובה, בנושא שעות פעילות נת"צ ויצמן עם סיומו

 
 נשמח להבין: 

במסגרת תוכנית מהיר לעיר יפתח נתיב לתחבורה ציבורית על חשבון חלק מהתוואי של רחוב  .1
הבהרה האם הנתיב המתוכנן ישמש כנתיב תחבורה ציבורית משך כל שעות היממה, ויצמן. נבקש 

או שבעלי רכב פרטי יוכלו לעשות בו שימוש בשעות מסויימות. אם כן, מהם הסדרי התנועה אשר 
 ישמשו את נציב התחבורה הציבורית ? 

 

 בברכה

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 
 חבר מועצת עיר -ן יוסי סדבו
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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תחנות האוטובוס הממוקמות  הנת"צ המתוכנן בוויצמן הוא נת"צ שמאלי, וככזה הוא יעבור דרך  

על איי תנועה שמופרדים מנתיב התחבורה הרגיל. מעבר רכבים פרטיים בנתיב זה יחסום את גישת  

האוטובוסים לתחנות. מלכתחילה הפרויקט נועד על מנת לאפשר לאוטובוסים לעקוף את הפקקים,  

י. נתונים אלה אינם  אך בשעות בהן אין פקקים ממילא אין צורך בתוספת נתיבי נסיעה לרכב הפרט

חדשים, אלא היו ידועים בעת אישור הפרויקט בקדנציה הקודמת, בין השאר על ידי צביקה צרפתי  

 החתום על השאילתה. 
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 לכבוד 
                                                                               רפי סער       -ראש עיריית כפר סבא 

 
 

 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא חזרה ללימודים 

מערכת החינוך חזרה ללימודים סדירים ומלאים לאחר שנה של סגרים, לימודים מרחוק   18.4.2021ביום 
 ודים בקפסולות בשכבות הגיל השונות. ולימ

במשך תקופה זו נוצרו פערים בין תלמידים אשר הצליחו ללמוד בצורה מקוונת ובין אלו אשר לא צלחו  
  במשימה.

 נשמח להבין: 

 האם נערך מיפוי פערים בית ספרי, כיתתי וכן עירוני? .1

בגישור הפערים ותמיכה האם לעיריית כפר סבא כוונה לייצר מערכת תומכת אשר תסייע  .2
 בתלמידים אשר נפגעו בשל הקורונה?

 אם כן, כיצד? .3

 
 בברכה

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 מועצת העירחבר  -צביקה צרפתי 
 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 נערכו מיפויים פדגוגיים ורגשיים.   .1

 עיריית כ"ס פועלת בשת"פ עם משה"ח. בהתאם לזאת, נבנתה תכנית כוללת במסגרתה: .2

משה"ח הקצה שעות ליסודיים ולחטיבות הביניים לצמצום פערים ולמענים רגשיים. כל  

 בי"ס בנה תכנית מותאמת עפ"י המיפויים .  

בתיכונים נבנתה תכנית לתגבור לקראת בגרויות ולצמצום פערים במקצועות נדרשים עפ"י  

שר יזדקקו  יח"ל במתמטיקה בכיתות י'  א  4-5בקשות מנהלי ביה"ס. בנוסף, כל תלמידי  

 יקבלו תגבור.  
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 לכבוד 

                                                                         רפי סער       -ראש עיריית כפר סבא 

 
 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא פעילות ועדות הרשות העירוניות.

 : 2020הבאות לא התכנסו כלל בשנת   הוועדות 2020בהתאם לדו"ח התכנסות ועדות העירייה לשנת 

 הועדה להנצחת נפגעי הטרור )ועדת חובה( ●

 ועדה לדיור ציבורי )ועדת רשות( ●

 ועדת קשרי חוץ וערים תאומות )ועדת רשות( ●

 ועדת שקיפות )ועדת רשות( ●

 ועדה לקידום צעירים )ועדת רשות( ●

 כללה אקדמית )ועדת רשות(ועדה להקמת מ ●

 ועדת שמות )ועדת רשות(  ●

 
 נשמח להבין: 

חודשים )חלקן אף לא התכנסו כלל מאז   12מדוע לא התכנסו ועדות אלו לאורך תקופה העולה על  .1
 תחילת פעילותן( ? 

מאחר וועדות אלו מטרתן לשקף לציבור ונציגיו, לשתפם ולהיוועץ עמם בפעילות העירייה  .2
ח להבין האם יש כוונה לכנס ועדות אלה ואם כן האם נקבעו מועדים בתחומים השונים, נשמ

 ? 2021לכינוסן בשנת 

 בברכה

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צרפתי צביקה 
 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 :(ועדת חובה) ועדה להנצחת נפגעי פעולות איבה
 בימים כתיקונם, מתכנסת הועדה סביב טקסי יום הזכרון לחללי צה"ל ולחללי פעולות איבה. 

 הטקסים והוועדה לא התכנסה. , שאופיינה כשנת קורונה, לא התקיימו  2020בשנת 

קיים יו"ר הועדה פ.ע. עם הגורמים המקצועיים   25.5.2020יחד עם זאת ראוי לציין כי בתאריך 

בעירייה בה סוכם על ביצוע עבודת מטה לאימות נתוני כלל נפגעי פעולות האיבה וחללי צה"ל  

 המונצחים בכפר סבא.

כרון האחרון וכי נתוני כל החללים  יום הזיש לציין כי עבודת המטה המקיפה הסתיימה לקראת י

 אומתו ועודכנו. 

 :ועדה לדיור ציבורי )ועדת רשות(
   .  21.7.2020בתאריך  הועדה התכנסה

 : )ועדת רשות( לערי תאום וקשרי חוץ ועדת 
הוועדה לערי תאום וקשרי חוץ לא התכנסה בשל משבר הקורונה שהביא להקפאת תקציבי  

 . 2020בשנת הפעילות מול ערי התאום 
 

 :ועדת שקיפות )ועדת רשות( 
  הועדה לשקיפות לא התכנסה בשל משבר הקורונה. 

 :ועדה לקידום צעירים )ועדת רשות(
 9.8.2020הועדה התכנסה בתאריך 

 : ועדה להקמת מכללה אקדמית )ועדת רשות(
  הועדה לשקיפות לא התכנסה בשל משבר הקורונה. 

 ועדת שמות: 
 . 30.11.2020וכן בתאריך   22.7.2020התכנסה בתאריך  
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 לכבוד 

                                                                                 רפי סער       -ראש עיריית כפר סבא 

 שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא ביטול מועד בחינת בגרות במתמטיקה

 

החומות" התקיים מועד של בחינת הבגרות במתמטיקה. לקראת הבחינה, הגדיר שר  בתקופת מבצע "שומר 

, וכן הגדיר כי המועדים המקוריים בסוף מאי יתקיימו אך ורק  9.6החינוך מועד נוסף אפשרי לבחינה, 

 במרחבים מוגנים. 

 

עיריית כפר סבא בראשותך בחרה שלא לאפשר לתלמידיה את המועד המקורי בבחינת הבגרות  

יחידות מתמטיקה חתמו על עצומה שברצונם להבחן. בערים אחרות   5תלמידים בוגרי  170-מטיקה. כבמת

ב"עמי   95%ב"הדרים" הוד השרון,  100%בהן התקיימו הבחינות, אחוז המגיעים אליהן היה גבוה ביותר )

 ן במועד זה.ב"ירקון" דרום השרון..(, מה שמעיד על הביקוש של התלמידים להבח 85%אסף" דרום השרון, 

 

 מדוע לא איפשרת לתלמידי כפר סבא להבחן במועד הראשון במרחבים המוגנים בבתי הספר?

 

 בברכה,

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 מועצת עירחברת  -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 

 

 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

 מענה לשאילתה
 

משה"ח קבע כי ההחלטה לגבי קיום מועד הבגרויות היא אוטונומיה של מנהלי ביה"ס. בישיבה  

הוחלט במשותף כי תלמידי אגף    ,משותפת של הפיקוח ממשה"ח, אגף החינוך ומנהלי התיכונים

שכן אוכלוסיות אלו, המוחרגות גם ע"י משרד החינוך,    ,לבגרויות  וייגששח"ר וחינוך מיוחד בלבד  

 אינן מתמודדת היטב עם שינויים. 

מב"ר(  -תלמיד אגף שח"ר  50הרצליה )מלבד    : נתניה, רעננה,מנהלי בי"ס ברשויות הסמוכות כגון

 לא נבחנו.   םותלמידיהות  ורמת השרון קיבלו החלטות דומ

מספר שיקולים הובילו לקבלת ההחלטה ע"י המנהלים, בשיתוף ועדי ההורים, משרד החינוך ואגף  

 החינוך: 

להבטיח   יכולנו  לא  לעת קבלת ההחלטה,  במצב הקיים  והתלמידות.  ביטחון התלמידים  ראשית, 

לא קיימים מספיק מרחבים    -עמידה בהנחיות פיקוד העורף ושמירה מיטבית על בטחון הילדים, שכן

בהן לכל בי"ס שש שנתי )חטיבה   מוגנים בתיכונים בהם יכולנו להשתמש. בניגוד לרשויות אחרות,  

בכפר סבא התיכונים    -ותיכון( יש בי"ס נוסף סמוך, כך שעמדו לרשותם מרחבים מוגנים מספקים

כן ניתן היה להתייחס    נוספים צמודים )מלבד חטיבת רמון( ועל   בתי ספרנמצאים במתחם אחד ללא  

 רק למרחבים בתיכונים.  

 האחרות. האפשרויות  שאר  ההחלטה התקבלה מתוך דאגה לביטחון הילדים לאחר שנבחנו כל 

שות  ששנית, מצבם הנפשי של התלמידים. מנהלים והורים הפיצו כי ישנם תלמידים שנמצאים בח

הבטחוני המצב  בשל  הב  -וחרדה  לקראת  ללמוד  ביכולתם  שפוגע  אותה  דבר  לעבור  ו/או  חינה 

 בהצלחה. 

תפקידנו, לקחת בחשבון גם את מצבם הנפשי של התלמידים, שעברו תקופה קשה ולחוצה ולא היה  

 הוגן להגישם לבגרות תחת לחץ. 

 בדיוק בשל סיבות אלו. יות  ובגר משה"ח נתן מועד נוסף ל

                                                                                         
  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

 לכבוד 
                                                                             רפי סער       -ראש עיריית כפר סבא 

 חדשים בעירשאילתה לישיבת המועצה הקרובה, בנושא הקמת בתי ספר 

 

והודיעה להם כי יוקם בית ספר יסודי   80העיריה כינסה את הנהגת ההורים ואת ועד שכונת  2021במאי 

חדש בשכונה. לפי התחזית הדמוגרפית האחרונה שיצרה העיר, בית ספר כזה היה נדרש כבר זמן רב )לפי 

 (. 2023-אותה תחזית, הוא לא נדרש החל מ

 

מרכז העיר, צורך שילך ויעמיק -עכשיו צורך בבית ספר יסודי נוסף בדרום במקביל לצורך זה, קיים כבר

עקב התחדשות עירונית שקיימת בכל האזור. נושא זה כבר עלה בועדת חינוך ובמועצת העיר, אתה הכרת  

 בקיומו ודיברת על פתרון אפשרי בדמות השמשה מחדש של ביה"ס ע"ש "ארן". 

 

בי"ס הוא לא רק מבנה, הוא גם הנהלה ,צוות והוא גם חיבור לקהילה. מכל הסיבות לעיל ונוספות, ראוי  

 ונכון להתחיל להתכונן להקמת בי"ס חדש זמן ארוך מראש.   

 

 נשמח להבין: 

 ? 2021-מדוע החלת בהליכים לאישור בית ספר חדש מול משרד החינוך רק ב .1

 כאלו עבור בי"ס חדש במרכז העיר?מתי אתה מצפה לפתוח בהליכים  .2

 

 

 בברכה,

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 
 מנכ"ל  –בודינצקי העתק: יובל 

 רחלי רם 
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 מנכ"ל העירייה הוא זה שמאשר הגשת בקשות למשרד החינוך עבור הבינוי.  .1

נשלח מכתב צרכים למינהל הפיתוח במשרד החינוך )מר יהודה כץ( ע"י    21.3.2017בתאריך  

   .הגב' אורלי פרומן  –מנהלת אגף החינוך דאז 

החדשה, הגב' אסנת חכמון, יכולה לראות במערכת רק שנתיים אחורה  מנהלת אגף החינוך  

( הלימודים תש"ף  בשנת  גם  כי  רואים  הוגשו בקשות  2019-2020ושם  ובשנה"ל תשפ"א   )

רק נוספות כי  הטענה  לכן,  האחרונים,  בחודשיים  רק  ניתן  החינוך  משרד  אישור    כעת  , 

 מדוייק.  אינו אישוריםההתחלנו בהליך קבלת 

 

הלימודים תש"ף הוגשה בקשה ראשונה לבית הספר יסודי נוסף במרכז העיר,  כבר בשנת   .2

". בשנת תשפ"א הוגשה ע"י מנהלת אגף החינוך בקשה אין הכרה בצורךהבקשה נענתה כי "

אישור   והמוסמך למתן  היחיד  הגורם  כי  מובהר  מענה.  לגביה טרם התקבל  נוספת אשר 

 ינו משרד החינוך בלבד. הכרה בצורך ולבינוי של בתי הספר וגני ילדים ה
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 23-5-2021לכבוד                                                                                                           

 רפי סער ראש העיר

  

זמן א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות בנושא 36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 
 סביר לטיפול במכלי מיחזור מלאים 

  

כאשר תושב מגלה ערנות ופונה למוקד העירוני שיפנו מכלי נייר למיחזור מלאים, הוא מקבל מענה שמשך 
הזמן לטיפול הוא עד שבוע. אחרי יומיים הוא עובר סמוך למקום ומגלה שהמכלים מלאים עדיין וניירות 

 מפוזרים מסביב לפחים. 

ב סביר. כל הכבוד למעורבות התושבים. מכלים מלאים יש לרוקן. עד שבוע לפעולת לא מקבלים שזה מצ
הריקון זה לא זמן סביר. נאמר לי שזו בעיה של תאגידי המיחזור. לפעמים עובדי העיריה מנקים מסביב.  

העיריה טוענת שאיננה יכולה להחזיק משאית לנושא. אולי פתרון הוא לאתר דרך המוקד העירוני מקומות  
מיחזור שהמילוי שם מהיר ויש תלונות רבות על אי ריקון ובמקומות אלה לדאוג להצבת מיכל נוסף. יש ל

מקומות שביצעו זאת. חייבים אולי לפתור גם דרך התאגידים. כולנו רוצים למחזר וחייבים למצוא פתרון. 
 לחכות עד שבוע זה לא סביר, ומוריד מוטיבציה למחזר.

ם הם מוצלחים מבחינת מיחזור, ולנסות לשחזר ההצלחה בהצבה במיקום נכון  כדאי גם לנתח אילו מיקומי
 למשל. 

   

 נשמח להבין: 

 .     מה הוא זמן הפינוי הקבוע לכל סוגי המיחזור? 1

 עד כה.  2021ובשנת  2020.     כמה קריאות למוקד על מכלים מלאים היו בשנת 2

 .     כמה ימים אחרי ההודעה על מיכל מלא הוא רוקן.3

.     מה עומדת לעשות העיריה כדי שמכלי מחזור לא יעמדו מלאים במשך הזמן עד הפינוי 4

 הקבוע?

 בברכה,

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 עירחברת מועצת  -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 מענה לשאילתה
 

 : פינוי סוגי מחזור .1
 שבועייםפעם ב - פחים כחולים -

 בהתאם לתוכנית העבודה ולמיקום הקרטוניה  - קרטונים -

 שבועב פעם - בקבוקי פלסטיק -

תפוזיות מרכזיות( ופעם   40-פעם בשבוע רשימה קבועה )כ  - תפוזיות -

 בשבועיים כל העיר 

 פעם בשבוע  - טקסטיל  -

 פעם בחודש  – בקבוקי זכוכית -

 פעם בחודש  –  אלקטרוניקה -

 
 2020-2021מצ"ב דוחות  פניות מוקד  לשנים  .2

  
 : מועדי טיפול בקריאת מוקד .3

שאר המתקנים  . בדרך כלל יום למחרת יםמפונ ופחים כחולים   קרטוניות  -

 התקן. על פי זמן דורשים משאיות מיוחדות ולכן מפונות בזמן  

 . ימי עבודה מרגע פתיחת הקריאה 3 עד   - נייר קרטונים ותפוזיות  -

 ימי עבודה    6עד      -פינוי בקבוקי פלסטיק  -

 עד חודש ימים     -בקבוקי זכוכית   -

 עבודה  ימי 10עד   - טקסטיל  -

  עד חודש ימים   -אלקטרוניקה   -

         
 :במקביל האגף פועל בנושא בכמה מישורים .4

למשל פח    -עבודה מול וועדי השכונות בהיבט ההסברתי )מה זורקים לאיזה פח  -

כחול/תפוזיות ברחוב מתמלאים בקרטונים במקום בניירות, ימי פינויים לגזם  

 (. תושבים שמוציאים לא ביום פינוי ועוד  - וגרוטאות 

עבודה מול וועדי השכונות בהיבט מיקומי עמדות המחזור בשכונה )סיורים לקביעת   -

 מיקומי מתקני המחזור בשכונה לפי בקשות התושבים(. 

מעקב ובקרה על תוכנית הפינויים ועבודה רציפה מול הקבלנים בעדכון תוכנית   -

 העבודה. 

מכלים  הכדי ש  מימנהלי אזור עוברים ומפנים מסביב ומדללים מתקנים באופן יומיו -

   .מלאים היולא י
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  לכבוד

                                                                                  ראש העיר –רפי סער 

 

א' לתוספת השניה לפקודת העיריות בנושא סיום  36הנידון שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 

 מלב״י הקצאת מבנה לעמותת  

 

נדון נושא ההקצאות של מבני ציבור כהצעה לסדר אשר הוסרה ע"י  2020בישיבת המועצה לחודש יולי 

 הקואליציה. 

במהלך הדיון בהקצאת המבנה לעמותת מלב״י הועלו בעיות של מנהל תקין בתוך העמותה לאורך כל שנות 

ד נאמר כי ההקצאה מוסיפה העבודה המשותפת עימה וכן העובדה שאלה נבחנות תחת ועדת ביקורת. עו

 להתקיים תחת חוזה בתוקף מול העמותה.  

נאמר כי בחוזה ההתקשרות האחרון של העירייה עם  2019נציין כי בדיון בועדת ביקורת מספטמבר 

העמותה נקבע שאם לא יתוקנו הליקויים יהיה באפשרותה של העירייה לבטל את חוזה ההקצאה ״ועל כן,  

 סיום ההקצאה לעמותה״.  החליט מנכ״ל העירייה על

נכונותה של העמותה לתקן את  -נערך דוח מעקב אחר תיקון ליקויים בעמותת מלב״י. אי 2018בשנת 

 הליקויים כנדרש הביא להמלצת הביקורת להלן: 

הביקורת ממליצה לעירייה לבחון בכובד ראש על המשך ההתקשרות של העירייה עם העמותה. הביקורת ״

הארצית של עמותת מלב"י בממצאי דוח מעקב אחר תיקון ליקויים זה ועל   ממליצה לשתף את ההנהלה

 כוונת העירייה לבחון את המשך ההתקשרות עם העמותה״. 

 מועצת העיר אישרה את דוח ביקורת זה וקיבלה על עצמה את כל המלצותיו. 

עודכנת נוסיף כי חוזה ההתקשרות מול העמותה אינו מופיע באתר העירייה וכי בטבלת ההקצאות המ 

 לא מופיע תאריך סיום להקצאה זו. 7/03/2021-לתאריך ה

 האם ובאיזה אופן מומשו המלצות הביקורת כפי שמופיעות בדוח זה ואושרו ע"י מועצת העיר? .1

לבטל   2019מדוע לא מיושמת החלטת מועצת העיר וכן החלטתו של מנכ״ל העירייה מספטמבר  .2

 את התקשרות עם עמותה זו? 

לא התייחס ראש העיר להחלטה זו שהתקבלה ע״י מנכ״ל  2020ת העיר מיולי מדוע בדיון במועצ .3

 העירייה שנה קודם לכן? 

 מה נאמר במכתבו של מנכ״ל העירייה בו קבע את סיום ההקצאה? .4

מה תאריך סיום ההקצאה כפי שמופיע בחוזה ההתקשרות ומדוע אינו מופיע בטבלת ההקצאות  .5

 המעודכנת? 

 מדוע חוזה ההתקשרות אינו מופיע באתר העירייה?   .6
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ודוח הליקויים  2019, פרוטוקול ועדת הביקורת מספטמבר 2020פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיולי 

 המעודכן מצורפים כנספחים. 

 

 

 

 

 בברכה,

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 עירחבר מועצת  -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 : 2020ישיבת המועצה מיולי 
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 :2019ועדת ביקורת מספטמבר 
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 מתוך דוח מעקב אחר ליקויים:
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 הקצאות: 
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 מענה לשאילתה
 

עמותת מלב"י פועלת שנים בעיר ותורמת לקהילה. במהלך השנים הקודמות ניתנו לעמותה 

 דוחות ודרישות לתיקון כל  הליקויים ולא נעשה דבר.  

נכון להיום, העמותה פינתה את המבנה והפעילות מתבצעת בחצר של המבנה, כאשר כתנאי 

 דיקה של מבקר העירייה.נדרשה העמותה לתקן את הליקויים, כאמור תיקון הליקויים בב
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 לכבוד 
                                                                             רפי סער       -ראש עיריית כפר סבא 

 קירוי סולארי  -שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, פתיחת מגרשי הספורט 

 

 

מגרשי הספורט שנסגרו עקב הצורך לבצע   13מתוך   3הודעת כי  21.4בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום 

 לשבוע.  1-2ים, יפתחו, בקצב של חיזוקים בקירויים הסולאר

 

 אילו מגרשים נפתחו ומתי ? ואילו מגרשים טרם נפתחו ומה הצפי לגביהם ?

 מה גרם לעיכוב בפתיחת המגרשים כפי שצויין בישיבה ?
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 בברכה,

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 מענה לשאילתה
 

 המגרשים שנפתחו הם סאלד, מפתן ועטרת חיים. 
 

וממצאים שיש להתייחס   שעדיין נעשותהמגרשים האחרים טרם נפתחו עקב בדיקות בטיחות   10

 אליהם  ע"י המהנדסים אשר אמונים על הנושא. 
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          לכבוד
 23.5.21 

 רפי סער -ראש עיריית כפר סבא 
 
 
 

 טיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה -שאילתא בנושא  
 
 

לחוק  17מועצת העיר את ההחלטה בדבר האצלת סמכויות לפי סעיף קיבלה  2021בפברואר  3ביום 
 הרשויות המקומיות, לממלא מקומך עו״ד איתן צנעני.

 

 
 
 

 אלו צעדים עשתה העיריה לקידום הטיפול במפגעי הריח בשכונה מאז החלטה זו ?
 
 

 בברכה,
 

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

  רחלי רם 
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 מענה לשאילתה
 

שירותיו של  העירייה שכרה את שירותיהם של עו"ד גדי פרישטיק ממשרד "מיתר ליקוורניק" ואת 

. יועץ סביבתי אנליטי, מומחה בתחום מפגעי ריח וזיהום אוויר, מר אבי מושל  

.4/2021עד לתאריך   היועצים   

היועצים הנ"ל ליוו את גורמי העירייה השונים בכל הקשור לתגובות ולמכתבים בנושא מפגעי  

 הריח במפעל לרבות: 

 ביקורות פתע וסיורים.   •

 דה הארצית לאיכות הסביבה בהתאם לפניות תושבים.ביצוע סיורים ובדיקות של היחי •

 סיורים ובדיקות של צוותי הרחה מוסמכים של העירייה. •

פעילות מול המשרד להגנת הסביבה לצורך ביצוע ביקורות במפעל, כולל ביקורות פתע  •

 ובדיקת הארובות. 

 העברת דיווחים למשרד להגנת הסביבה על חריגות בשטח המפעל לרבות עבודה בשבת. •

 פעילות מול המשרד להגנת הסביבה לקידום הליך של שימוע כנגד המפעל בגין הפרות. •

התושבים הופנו לשימוש באפליקציה לצורך דיווח על  -" smellשימוש באפליקציית " •

מפגעי ריח בזמן אמת, כמו כן העיירה יצרה קשר עם מנהל האפליקציה מתוך מטרה  

 וחים מהימניים. לאפיין אותה בצורה מדויקת לצורך קבלת דיו 

קשר שוטף ועדכון ועד השכונה בכל הקשור לפניות מוקד בתחום מפגעי הריח, עדכון   •

 שוטף באשר לבדיקות צוותי ההרחה המוסמכים.  

העירייה שלחה נציג מטעמה לדיון שנערך במסגרת התביעה הפרטית שהגישו התושבים  •

 כנגד מפעל בראון. 
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            לכבוד
 רפי סער -עיריית כפר סבא ראש 

 
 
 

 העסקת יועצים לראש העיריה בתחום החינוך  -שאילתא בנושא  
 

כידוע התקשרה עיריית כפר סבא עם הרב שי פירון והגב׳ מיכל נגרי בהתקשרות בפטור ממכרז למתן יעוץ 

וכן  לראש העיר ומנהל אגף חינוף בתחום קידום החינוך בעיר. במספר הזדמנויות ביקשנו לדעת מה ת

עבודת היועצים ומהם התוצרים של עבודתם, במיוחד לאור העובדה עי ההתקשרות איתן מוארכת שוב  

 ושוב, ללא מכרז, פעם אחר פעם למספר חודשים. 

 נשאלת מהם תוצרי עבודת היועצים והשבת כי אלו יוצגו בוועדת חינוך.  4.11.21בישיבת מועצת העיר מיום 

 

 

 

אך לצערנו לא קיבלנו כל סקירה של  14.3.21וכן  16.11.20ת חינוך. ביום ישיבות של ועד  2מאז התקיימו 
 עבודת היועצים או תוצרי עבודתם.

 

 לפיכך נשאל בשנית מהם תוצרי העבודה של היוצעים שנשכרו ?  .1
 עד מתי צפויה להימשך העסקתם ומה צפויה להיות העלות הכוללת של התקשרות זו ? .2
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 בברכה,
 

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -יוסי סדבון 
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

  רחלי רם 
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 מענה לשאילתה
 

ראשית אנו שמחים על הפניה, אנו רואים בשקיפות ובנגישות של כל חבר מועצה, בעיקר בתחום  

 החינוך, ברכה גדולה.  

בטרם נשיב, נבקש לציין מידה מסוימת של תמיהה. הגברת אוסנת ספורטה שוחחה פעמים רבות  

בתאריך   ון  עם הגב' נגרי הירש והיא מודעת היטב לעבודתה. הגב' הדר לביא נפגשה עם הרב פיר

כניות הכלליות תוך הזמנה ליצירת קשר ישיר בכל שאלה והרב פירון את התהציג  בפגישה זו    ,5.1.21

 בתחום החינוך.  

ראשון במעלה ועל כן אינה חוסכת משאבים או כח אדם, על    דבר  עיריית כפר סבא רואה בחינוך

מופנה לחינוך. גם בכל הנוגע  מנת להצעיד את מערכת החינוך קדימה. כידוע, עיקר תקציב העירייה  

לכח אדם, אנו עושים כל שביכולתנו על מנת למשוך לכפר סבא את אנשי החינוך הטובים ביותר.  

ניסיון   בעלי  יועצים  בשני  נעזרת  סבא  בכפר  החינוך  מהם  רבמערכת  אחד  כשר אף  ,  בעבר  כיהן 

 ך.  החינוך. תרומתם למערכת החינוך היא חשובה ומוערכת ע"י אנשי אגף החינו 

 

 למען העיר:   היועצים בין יתר פעילות  .1

 סייעו באיתור מועמדים לראש אגף החינוך.  .א

 כניות החינוכיות.  ומלווים בפגישות שבועיות את מנהלת האגף בבניית הת  .ב

המערכת סייעו וייעצו    םפגשו את כל עובדי אגף החינוך הרלוונטיים ומתוך היכרותם ע .ג

 לכל עובד.  

נפגשים באופן קבוע עם ראש העיר וראש אגף חינוך, בשיחות אסטרטגיה שמטרתן   .ד

 קידום החינוך בעיר.  

התקיימה   .ה למשל,  כך  וארגונים.  מוסדות  של  רחב  למגוון  העירייה  בין  קשרים  יזמו 

 ביוזמתם פגישה בלשכת נשיאת בית ברל, פרו' מנואל טרכטנברג, ועוד.  

הכינו תכנית כוללת שאושרה על ידי ראש העיר בשבוע שעבר. בימים הקרובים תערכנה  .ו

,  יתקיים יום עיון לחשיפה ושיח עם המנהלים  2.6.21פגישות עם המנהלים. בתאריך  

ביום העיון, תתקיים הרצאה ושיח עם ההנהגה החינוכית העירונית )מנהלות אשכולות  

ון( בנושא על אהבת החינוך וחינוך בימים של  גנים ומנהלי בתי הספר מיסודי ועד תיכ 

 חושך.   

וועדת חינוך ומועצת עיר. התאריכים נדחו בשל  .ז נקבעו שלושה תאריכים למפגש עם 

 אירועי מגפת הקורונה ואירועים נוספים לא מתוכננים. 

ב .2 הוארכה  היועצים  עם  העלות    3-ההתקשרות  רצף.  ליצור  מנת  על  נוספים  חודשים 

על   יחליט לגבי המשך   35,100החודשית עומדת  כולל מע"מ. בתום הארכה, אגף החינוך 

 ההתקשרות.  
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      רפי סער  -לכבוד ראש עיריית כפר סבא 
 23.5.21 

 

 

 יעוץ משפטי  -מכרזים והתקשרויות ארוכות טווח  -שאילתה לישיבת מועצת העיר  

 

האופוזיציה את הסוגיה כי העיריה העלו חברי  5.8.2019בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ביום 

מתקשרת עם משרד חיצוני לקבלת שירותי יעוץ משפטי בהיקף של מעל מיליון ש״ח לשנה, משך עשרות 

שנים, ללא קיום או חידוש מכרז. מבקר המדינה התייחס לסוגיית התקשרויות ארוכות טווח ברשויות 

 המקומיות , כפי שהצגנו את הדברים בישיבה זו.

 טה שהגשנו נדחתה לאור תשובת היועץ המשפטי כי העיריה שוקדת על יציאה למכרז:הצעת ההחל

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

 חודשים נודה לקבלת עדכון 22בחלוף 

 האם העיריה מתכוונת לצאת במכרז לבחינת השירותים המשפטיים הניתנים ללשכה המשפטית ?  .1
 ?  2019בניגוד לדברים שהציג היועמ״ש באוגוסט   -מדוע זה לא נעשה עד עכשיו   .2
 מתי מתכננת העיריה לפרסם את המכרז ?   .3
 ? 2020-, ו2019מה היה היקף ההתקשרות עם יועצים משפטיים חיצוניים בכל אחת מהשנים  .4

 בברכה,
 

 חברת מועצת עיר –אסנת ספורטה 
 חברת מועצת עיר –הדר לביא 

 חבר מועצת עיר -ון יוסי סדב
 חברת מועצת עיר  -יעל סער 

 חבר מועצת עיר  -פנחס כהנא 
 חברת מועצת עיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 
 

 
 מנכ"ל  –העתק: יובל בודינצקי 

 רחלי רם 
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 מענה לשאילתה
 

ביום   התקיימה  השאילתה  נשוא  המועצה  ישיבת  בשאילתה    5.8.2020ראשית,  מהנאמר  בשונה 

 )התאריך המופיע בפרוטוקול הישיבה הינו שגוי ותוקן בהתאם(.

 

, תקנות העיריות מכרזים מתירות  2020לגופו של עניין, וכפי שצוין בישיבת המועצה מחודש אוגוסט  

 לרשות מקומית להתקשר עם יועצים משפטיים בפטור ממכרז.

 

  קיומו של הליך תחרותיאותה ישיבת מועצה, כי היא שוקדת על  על אף האמור, הודיעה העירייה ב

שמדובר    ןומכיוו ,  מנהלילמתן שירותים משפטיים בתחומים תכנון ובניה, מיסוי מוניציפאלי ומשפט  

מורכב   בפרסום    -בהליך  וכלה  העירייה,  צרכי  גיבוש  דרך  הקיים,  המצב  במיפוי  הליך  שראשיתו 

  מגפת שים, זאת מבלי להחשיב לעניין זה את השפעותיה של , הדבר עתיד לארוך מספר חודתחרותי

 הקורונה, ששיבשה את לוחות הזמנים.

 מלש"ח בצרוף מע"מ.  1.3היקף ההתקשרות עם הייעוץ המשפטי החיצוני עמד על   2020בשנת 

מיד לאחר סיום גיבוש צרכי העירייה  כאמור    הליך תחרותיעל כל פנים, בכוונת העירייה לפרסם  

   כי ההליך.וניסוח מסמ
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 לכבוד 
 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 30.05.2021 

 

  50קידום תכנית לאזור תעשיה כס/  –א' לפקודת העיריות 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 ופעילות להסדרת צומת הכניסה לאזור התעשייה. 

 
שמורות שאנו לא פועלים  בישיבת ועדת המשנה האחרונה לתכנון ובניה עלו שתי סוגיות מטרידות  

 בנחישות מספקת כדי להגדיל הכנסות העיר. 

 

הוגשו בקשות להיתרי בניה, הרחבות והקמת     50באזור התעשייה המזרחי החדש של העיר , כס/  

נכתב שניתן יהיה לתת    50ס/ כמבני תעשיה. מתברר שאי אפשר לאשר בקשות אלו מאחר ובתכנית  

, וכמן כן זה נכון עד  5504יסה ויציאה לאזור התעשייה מכביש  הייתי בניה רק לאחר אישור צומת כנ

 ממ"ר ומעבר לכך יש להסדיר צומת כניסה שני כולל רמזור.  50,000לשטחי בניה של 

למרות התחייבות בת שנים, משרד התחבורה לא מסדיר הצומת וכך אי אפשר לתת היתרי בניה ולא  

 לאכלוס המבנים. 4לתת טפסי 

בעלי עסקים במקום הגישו תביעות כנגד העיריה, משרד התחבורה ונתיבי איילון. ) יש לציין שגם  

מגרשים לחניון אוטובוסים שלא יוכל לקבל לגביהם היתר.    2למשרד התחבורה יש באזור תעשיה זה  

 מזכיר שחברת מטרופולין צריכה לעזוב למקום זה מהמגרש שלקחה מחניון בית העלמין החדש(.

שנים. מדהים שנושא כזה לא זוכה למאבק ציבורי הולם    9ות משרד התחבורה כבר מלפני  הבטח

ולמאבק משמעותי של העיריה. העיריה עוד מהללת הקשרים הטובים עם משרד התחבורה וזאת  

ליד   הפגיעה בתושבים  רחוב ארלוזורוב, דחיית הקמת תחנת הרכבת במזרח העיר,    –   531לאחר 

תוך פגיעה אפשרית בתושבים    4השכונה הירוקה , תכנון הרחבת כביש  תמיכה בהקמת הדיפו ליד  

והעיריה, ותמיכה במסלול תעופה בשולי   ידי התושבים  דבר שהצריך הגשת התנגדות והשגות על 

 העיר ומעליה(. 

תכנון אזור תעשיה חדש זה איננו טוב וניתן לשפרו מאד. הצוות המקצועי מודע לכך ואמר שמכין  

 עובר... תכנית חדשה. הזמן

 

 יש כאן הפסד כספי מידי לעיר.

 הצעת החלטה: 

 . 50העיריה תפעל לזירוז תכנוננו מחדש ואישור התכנון של אזור תעשיה כס/ .1

 העיריה תפעל מידית לקידום ביצוע רמזור והסדרת הכניסות לאזור התעשייה. .2
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 בברכה,

 חברת מועצת העיר   –אסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר –יעל סער 

 חבר מועצת העיר   –פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר  –צביקה צרפתי 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא  -יובל בודניצקי 

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא    –רחלי רם 
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 לכבוד 

 עיריית כפר סבארפי סער, ראש 
 30.05.2021 

 
הקמת שירותים ציבוריים לטובת   –א' לפקודת העיריות 27הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 

 התושבים והמגיעים לעיר. 

 

תושבים, המהווה גם מרכז תעסוקה ושירותים אזורי. בעיר     110,000  -העיר כפר סבא, עיר בת כ  

הציבורי. לפני זמן התבקשנו בוועדת המשנה לתכנון ובניה  אוכלוסייה מבוגרת המשתמשת במרחב  

לאשר מתקני שירותים לעובדים בחניוני האוטובוסים, וכן מבנה ליד מגרש כדורגל. מתברר שנושא  

השירותים הציבוריים לא מושקע בו מחשבה. למעשה מלבד בפארק העירוני, ומבני הציבור כשהם  

שכבת מידע בנושא. האם יש צורך? כנראה שכן למשל    פתוחים, אין מבני שירותים. אין מפה, או

, יש מרכז מסחרי בקצה הפארק ועד הקצה השני אין מבנה שירותים, ביער קפלן,  80בפארק בשכונה  

אין מבנה, בחניונים הגדולים אין מבני שירותים. הציבור גם במרכז העיר תלוי בטוב ליבם של אנשי  

 פתרון, המרחב הציבורי הוא הפתרון.   העסקים ומבני הציבור כשהם פתוחים. ללא

 

במרחבים   שמשתלבים  גבוהה  תחזוקה  ברמת  שירותים  מבני  של  ובארץ  מהעולם  דוגמאות  יש 

 הציבוריים. 

 

 הצעת החלטה:  

 העיריה תכין מסמך מדיניות בנושא, שיתייחס לצורך, ופתרונות במרחבים השונים.

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר   –אסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר –יעל סער 

 חבר מועצת העיר   –פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר  –צביקה צרפתי 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא  -יובל בודניצקי 

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא    –רחלי רם 
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 לכבוד 

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא
 30.05.2021 

 
 

סער  מינוי חברת המועצה יעל  -( לפקודת העיריות 1)א()ב() 150הנדון: הצעה לסדר לפי סעיף 
 מסיעת "כפר סבא מתקדמת" כחברה בוועדת כספים

 
 חברי אופוזיציה.   2- חברי קואליציה ו 6חברים,   8ועדת הכספים בעיר מונה  

מהמועצה ועל כן יש לדאוג שהיא מיוצגת כראוי בועדות החובה. אין לראות    1/3האופוזיציה מהווה  

בחברה מטעם סיעה מסויימת כמייצגת את סיעה זו בלבד אלא את כלל חברי האופוזיציה וציבור  

 בוחריהם. 

ת מועצה  נוסיף כי אין מניעה חוקית ממינוי חברות מועצה מאותה הסיעה לועדת כספים או כל ועד

 כזו או אחרת. 

 

 הצעת החלטה: 

מועצת העיר מאשרת למנות את חברת המועצה יעל סער כחברה בועדת כספים מטעם סיעת "כפר 

 ( לפקודת העיריות.1)א()ב()150סבא מתקדמת" בהתאם לסעיף 

 
 
 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר   –אסנת ספורטה 

 חברת מועצת העיר  – הדר לביא 

 חבר מועצת העיר –יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר –יעל סער 

 חבר מועצת העיר   –פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר  –קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר  –צביקה צרפתי 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא  -יובל בודניצקי 

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא    –רחלי רם 
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    מרכז ישיבות המועצה

 

 הצעת החלטה : 
בהתאם להוראות   'מרכז ישיבות המועצה'לתפקיד   יובל בודניצקי המנכ"ל  ו של וימאשרים את מינ

 . התקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן
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 יובל בודניצקי   האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה 

 

 :  החלטה  הצעת 
יובל בודניצקי החל     מועצת העיר מאשרת את האצלת הסמכויות הבאות למנכ"ל העירייה

 כדלקמן:  2/6/2021מיום    
 

בסעיף   .א כמשמעם  תשלום  מסמכי  על  לחתום  סמכות  העיריות,   191האצלת  לפקודת 

לרבות סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי  

 לפקודת העיריות.  203סעיף 

 לפקודת העיריות.  195האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי סעיף  .ב

שירותים,   .ג נותני  יזמים,  עם  העירייה  התקשרויות  על  לפיקוח  בנוגע  סמכות  האצלת 

סעיף   לפי  סמכויות  לרבות  ומכרזם  חוזים  לעניין   148ספקים,  העיריות  לפקודת 

 מכרזים.

לחוק הרשויות   17בתחום המשמעת למנכ"ל העירייה בהתאם לסעיף  האצלת סמכויות   .ד

ראש   )בחירת  תשל"ההמקומיות  וכהונתם(,  וסגניו  הרשויות 1975-הרשות  וחוק   ,

, לבצע הליכי שימוע בכל הקשור בהפעלת הוראות 1978-המקומיות )משמעת(, תשל"ח

 החוק, לרבות בכל הקשור בשיקולים להטלת אמצעי משמעת מסוג התראה או נזיפה. 

 השעיה של עובדים;

ו נסיבותיה אין העובד  השעיה בשל פתיחת חקירה פלילית בעבירה שמפאת חומרתה א

 ראוי להמשיך לשמש בתפקידו;

השעיה בשל הגשת כתב אישום, והשעיה עד לתום ההליכים המשמעתיים במקרה של  

 הגשת תובענה בבית הדין לעבודה. 
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 לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ 'אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחב       

 

 

  הצעת החלטה :
כדירקטור מקרב עובדי  יובל בודניצקי    מר    העירייה הנכנס   מאשרים פה אחד את מינויו של מנכ"ל

מנכ"ל   צחר,  איתי  מר  של  במקומו  בע"מ,  סבא  בכפר  הפנאי  לתרבות  העירונית  בחברה  העירייה 

    ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים.  העירייה היוצא

 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

  

 סבא בע"מ  -אישור מינוי דירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר 

 

 

 הצעת החלטה: 
בודניצקי     ,העירייה הנכנס  מאשרים פה אחד את מיניו של מנכ"ל עובדי    יובל  כדירקטור מקרב 

סבא בע"מ, במקומו של מר איתי צחר, מנכ"ל העירייה    - העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר

 צא , ובכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים.  היו
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 עדכון הרכב ועדות העירייה

 
 
 

 הצעת החלטה: 
מאשרים את מינוי של המנכ"ל , יובל בודניצקי, במקומו של המנכ"ל היוצא  איתי צחר, כחבר  

 בוועדות הבאות: 
 
ועדת בטחון ,ועדה למיגור אלימות וועדת מל"ח.      
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 מינויה של אליסה ניקיטין לתפקיד מנהלת לשכת מנכ"ל הרשות המקומית,  
 במשרת אמון ואישור שכרה 

 
 
 

 : הצעת החלטה
יובל   מקומית,  הרשות  מנכ"ל  לשכת  מנהלת  לתפקיד  ניקיטין  אליסה  של  מינויה  את  מאשרים 

משכר מנכ"ל,    35%על פי חוזה אישי למשרות אמון, בשכר בשיעור   אמון, על פיבודניצקי, במשרת  

 . 2/6/2021וזאת החל מיום 
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 אישור הארכת כהונתו של מר גדעון שני כדירקטור מקרב נציגי הציבור  
 סבא   -בחברה העירונית לתרבות הפנאי כפר

 

  : הצעת החלטה
בחברה העירונית    כדירקטור מקרב נציגי הציבורמאשרים הארכת כהונתו של מר גדעון שני 

 לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ, בכפוף לאישור ועדת המינויים במשרד הפנים. 
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 2020דיון בדוח תלונות הציבור לשנת 

 

 
 

  :  דברי הסבר
לחוק הרשויות   15סעיף  על פי   2020מובא בזאת לדיון דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  

 . 2008 -המקומיות )הממונה על תלונות הציבור( , תשס"ח 

 . מצ"ב נספח .  7.4.2021תאריך  הדוח הוגש לחברי מועצת העיר ב

 

  



 

 

על דוח   תלונות    הממונה 

 2020שנת    הציבור 
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javascript:ShowDepartment(7);


 2 2020הממונה על תלונות הציבור לשנת דוח 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
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 ם ממצאי ה עיקרי  

על  התקבלו    2020בשנת   .א הממונה  הציבור  בלשכת  מול    תלונות  219תלונות    172אל 

במספר התלונות לעומת   27%-ה של כ, משמע עליי2019תלונות אשר התקבלו בשנת  

 ( 13עמ'  2פירוט בסעיף השנה הקודמת. )

  2020העלייה במספר התלונות נבעה בעיקר בשל הופעת מגפת הקורונה מתחילת שנת   .ב

התאמה של עובדי המגזר הציבורי  דרישות  ומהמגבלות שנבעו מכך, כמו אי קבלת קהל ו

 נויים תכופים בהנחיות הממשלתיות. לכללי התו הסגול כמו גם שי

, התקבלו גם 2020בשנת  על תלונות הציבור  בנוסף לתלונות שהתקבלו בלשכת הממונה   .ג

ו אינן נמצאות בטיפולו של הממונה  הועברו לטיפולה של מנהלת    הן  לפיכך,פניות אשר 

 פניות הציבור במוקד העירוני.

בשנים האחרונות נוהגת לשכת הממונה על תלונות הציבור למיין את התלונות למוצדקות,   .ד

מתוך   חלקית.  ומוצדקות  מוצדקות  הסתיים  תלונות    212לא  בהן   נמצאו: שהטיפול 

  . ( 4)ראה עמ'    ות חלקית.מוצדק  (18%)  38לא מוצדקות,    (24%)  50מוצדקות,    (58%)  124

המצביע  2017-2020של סה"כ התלונות יחד עם תרשים לגבי השנים    להלן תרשים גרפי

   :על עלייה במספר התלונות המוצדקות והמוצדקות חלקית וירידה בתלונות הלא מוצדקות

 

לגבי השנים      נכון   2017-2020התרשים  הטיפול הסתיים  מתייחס לסה"כ התלונות בהן 

למועד כתיבת הדוח השנתי. 
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172

199
235

182

303

413

532546

202020192018201720162015201420132012

2020-2012מספר תלונות בין השנים 

javascript:ShowDepartment(7);


 3   2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

  :2012 –  2020להלן תרשים, המציג את התפלגות התלונות לפי יחידות בין השנים 
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 : 2020טבלה מרכזת לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית לשנת 

לא   מוצדקות  אגף/מחלקה 
 מוצדקות 

מוצדקות  
 חלקית 

תלונות  
שהטיפול בהן  
 טרם הסתיים 

 סה"כ 

 כולל העירייה הכנסות
 לטאבו אישורים

37 7 8 - 52 

 39 - 12 1 26 גינון  כולל העיר חזות

 32 1 2 15 14 עירוני  נייה ופיקוחח

 23 2 4 3 14 חינוך 

 15 2 4 3 6 הנדסה מנהל 

 15 - 1 4 10 תנועה

 13 - - 9 4 1  םחיצוניי  גורמים

 7 1 1 2 3 תרבות

 4 - 1 3 - דוברות

 4 - - 1 3 שכר   כולל אנוש משאבי

 4 1 1 - 2 ותפעול  תחזוקה

 3 - 3 - - שונות

 2 - - - 2 עירוני  מוקד

 2 - - 1 1 ומכרזים רכש

 2 - 1 - 1 ביטוח  תביעות

 1 - - 1 - עירוני  ושיטור  ביטחון

 1 - - - 1 כלכלית  חברה

 219 7 38 50 124 כ "סה

 100% 3% 17% 23% 57% באחוזים

ל  עלייה ש.  2019בהשוואה לשנת  על יציבות בפילוח התלונות  הנתונים בטבלה לעיל, מצביעים  

  בתלונות המוצדקות חלקית. 1% ה שלרידלא מוצדקות וימוצדקות ובתלונות התלונות ב 1%

 
 מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  1
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  :2, המציג את חלוקת התלונות למוצדקות/ לא מוצדקות/ מוצדקות חלקית ועוגת סך התלונות 2020תלונות בשנת עיקרי  להלן תרשים

 
 . 2019תלונות שהתקבלו בשנת  22תלונות לעומת   12התקבלו  2020כמות התלונות ירדה כשבשנת  -מהתלונות הינם ערעורים. אישורים לטאבו  85% -לגבי דוחות חניה  2

 תלונות שבגרף זה טרם הסתיימו ולכן הן לא מופיעות בגרף.  6-מבקר המדינה; הטיפול ב תלונות מגורמים חיצוניים הן תלונות מנציב תלונות הציבור במשרד  13
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 מבוא 

 מבוא כללי  .1

,  בעירייה  להלן, מובאים עיקרי ההוראות הרלוונטיות לתפקיד הממונה על תלונות הציבור

ל דין  ו  מינויגבי  לרבות  והגשת  תלונה  בירור  דרכי  עצמאות,  תפקידים,  הסמכות,  מקור 

 וחשבון. 

 מינוי לתפקיד ומקור הסמכות  1.1

  2008  -חוקק חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח    2008בשנת  

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

עצת  פי החוק ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמים מיוחדים, רשאית מו

העיר, למנות לתפקיד, עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בעיסוקו  

האחר כדי להפריע למילוי תפקידו כממונה על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד,  

 כמפורט בחוק. 

תמנה על ידי מועצת  הבקר העירייה ממלא את תפקיד הממונה על תלונות הציבור, עת  מ

 ש בתפקיד מבקר העירייה. העירייה לשמ

 איחוד תפקיד המבקר והממונה על תלונות הציבור 1.2

מבקר  על  כפר סבא  בעיריית  הציבור  תלונות  על  הוטל תפקיד הממונה  השנים  במהלך 

העירייה. מאז, הוא משמש בתפקיד "מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור". החל  

 ושפנקא חוקית. , איחוד התפקידים, כאמור, קיבל ג2008משנת 

 .אחת הניסיון מוכיח כי יש יתרון בולט לאיחוד התפקידים ולשיוכם למסגרת ארגונית

העירייה   עובדי  של  השטח  לעבודת  העירייה  מבקר  לשכת  נחשפת  התלונות  באמצעות 

 פעולותיה.  יחידותיה, ומקבלת מהציבור תמונת מצב עדכנית על

בהיותו   הציבור,  תלונות  על  הממונה  נהנה  מנגד,  העירייה,  מבקר  מלשכת  אורגני  חלק 

 מהיוקרה ומהאמינות של מוסד הביקורת. 

בירור תלונות הציבור בידי הממונה על תלונות הציבור, פותח צוהר נוסף, ממנו ניתן לדלות, 

נושאים נוספים רלוונטיים לעריכת ביקורות. אי לכך, מבקר העירייה והממונה על תלונות 

ידי שנה בחשבון, בעת הכנת תכנית הביקורת השנתית נושאים הציבור בכפר סבא, יביא מ

לביקורת שנחשפו מבירור תלונות נקודתיות, שיש להן כאמור, השלכות, מעבר למקרים 

 הפרטניים שנבדקו. 
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 הגדרת התפקיד  1.3

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונה, שהגיש כל 

ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד  אדם, על הרשות המ קומית 

 , להלן. 1.6-1.7ברשות המקומית, וכן, על גוף עירוני מבוקר, כמפורט בסעיפים 

בזיקה   ומבקרים בה,   בנוסף, הממונה על תלונות הציבור, ישמור על זכויות אזרחי העיר

ים, גופים ומוסדות, במטרה לצמצם למסגרת ולתחום פעולת העירייה; יטפל בתלונות אזרח

תקינה פעולה  על  ולפקח  שלוחותיה,    להבטיח  כל  על  העירייה,  של  פנים  משוא  וללא 

 , להלן. 1.6-1.7מחלקותיה ומוסדותיה, כמפורט כאמור, בסעיפים  

 עצמאות במילוי התפקיד  1.4

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יהיה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת  

רשות המקומית בלבד. זו האחרונה, תעמיד לרשותו משאבים הולמים הדרושים לו, לשם ה

מילוי תפקידו. הממונה מוסמך לדרוש מכל אדם, למסור לו כל ידיעה או מסמך, העשויים  

לדעתו, לעזור לבירור התלונה, ולדרוש מכל אדם להתייצב לפניו, לשם מסירת ידיעות או  

 מסמכים, כאמור.

 פרסום  1.5

וק קובע כי על הרשות המקומית לפרסם ברבים את פרטי הממונה על תלונות הציבור  הח

במשרדי  המודעות  לוחות  על  שתציג  מודעות  באמצעות:  אליו  תלונה  הגשת  דרכי  ואת 

המקומית; ארנונה    הרשות  תשלום  בהודעות  המקומית;  הרשות  של  האינטרנט  באתר 

 מית. לחייבים ובדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקו

פורסמה הודעה על הממונה על תלונות הציבור ודרכי   2021בחשבון הארנונה לשנת  

 הגשת תלונה. 

 תלונות לבירור 1.6

על הרשות המקומית   אדםעל פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה של כל  

ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן, על גוף  

ובלבד שהתקיימו שני  ,  . התלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילוןעירוני מבוקר 

 : אלה

או  .א הנאה;  טובת  במישרין  ממנו  מונע  או  עצמו  במתלונן  במישרין  פוגע  המעשה 

וגע במישרין באדם אחר או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, והמתלונן שהמעשה פ

 קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין,  .ב

 צדק בולט.-או משום שיש בו משום נוקשות יתרה או אי
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 יבדוק, בין היתר, תלונות אלה: לאהממונה 

תלונה בעניין התלוי ועומד בפני בית משפט או בפני בית דין, או שהם הכריעו בו  •

 לגופו; 

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;  •

 תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;  •

כעובד • לשירותו  הנוגע  בעניין  עובד  של  תתברר  תלונה  ואולם  של,   עובד  תלונה 

או  קיבוצי,  הסכם  תקנות,  חוק,  מהוראות  החורג  מעשה  על  המקומית  הרשות 

 מהסדרים כלליים שנקבעו כדין. 

 לאחרהממונה יברר תלונה בכל עניין הנוגע לנושאים שהם בתחום הפעולה המוניציפאלית,  

 בצינורות המתאימים בעירייה, ולדעתו לא נענה כראוי. פנה תחילהשהמתלונן 

 ור התלונהדרכי ביר 1.7

 להלן פירוט דרכי בירור התלונה:

הממונה על תלונות הציבור, רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא  •

 אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות; 

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא  •

המקומית, יביא את העניין גם לידיעת הממונה עליו,  משרה או ממלא תפקיד ברשות  

נאותה, להשיב. הממונה על תלונות הציבור רשאי לדרוש  וייתן בידיהם הזדמנות 

 מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שייקבע בדרישתו ובאופן שייקבע; 

 הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר;  •

ה על תלונות הציבור יסיים את בירור התלונה, לכל המאוחר עד תום שנה הממונ •

 אחת מיום הגשתה;

הממונה על תלונות הציבור ימסור הודעה בכתב על תוצאות הבירור שערך, וינמק  •

 את קביעתו אם התלונה מוצדקת או אינה מוצדקת או מוצדקת חלקית; 

 המליץ על הדרך לתיקונו; הממונה על תלונות הציבור רשאי להצביע על ליקוי ול  •

הנילון או הממונה עליו, נדרשים להודיע לממונה על תלונות הציבור, מהם האמצעים  •

 שנקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד, כאמור. 

 דין וחשבון  1.8

על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור מחוייב להגיש לראש העיר ולמועצת העירייה,  

 ולותיו. בתום כל שנה, דין וחשבון על פע

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

בנוסף, החוק קובע כי המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש 

לה. כמו כן, החוק קובע כי הדין וחשבון, יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט 

   .של העירייה
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 ואופן הטיפול בתלונות ונהלתהבדל בין פנייה לה .2

 הגדרות  2.1

או מכתב  בנושא הקשור   אימייל"פנייה המועברת מתושב: בעל פה, טלפון, פקס,    פנייה:

 ליה".א לתחומי טיפולה ואחריותה של העירייה, יחידותיה או גופים מבוקרים הקשורים 

 , לעיל. 1.6בסעיף  תלונה לממונה על תלונות הציבור, כהגדרותיה בחוק, כמפורט תלונה:

 פנייה ישירה של תושב לממונה על תלונות הציבור קודם שפנה למחלקה.   פנייה למעקב:

והיא   הציבור  תלונות  על  הממונה  לשכת  ברישומי  נרשמת  הפנייה  אלה,  כגון  במקרים 

מועברת לטיפול למוקד העירייה/המחלקה/האגף הרלוונטי. כמו כן, התושב מיודע על כך,  

 ת.הרלוונטי כי פנייתו הועברה לטיפול באגף/המחלקה

שיב/ה על האם האגף/המחלקה לא טיפל/ה בתלונה לשביעות רצונו של המתלונן או לא  

 פנייתו במועד סביר, נדרשת התערבותו של הממונה על תלונות הציבור. 

יש לציין, כי, לשכת הממונה על תלונות הציבור, מדריכה, באופן שוטף, את הפונים אליה 

או המחלקה הרלוונטית,    אל מוקד העירייהטלפונית או מגיעים למשרדיה ומכוונת אותם  

 בטרם יגישו תלונה לממונה על תלונות הציבור. 

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא מוצדקת.  תלונה מוצדקת:

 מוצדקת. תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא לא תלונה לא מוצדקת:

צדקת/לא מוצדקת,  תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא מו  תלונה מוצדקת חלקית:

 בחלקה.

, תפקידו העיקרי של הממונה על תלונות הציבור, לפיכך, הינו, לברר ולטפל בתלונות 2.2

 שאלה לא קיבלו טיפול ראוי מהיחידות הביצועיות של העירייה או שלא טופלו כלל. לאחר

בנוסף, מטפל הממונה על תלונות הציבור בבירור ובמתן תשובות לתלונות המגיעות אל 

נציב תלונות הציבור, משרד הפנים וגורמים ציבוריים  -אש העיר ממשרד מבקר המדינהר

הממונה על תלונות הציבור ועובדי לשכתו עורכים במידת הצורך, סיורים ומפגשים    אחרים.

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

 לונתם. לפתרון אפשרי של הבעיה, נשוא ת

במקרים כבדי משקל, על מנת לנסות להביא לפתרון ראוי לתלונות, הממונה על תלונות 

הציבור מערב גורמים בכירים יותר בעירייה, עד לכדי פגישה יחד איתם עם המתלוננים, 

 על מנת שגורמים אלה ישפיעו. 

דו מתווך  גוף  למעשה  מהווה  הציבור  תלונות  על  התו-הממונה  תלונות  בין  שבים כיווני 

התפקידים   בעלי  של  התשובות/הפתרונות  לבין  העירייה  שבאחריות  שונים  בנושאים 

 הביצועיים האחראיים לנושאים המופיעים בתלונות אלה.

את  לפתור  מנת  על  להביא,  שיש  פתרונות  ומציע  מעטים,  לא  במקרים  מסייע  הממונה, 

מעורב   הממונה  בהם  כאלה,  במקרים  בתלונה.  שהועלתה  בקבלת  הבעיה  למעשה 

להבחין הבחנה ברורה בין תפקידו כמבקר העירייה )שאסור לו להיות שותף   שהחלטות, י

 לקבלת החלטות( לבין תפקידו כממונה על תלונות הציבור.
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הינה ייחודית למדינת ישראל    -הלכה זאת, של צירוף תפקיד ממונה על תלונות למבקר   2.3

שני התפקידים תורם, הן לביקורת והן לטיפול  איחוד    וכמעט אינה קיימת במדינות אחרות.

 בתלונות הציבור:

הציבור(, .א תלונות  על  )ממונה  המקומיות  הרשויות  בחוק  לקבוע    , 2008- תשס"ח  בנוסף 

העירייה,   מבקר הכלים העומדים לרשות המבקר, על פי פקודת העיריות, לביצוע עבודת

 מאפשרים טיפול מעמיק ויסודי בתלונות הציבור. 

 ות הציבור מסייעות למבקר בבואו לבחור נושאי ביקורת. חלק מתלונ .ב

 מילות תודה  .3

לראש העיר   להודות  וצוות הלשכה מבקשים  הציבור  על תלונות  רפי סער,  הממונה  מר 

למנכ"ל העירייה מר איתי צחר, למנהלי אגפים, למנהלי מחלקות ולעובדי עירייה אחרים,  

ועל הכרתם בצורך לבצע בירור מע מיק של תלונות הציבור, גם אם על שיתוף הפעולה 

 .נוספים הדבר כרוך לעיתים, בהשקעה של זמן ומאמץ

תודה מיוחדת שלוחה לעובדי לשכת הממונה על תלונות הציבור, מר אייל מגיני, סגן מבקר  

שהם מגלים בסיוע גב' אריאלה ברנשטיין, מנהלת הלשכה על המסירות הרבה  לו העירייה

בין העירייה    לבניית אמון ושקיפות הטיפול  תתורמ, פעילות אשר  תלונותיהםלפונים ובבירור  

 על כך הערכה ותודה.   . הפוניםלתושביה ולציבור 
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 טיפול בתלונות ה 

 הטיפול בתלונות אופן  .1

 מבוא כללי  1.1

להתייחסות  התלונה  מועברת  הציבור,  תלונות  על  לממונה  בכתב,  התלונה  הגעת  עם 

האחראית מנהלאו    היחידה  ב  תלטיפול  הציבור  העירוניפניות  ריבוי    מוקד  של  במידה 

 .נמענים

ישנם מקרים שהממונה על   לעיתים  למתלונן.  בירור התלונה, נשלחת תשובה בכתב  לאחר

ישירות למתלונן, עם העתק   בכתב,  תלונות הציבור דורש כי המנהל האחראי ישיב תשובה

 לממונה על תלונות הציבור.

לונות אשר עקב אופיין, מורכבותן והבעייתיות שבהן, הטיפול בהן עשוי  תגם  ישנן  אציין כי  

 להימשך זמן רב.

מנותבות, בדרך כלל, ישירות למוקד העירייה/לאגפים ו/או    -שאינן תלונות    ,פניות טלפוניות

 . מוקד העירוניפניות הציבור ב תלמנהל

הפסקות מאור ברחובות ומטרדים  פניות טלפוניות דחופות )דליפות מים, חסימת דרכים,  

מוקד  ו/או מפגעים אחרים( מועברות לטיפול מיידי למוקד העירוני/מנהלת פניות הציבור ב

 המחלקה הרלבנטית./עירוניה

בלשכת הממונה על תלונות הציבור על גבי גיליונות  התלונות מבוצע  והמעקב אחר    רישוםה

Excel  2018בשנת  החל  שכה. נציין, כי  באופן ידני על ידי מנהלת הל  אגפיםה לקוחלב  ,

ת תוכנות טכנולוגיות, לשם התאמת תוכנת  ועם חברובדיקות היתכנות  התקיימו פגישות  

תוכנות  עדיין  נמצאו  לא  אולם,  הציבור,  תלונות  על  הממונה  לשכת  עבודת  לצרכי  מדף 

 .מתאימות

 2020נתונים לשנת  1.2

בחלוקה   תלונות  219הציבור  התקבלו בלשכת הממונה על תלונות    2020כאמור, בשנת  

דיגיטלי(  87%)  אימייל  באמצעות  191  הבאה:  בטלפון    20במכתב/פקס,    4,  באופן 

 בפגישה אישית.  4-ו

,  2019מאשר בשנת    יותרתלונות    47התקבלו    2020מבדיקת הנתונים עולה כי בשנת  

שנת    ספרבמ  %27-כשל  עלייה  משמע   לעומת  כאמור,    9201התלונות  נובע  שחלקם 

 ( 2.3פירוט בסעיף ). ךמהופעת מגפת הקורונה והמגבלות שחלו עקב כ
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מגמת העלייה בכמות התלונות   נבלמה,  2013-2012במבט לשנים עברו, עולה כי בשנים  

 .החלה ירידה בכמות התלונות 2014לעומת שנים קודמות ומשנת 

כ  עלייה, הנתונים הצביעו על  2017בשנת     התלונות ללא מאפיין אחיד   בכלל  29%-של 

  27%ה של  עליייתה  יה  2020בשנת  .  בכמות התלונות  הירידהחזרה מגמת    2018שנת  מו

 , שחלקם נובע כאמור, מהופעת מגפת הקורונה ואי קבלת קהל.כאמור

עומ )  124  ,2020כי בשנת  לה  בירור התלונות   תלונות  50( היו מוצדקות,  57%תלונות 

 ( 3%)  תלונות  7לגבי  מוצדקות חלקית והיו  (  17%תלונות )  38לא מוצדקות,  היו  (  23%)

 . 2021 ץרמלא הסתיים הטיפול עד לחודש 

הציבור התקבלו   תלונות  על  בלשכת הממונה  כן,   אשר  תלונותינן  אש   פניות  40-ככמו 

ראשוניות ועל  מכיוון שאלה היו פניות  מוקד העירוני  הועברו  לטיפול מנהלת פניות הציבור ב

פי הגדרות החוק, הממונה על תלונות הציבור לא מטפל בהן. הודעה על העברת התלונה  

 נמסרה לפונה. מוקד העירונילידי מנהלת פניות הציבור ב

בשנת   תלונות   2020בנוסף,  על  לממונה  קשורים  שונים שלא  לבירורים  פניות  התקבלו 

 אליהם, על הפונים לפנות.  הציבור. פונים אלה הונחו מיהם הגורמים בעירייה

בדוח זה, לשם המוצגים  הנתונים  את  בחון  עיין בממצאינו ולל  מוצע לאגפי ומחלקות העירייה

 ייעול ושיפור השירות ותהליכי העבודה בארגון. 
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 ליחידות העירייה מרכזות טבלאות  .2

 כללי 2.1

 : 2020לשנת  התפלגות התלונות לפי נושאים ויחידות מטפלות

במכתב/  ןטלפו אימייל  אגף/מחלקה 
 בפקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 
בקירוב  
 מסה"כ 

הכנסות העירייה 
 אישורים לטאבו ו

41 10 1 - 52 23.74% 

 17.81% 39 - - 4 35 חזות העיר כולל גינון 

 14.61% 32 1 - - 31 פיקוח ואכיפה , חנייה

 10.50% 23 - - 3 20 חינוך 

 6.85% 15 1 2 - 12 הנדסה מנהל 

 6.85% 15 1 - 1 13 תנועה

 5.94% 13 - - - 13 3גורמים חיצוניים 

 3.20% 7 - - - 7 תרבות

 1.83% 4 - - - 4 דוברות

 1.83% 4 - 1 - 3 שכר ומשאבי אנוש 

 1.83% 4 - - - 4 תחזוקה ותפעול 

 1.37% 3 1 - - 2 שונות

 0.91% 2 - - 1 1 מוקד עירוני 

 0.91% 2 - - - 2 ומכרזים רכש

 0.91% 2 - - 1 1 תביעות ביטוח 

 0.46% 1 - - - 1 ביטחון ושיטור עירוני 

 0.46% 1 - - - 1 חברה כלכלית 

  219 4 4 20 191 סה"כ 

 100% 100% 1.83% 1.83% 9.13% 87.21% באחוזים

 
 מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  3
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 :התפלגות התלונות לפי נושאים ויחידות מטפלות להלן 

 

  

23.74%; 52

17.81%; 39

14.61%; 32

10.5%; 23

6.85%; 15

6.85%; 15

5.94%; 13

3.2%; 7

1.83%; 4

1.83%; 4

1.83%; 4

1.37%; 3

0.91%; 2

0.91%; 2 0.91%; 2

0.46%; 1

0.46%; 1

הכנסות העירייה כולל אישורים לטאבו חזות העיר כולל גינון
דוחות חנייה ופיקוח עירווני חינוך
מנהל הנדסה תנועה
גורמים חיצוניים תרבות
דוברות משאבי אנוש ושכר 
תחזוקה ותפעול שונות
מוקד עירוני ומכרזים, מחלקת רכש
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 הטיפולזמני  2.2

 :20024הטיפול בתלונות שהטיפול בהן הסתיים בשנת זמני 

עד שבוע  אגף/מחלקה 
 ימים 

בין שבוע 
 לחודש 

בין חודש  
 לחצי שנה 

בין חצי שנה  
 לשנה 

הכנסות העירייה כולל 
 אישורים לטאבו

42 8 2  

 1 4 7 27 חזות העיר כולל גינון 

 1 8 5 17 חנייה ופיקוח עירוני 

  4 10 7 חינוך 

  1 8 4  הנדסהמנהל 

 1 1 4 9 תנועה

  3 5 5  גורמים חיצוניים

   2 4 תרבות

   1 3 דוברות

   1 3 משאבי אנוש ושכר 

   2 1 חזוקה ותפעול ת

  1 1 1 שונות

    2 מוקד עירוני 

   1 1 רכש ומכרזים

    2 תביעות ביטוח 

    1 ביטחון ושיטור עירוני 

    1 חברה כלכלית 

 3 24 55 130 סה"כ 

 %1.4 %11.3 %25.9 %61.3 באחוזים

  

 
 התלונות שהטיפול בהן הסתיים.  212הנתונים בטבלה זו כוללים את   4
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משך ימי הטיפול בתלונה מושפע מאופן הטיפול הנדרש לפי סוג התלונה וממספר   .1

 גורמים מטפלים. 

  2008-)ז( בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח8סעיף   .2

 מיום הגשתה.קובע כי בירור תלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת 

טופלו רובן של התלונות שהתקבלו מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה   .3

 עם היחידות הנוגעות בדבר. באופן מהיר בשיתוף פעולה מלא

 . 2021רץ לא הסתיים, נכון למ 2020תלונות שהתקבלו בשנת  7-הטיפול ב .4

 2019לעומת שנת  2020פירוט השינויים בשנת  2.3

 2019לעומת שנת  2020השינויים בשנת להלן טבלה המייצגת את 

אופן  
 פניה

במסירה/    ןטלפו  אימייל 
 פגישה

במכתב/ 
 בפקס

מספר    סה"כ 
התלונות  

 שעלה/ירד 

אגף/ 
 מחלקה 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  

הכנסות  
 עירייה 

18 41 2 10 2 1 22 52 30+ 

חנייה  
 ופיקוח  

31 31 3 - 2 1 36 32 4- 

חזות 
העיר 
 וגינון 

13 35 4 4 4 - 21 39 18+ 

 הנדסה  
 ותנועה

45 25 1 1 4 4 50 30 20- 

גורמים  
 5חיצוניים 

7 13 - - - - 7 13 6+ 

 +9 23 14 - - 3 3 20 11 חינוך 

 +4 7 3 - - - 1 7 2 תרבות

 +6 20 14 2 2 2 1 16 11 6שונות

תביעות 
 ביטוח 

3 1 - 1 - - 3 2 1- 

חברה 

 כלכלית 
1 1 1 - - - 2 1 1- 

 +47 219 172 8 14 21 16 190 142 סה"כ 

 
 משרד מבקר המדינה בתלונות מנציב תלונות הציבור  5

 ; דוברות; תחזוקה ותפעול; מוקד עירוני; מכרזים; תביעות ביטוח. מועצה דתית דים; ביטחון ושיטור עירוני; כולל משאבי אנוש, שכר; ועד עוב 6
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 ממצאים אלה מצביעים:

 עלהכך שסך מספר התלונות  2019מאשר בשנת  רותיתלונות   47התקבלו  2020בשנת 

 . 2019לעומת שנת  27%-כב

תלונות  , התקבלו בלשכת הממונה על  2020תלונות שהתקבלו בשנת    219-בנוסף, פרט ל

לאחר בחינה הוחלט להעבירן לטיפול מנהלת פניות הציבור  אשר  נוספות,    תלונות  ,הציבור

מכיוון שאלה היו תלונות ראשוניות והממונה על תלונות הציבור, כאמור, לא מוקד העירוני  ב

- מטפל בהן, על פי הגדרות חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח

2008 . 

על    ממצאים מצביעים  התלונות  עלייהאלה  בשל   2020בשנת    במספר  בעיקר  שנבעה 

ומהמגבלות שנבעו מכך, כמו אי קבלת קהל    2020הופעת מגפת הקורונה מתחילת שנת  

והתאמה של עובדי המגזר הציבורי לכללי התו הסגול כמו גם שינויים תכופים בהנחיות 

 הממשלתיות. 

 ומחלקותפירוט התלונות לפי אגפים  2.4

 :מכלל התלונות 13.7%שמהוות  כולל תחבורה הנדסהמנהל התפלגות התלונות ב  להלן,

 מכתב/פקס  טלפון אימייל  המחלקה/נושא 

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

קליטת בקשה  

 להיתר
1 - - - 1 - 

 - 1 - - - 1 מידענית תכנון 

 - 1 - - - 1 מערכת רישוי זמין 

 10% 3 - - - 3 רישוי ובניה סה"כ 

 - 1 - - - 1 איתור מידע 

 - 1 - 1 -  4טופס 

בניית בתי כנסת  

 בתוך בית ספר
1 - - - 1 - 

אי התערבות 

 בחריגות בנייה 
1 - - - 1 - 

היתר בנייה 

לתוספת ומפגעי  

 רעש

1 - - - 1 - 

סה"כ פיקוח על 

 הבניה
4 - 1 - 5 17% 
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 מכתב/פקס  טלפון אימייל  המחלקה/נושא 

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

הנגשת חניות 

בפרוייקט תמ"א  

38 

1 - - - 1 - 

 3% 1 - - - 1 סה"כ תשתיות 

 - 1 1 - -  אי מתן רישיון עסק  

סה"כ רישוי 

 עסקים 
 - - 1 1 3% 

 - 4 1 - - 3 חניית נכים 

 - 5 - - - 5 בעיות חניה

תמרורים וסימוני  

 דרך
2 1 - - 3 - 

 - 1 - - - 1 תוכניות תחבורה 

 - 1 - - - 1 עומס תנועה

 תעריף חניה  

 גבוה בחניון פרטי 
1 - - - 1 - 

 סה"כ תחבורה  

 וועדת תנועה 
13 1 - 1 15 50% 

אי פינוי אתר 

 פסולת 
1 - - - 1 - 

 - 1 - - - 1 אי מענה מספק

סירוב לפגישה עם  

 מהנדסת הרשות 
1 - - - 1 - 

תוספת בנייה 

בחצר וסכסוך עם  

 שכנה 

 - 1 - 1 - 

  1 - - - 1 תיקון נסח טאבו

 17% 5 - 1 - 3 סה"כ שונות 

 100% 30 2 2 1 24 סה"כ 
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 19  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 :מחלקות יפל תפלגות התלונות במנהל הנדסהה

 

,  15.4%-ב  ירד,  2020הנדסה מבין כלל התלונות בשנת  מנהל  חלקן היחסי של התלונות על  

בשנת    172מתוך    50לעומת    2020בשנת    219מתוך   30תלונות )  21ה של  דירומסתכם בי

2019.)  

 תלונות(: 30הנדסה )מתוך  מנהלדוגמאות לתלונות על  ,להלן

 תלונות על פיקוח על הבניה; .1

 על רישוי בניה;  ותתלונ .2

 תלונות על חניות נכים;  .3

 תלונות על שינויי תמרורים, סימני דרך, הסדרי תנועה;  .4

 ;ושאים כלליים שוניםתלונה על נ .5

 תלונה על רישוי עסקים;  .6

 שתיות. תלונה על ת .7

הוקם אגף תחזוקה ותפעול בו פועלות  כש יםארגוני יםשינוי ובוצע 2020שנת יש לציין כי ב

ציבוריות עבודות  ציבור  מחלקת  מוסדות  ותחזוקת  תפעול  מחלקת  חשמל,  מחלקת   ,

 ומחלקת רכב.
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 20  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 הנדסה: מנהללהלן חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית ב

 

 

 : מכלל התלונות  1.8%אשר מהוות    אחזקה ותפעול התפלגות התלונות לגבי מחלקות אגף  

מסירה   פקס /מכתב ןטלפו אימייל  המחלקה 

אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 

 בקירוב 

סחף של חול שיורד  

לכביש הכניסה  

 בניין ללחנייה 

1 - - - 1 - 

 - 1 - - - 1 ליקויים במדרכה 

בקשה לתיקון 

 מדרכה הרוסה
1 - - - 1 - 

מפגע פיזי בטיחותי  

 חמור ברחוב 
1 - - - 1 - 

מח' עבודות  סה"כ 

 ציבוריות 
4 - - - 4 100% 

 100% 4 - - - 4 סה"כ 
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 21  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

נוגעות למחלקת   4התקבלו    2020בשנת   תלונות השייכות לאגף תחזוקה ותפעול. כולן 

הסתיים נכון  לא מוצדקת והטיפול באחת מהן לא    1מתוכן מוצדקות,    2עבודות ציבוריות.  

 . 2021למרץ 

 להלן חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית בתחזוקה ותפעול: 
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 22  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 :מכלל התלונות 17.8%אשר מהוות  התפלגות התלונות לגבי מחלקות אגף חזות העיר

 ןטלפו אימייל  המחלקה 
 מכתב/

 פקס

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

 - 9 - - - 9 פינוי אשפה 

 - 8 - - 1 7 ניקיון רחובות 

 - 2 - - - 2 מתקני אשפה 

 - 3 - - 1 2 מתקני מחזור

 56% 22 - - 2 20 סה"כ ניקיון 

 - 4 - - 1 3 גינון ציבורי 

 - 1 - - - 1 עטלפים 

גיזום וכריתת 
 עצים 

2 - - - 2 - 

 - 2 - - - 2 גיזום צמחייה 

 23% 9 - - 1 8 סה"כ גנים ונוף 

 - 8 - - 1 7 שונות

 21% 8 - - 1 7 סה"כ שונות 

 100% 39 - - 4 35 סה"כ 

 ממצאים אלה מצביעים: 

,  %5.6-כב  עלה, 2020של התלונות על אגף חזות העיר מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן  

בשנת   172מתוך    21לעומת    2020בשנת    219מתוך    39)  תלונות  18של    עלייהבומסתכם  

2019.) 
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 23  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 : התלונות באגף חזות העיר לפי מחלקותהתפלגות 

 תלונות(: 39דוגמאות לתלונות על אגף חזות העיר )מתוך   ,להלן

 ;ונות על צורך בהדברהלת .1

 תלונה על טיפול לקוי בפגר חתול; .2

 ;עיר ניקיון גרוע בעל ות תלונ .3

 ;פינוי אשפהליקויים בעל ות תלונ .4

 תלונות על גינון ציבורי לקוי; .5

 ;גיזום עצים צורך תלונות על  .6

 להלן חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית באגף חזות העיר: 
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 24  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 :מכלל התלונות 1.15%אשר מהוות  כלכליתההתפלגות התלונות לגבי החברה  ,להלן

 טלפון אימייל  הנושא 
 מכתב/

 פקס

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

החזר כספי בגין  
 שיפוץ בניין 

1 - - - 1 100% 

 100% 1 - - - 1 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

נשאר  ,  9201של התלונות על החברה הכלכלית מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן  

  721מתוך    2לעומת    2020בשנת    192מתוך    1)  ה אחתה של תלונדיריעל אף    ,זהה

 (.2019בשנת 

 רשומים בטבלה שלעיל. על החברה הכלכלית ההתלונ יפרט

 רשות החנייה והפיקוח העירוני:

 : ביחידה  מכלל התלונות  81.25%אשר מהוות    ל רשות החנייהע התפלגות התלונות    ,להלן

 ןטלפו אימייל  הנושא 
 מכתב/

 פקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה
 סה"כ 

באחוזים  
 בקירוב 

 - 17 1 - - 16 ערעור דוח חנייה 

תפקוד לקוי של  
 החנייהרשות 

4 - - - 4 - 

 - 1 - - - 1 חידוש תו חנייה

 - 1 - - - 1 אי סגירת פנגו 

 - 1 - - - 1 עיקול בקורונה  

 - 1 - - - 1 שנים  8דוח לפני  

 - 1 - - - 1 הסבת דוח

 100% 26 1 - - 25 סה"כ חנייה 
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 25  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 : ביחידה מכלל התלונות 18.75%שמהוות   ל הפיקוח העירוניעהתפלגות התלונות  ,להלן

 ןטלפו אימייל  הנושא 
 מכתב/

 פקס

בפגישה 

 אישית 
 סה"כ 

באחוזים  

 בקירוב 

 - 2 - - - 2 רעש

האכלת  ממטרד 

 חתולים
1 - - - 1 - 

 - 3 - - - 3 ערעור על דוח 

 18.75% 6 - - - 6 סה"כ פיקוח עירוני 

 100% 32 1 - - 31 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

והפיקוח העירוני מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן   של התלונות על רשות החנייה 

של ירידה ב, ומסתכם .%236-בירד  מכלל התלונות. חלקן היחסי  14.61%מהוות  2020

 (. 2019בשנת  172מתוך  36לעומת  2020בשנת   219מתוך   32) תלונות 4

 תלונות(: 36הפיקוח העירוני )מתוך על דוגמאות לתלונות על רשות החניה ו ,להלן

 ערעורים על דוח חנייה;  .1

 ; תפקוד רשות החנייהעל ות תלונ .2

 ;חידוש תו חנייהאי תלונה על  .3

 ;חנייה  הסבת דוחתלונה על  .4

 ; שנים 8דוח שניתן לפני על דרישת תשלום תלונה על  .5

 ;ות על רעשתלונ .6

 דוחות מהפיקוח העירוני; ערעורים על קבלת  .7

 מטרד סביבתי עקב האכלת חתולים.על  התלונ .8
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 26  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 : 2014-2020כמות התלונות על רשות החנייה ועל הפיקוח העירוני בשנים: 
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 27  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

להלן חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית לגבי רשות החנייה והפיקוח  

 העירוני: 

 ביטוח:  ביעותהכנסות העירייה ותאגף 

  23.74%אשר מהוות    הכנסות העירייה ותביעות ביטוחאגף  התפלגות התלונות לגבי    ,להלן

 : מכלל התלונות

במסירה   מכתב/פקס  טלפון אימייל  אגף/מחלקה 

אישית/  

 פגישה

באחוזים   סה"כ 

 בקירוב 

 96.3% 52 - 1 10 41 הכנסות העירייה

 3.7% 2 - - 1 1 תביעות ביטוח 

 100% 54 - 1 11 42 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

ביטוח מבין כלל התלונות בשנת    תביעותשל התלונות על הכנסות העירייה ו  היחסיחלקן  

  2020בשנת    192מתוך    45)  תלונות  29של    עלייהב, ומסתכם  %1.10-ב  עלה  ,2020

 (. 2019בשנת  172מתוך   25לעומת 

 תלונות(: 54ביטוח )מתוך  תביעותעל דוגמאות לתלונות על הכנסות העירייה ו ,להלן

 רישום בטאבו; צורך קבלת אישור על היעדר חובות לעירייה לעיכוב בתלונות על  .1

 ;  ות על דרישת תשלום חובתלונ .2

 ; אי קבלת החזר לעות תלונ .3
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 28  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 ;ות על הנחות בארנונה תלונ .4

 ; MASTבעיות באתר תלונה על  .5

 ארנונה;ת הודעת תשלום חשבון קבל איתלונה על  .6

 תלונות על שרות לקוחות גרוע;  .7

 תלונות על קושי בשינוי מחזיק בנכס; .8

 ועדת ערער; ותלונה על אי קבלת מענה מ .9

 ; פילה בפתח של בור ביובנתלונה על  .10

 . רכב עקב החלפת עמוד תאורהתלונה על נזק ל .11

קות חלקית באגף הכנסות העירייה כולל  להלן חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות/מוצד

 ביטוח: 

 תרבות אגף 

 :מכלל התלונות 3.2%אשר מהוות  התפלגות התלונות לגבי אגף תרבות ,להלן

 מכתב/פקס  טלפון אימייל  המחלקה 

במסירה  

אישית/  

 פגישה

 סה"כ 
באחוזים  

 בקירוב 

 100% 7 - - - 7 תרבות

 100% 7 - - - 7 סה"כ 
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 29  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 העיקריים עולה:מהממצאים 

,  .%41-ב   עלה ,  2020של התלונות על אגף תרבות מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן  

בשנת   172מתוך    3לעומת    2020בשנת    219מתוך    7)  ותתלונ  4ייה של  עלבומסתכם  

2019.) 

 :תלונות( 7)מתוך  אגף תרבות דוגמאות לתלונות על ,להלן

 ;ה נפקת קבלתלונה על אי ה .1

 ;חיוב צהרון בזמן סגרתלונה על  .2

 . אי החזר כסף על קייטנהתלונה על  .3

 אגף חינוך

 :מכלל התלונות 10.5%אשר מהוות  התפלגות התלונות לגבי אגף החינוך ,להלן

 טלפון אימייל  המחלקה 
מכתב/ 

 פקס

במסירה  

 אישית/ פגישה
 סה"כ 

  באחוזים

 בקירוב 

 83% 19 - - 3 16 גני ילדים 

 17% 4 - -  4 בתי ספר

 100% 23 - - 3 20 סה"כ 

 מהממצאים העיקריים עולה:

   עלה ,  2020אגף החינוך מבין כלל התלונות בשנת  על  של התלונות    היחסיחלקן   .1

  41לעומת    2020בשנת    192מתוך    23)  תותלונ  9בעלייה של  , ומסתכם  %37.2-ב

 (. 2019בשנת  172מתוך 

מסך התלונות על אגף החינוך,   83%מספר התלונות על מחלקת גני ילדים מהוות   .2

 . 19%ייה של  עלמשמע  ,  64%, התלונות על מחלקת גני ילדים היוו  2019כשבשנת  

 תלונות(: 23דוגמאות לתלונות על אגף חינוך )מתוך   ,להלן

 ;קצר ויול"א –שינוי מודל פעילות לגן משולב ות על תלונ .1

 ;חיוב על קייטנה שלא התקיימה בגלל בידודעל  ותתלונ .2

 ;  יבוץ לגןעל שערעורים  .3

 ; ות על צואת חתולים בחצר גן ילדיםתלונ .4

 ; תלונה על אי הפעלת צהרון בבית ספר יסודי .5

 .קבלת החזר כספיל אי עות תלונ .6
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 30  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 מוצדקות/לא מוצדקות/מוצדקות חלקית באגף חינוך: להלן תרשים חלוקה לתלונות 

 יחידות אחרות 

 :מכלל התלונות  9.6%אשר מהוות יחד    ל שאר יחידות העירייהעהתפלגות התלונות    ,להלן

 מכתב/ ןטלפו אימייל  אגף/מחלקה 
 פקס

במסירה  
אישית/  

 פגישה
  באחוזים סה"כ 

 מהסה"כ 

 1.83% 4 - - - 4 תחזוקה ותפעול 

 1.83% 4 - 1 - 3   שכרמשאבי אנוש, 

 1.83% 4 - - - 4 דוברות

 1.37% 3 1 - - 2 שונות

 0.91% 2 - - 1 1 מוקד עירוני 

 0.91% 2 - - - 2 התקשרויות ורכש

 0.46% 1 - - - 1 ביטחון ושיטור עירוני 

 0.46% 1 - - - 1 חברה כלכלית 

  9.6% 21 1 1 1 18 סה"כ 
 מהסה"כ 
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 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 מהממצאים העיקריים עולה:

כלל התלונות בשנת   היחידות האחרות מבין  על  היחסי של התלונות          עלה,  2020חלקן 

מתוך    13לעומת    2020בשנת    219מתוך    21ת )ותלונ  8ומסתכם בעלייה של  ,  2.03%-ב

 (. 2019בשנת  172

 תלונות(:  21דוגמאות לגבי תלונות על יחידות אחרות )מתוך  ,להלן

 ;ליקויים במדרכותעל ות תלונ .1

 פרסום חסר של שאטלים לים;תלונה על  .2

 תלונה על מכרז פגום;  .3

 ; על החזר כספי מהחברה הכלכלית על שיפוץ בנייןתלונה  .4

 ; תלוש שכר ואי מענה ממשאבי אנושתלונה על  .5

 תלונה על סייר בגין תקיפה מילולית בגין אי עטיית מסיכה; .6

 . קורנהאופציית התנהלות בבניין בו שכנים חולים בעל מוועד בית תלונה  .7

 טיפול בתלונות המגיעות מגורמים חיצוניים:

להלן, פירוט התלונות שהתקבלו מגורמים חיצוניים ואשר טופלו על ידי הממונה על תלונות 
 : מכלל התלונות 5.94%אשר מהוות הציבור, 

 מהממצאים העיקריים עולה:

,  9201של התלונות אשר הגיעו מגורמים חיצוניים מבין כלל התלונות בשנת    היחסיחלקן  

ומסתכם  %87.1-ב  עלה של  עליב,            לעומת   2020בשנת    192מתוך    13)  תלונות  6יה 

 (.2019בשנת  172מתוך  7

 תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה:נציבות מפירוט התלונות  ,להלן

 ; התקנת קמין עץ באופן לא חוקיתלונה על  .1

 ;אי אכיפת חוק איסור עישון במקומות ציבורייםתלונה על  .2

 ;דרישת תשלום בגין חיזוק גדר בבית משותף תלונה על  .3

 ; הטרדה מינית בהסעה לגן ילדים לחינוך מיוחדתלונה על  .4

 ;ל ראש העיר חסימת דף הפייסבוק שעל  ותתלונ שלוש .5

 ;קבלת דוח על אי עטיית מסכה ואי שמירה על מרחקתלונה על  .6

 תלונה על פגיעה בחופש הביטוי ברשתות חברתיות;  .7

 סה"כ  טלפון  אימייל  הגורם החיצוני הפונה 

תלונות מנציבות תלונות הציבור  

 במשרד מבקר המדינה

13 - 13 

 13 - 13 סה"כ 
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 32  2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

 09-7649222פקס: | 09-7649121טלפון: | 4410001 25ת.ד  |סבא -כפר ,137רח' ויצמן 

 תלונה על איחוד גנים של יום לימודים קצר עם גנים של יום לימודים ארוך )יול"א(; .8

 ;בארנונה לנכס שעומד ריק בזמן הקורונהחיוב אי תלונה על  .9

 זיכוי כספי בגין הסרת שלט; תלונה על אי  .10

טופלו באופן  רובן של התלונות שהתקבלו מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  

 עם היחידות הנוגעות בדבר. מהיר בשיתוף פעולה מלא 

שהתקבלו  תלונות  לגבי  חלקית  מוצדקות/מוצדקות  מוצדקות/לא  לתלונות  חלוקה  להלן 

  :הנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינמ
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 10.5.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 

 בצירוף חומרים נלווים.  10.5.2021פרוטוקול ועדת כספים מיום מצ"ב 

 

 הצעת החלטה: 
מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום   בנושאים 

 -כדלקמן
 אישור מדיניות השקעה ועדת השקעות .א

 שינוי תקציב שוטף  .ב

 שינוי תקציב פיתוח   .ג

  
  

































































 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

 לשירות הציבורבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב 
 

   :הצעת החלטה
 מאשרים המלצת ועדת הנחות מארנונה בנוגע לבקשות לפטור  

 . 10.5.2021מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור , לפי הפרוטוקול המצורף מיום  
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 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

 
      אישור המלצות ועדת תמיכות 

 הצעת החלטה: 
לעמותות המצ"ב אשר הגישו בקשה  2021לשנת מאשרים את המלצות ועדת תמיכות 

והשלימו את כל המסמכים הנדרשים.  2021לתמיכה לשנת   

 
 

  





 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 itayt@ksaba.co.il    |  09-7649389פקס. 

  

 )שמונים אלף דולר( ממשפחת גוטסמן  $80,000  דיווח על תרומה בסך של
   לטובת רכישת הצטיידות לספריית תיכון כצנלסון  P.E.F  קרן באמצעות

 
 
 

 רצ"ב העתק פרוטוקול וועדת תרומות.










