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דבר מנכ"ל העירייה

דבר ראש העיר

עובדות ועובדים יקרים,

עובדות ועובדים יקרים,
במהלך השנתיים האחרונות ,מאז פרץ הנגיף לחיינו בחודש מרס
 ,2020נדרשנו כולנו לשנות את אורח חיינו ,להסתגל לחיות תחת
מגבלות ,להימנע מהתקהלויות ,תוך שאנו פועלים לילות כימים על
מנת לאפשר שגרת חיים בריאה לכל תושבות ותושבי עירנו.
משבר נגיף הקורונה השפיע באופן ישיר גם על התנהלות העירייה
וחייב אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ,לבצע שינויים בתוכניות העבודה,
ולהתאים את עצמנו למציאות המשתנה מדי יום.
התקופה המאתגרת הזו הוכיחה לנו ,יותר מתמיד ,כי אנו ערוכים לכל
תרחיש ,שגרה וחירום כאחד ,קשובים לתושבינו ומצליחים למרות
הקשיים והמגבלות השונות ,לקדם תהליכים ארוכי טווח ותוכניות
עירוניות בכל התחומים .לאורך כל התקופה המשכנו בפיתוח תשתיות
עירוניות שהוזנחו שנים ארוכות ,שדרוג מבני ציבור ומוסדות חינוך,
שמירת קשר אישי עם התושבים ,קיום אירועים ופעילויות בהתאם
לכל ההנחיות ,טיפוח חזות העיר ותגבור ניקיון העיר ועוד.
שנת  2022מסמנת את האיזון ,החזרה לשגרה ושמירה על "החיים
לצד הקורונה" ,לצד שמירה על מוכנות העיריה לכל תרחיש וחזרה
לשגרת החיים העירונית כפי שהכרנו אותה טרם משבר הקורונה.

אנו גאים להציג ,זו השנה השנייה תוכנית עבודה מקושרת תקציב,
המרכזת תחת קורת גג אחת ,את מכלול העשייה והפעילות
העירונית המתוכננת לשנת  .2022תוכנית העבודה גובשה בהתאם
לחזון העירוני ,למדיניות ראש העיר ובשיתוף עובדות ועובדי העירייה
המכירים היטב את אופי הצרכים העולים מן השטח מעת לעת.
מסמך זה מביא לידי ביטוי חזון של שירות מיטבי ואיכותי לתושב ,תוך
חתירה מתמדת למצוינות בכל קשת תחומי הפעילות של העירייה.
גם השנה ,נבצע תהליך בקרה של "תכנון מול ביצוע" חצי שנתי
ונבצע ,ככל שיידרש ,עדכונים לתוכנית העבודה תוך הגמישות
המתבקשת לנוכח אירועים לא צפויים כדוגמת המשך התמודדות
עם משבר הקורונה.

שגרה זו מאופיינת ביוזמות חדשות ,תוכניות יצירתיות והמשך
שדרוג המרחב הציבורי ומוסדות החינוך .זאת כאשר כל התוכניות
של העירייה לשנה זו פרוסים בספר שלפניכם.
שנת  2022נפתחת בבשורה גדולה – כפר סבא נבחרה במקום
הראשון על ידי סקר של הלמ"ס לעיר בה איכות החיים
הטובה ביותר בקרב הערים הגדולות בישראל ,בפעם השלישית
ברציפות .זאת בנוסף להישגים מרשימים בתחום החינוך ,ועלייה
מרשימה בשיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידינו .כל זאת הודות
לשילוב הכוחות העירוניים ,הפועלים מתוך תחושת שליחות אמיתית
והודות לתושבינו ,המביעים פעם אחר פעם את שביעות רצונם
מהמגורים בכפר סבא.
אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם ,על עבודתכם המאומצת
בימים לא פשוטים ,על היצירתיות ועל המסירות שהנכם מפגינים
לאורך כל התקופה .יחד ,נמשיך לפעול למען רווחת כל תושבות
ותושבי כפר סבא וטובת העיר כולה.

כעיר שדורגה ,גם השנה (שנה שלישית ברציפות) ,במקום הראשון
בישראל במרבית המדדים המבטאים איכות חיים גבוהה ושביעות
רצון התושבים ,אני רואה בתוכנית עבודה זו ,אבן דרך נוספת
בביסוסה של כפר סבא כעיר הטובה בישראל וכעירייה הטובה
בארץ.
אני מבקש להודות לכל אחד מעובדי ועובדות העיריה ,על השירות,
המסור המקצועי והאיכותי הניתן לתושבי ותושבות העיר כפר סבא
ומאחל לכולנו שנת יצירה פורייה ומוצלחת.
							
בהערכה רבה,
		
יובל בודניצקי
מנכ"ל העירייה

שלכן ושלכם,
רפי סער
ראש העיר
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כפר סבא  -הראשונה בשרון
84.9

העיר כפר סבא

שנים בממוצע*

סמל העיר

כפר סבא שוכנת במחוז המרכז בישראל .העיר כפר סבא הוקמה
בשנת  1903כמושבה והוכרזה כעיר בשנת  .1962נכון לדצמבר ,2021
אוכלוסיית העיר  111,276תושבים על  34,551בתי אב .לפי תוכנית
המתאר של העיר ,תחום השיפוט של העיר משתרע על פני 14,169
דונם .העיר גובלת מדרום בהוד השרון ,ממערב ברעננה ,מצפון במרחב
החקלאי של יישובי מועצת דרום השרון וממזרח בג'לג'וליה וקלקיליה.
העיר ממוקמת בין אזור השרון לעיר תל אביב יפו ,בין השומרון לאזור
החוף ובין המרחב העירוני לכפרי עם קישוריות מרבית לכבישים
מרכזים כמו כביש  ,6כביש  ,531כביש  .4ישנן  2תחנות רכבת הצמודות
לגבולות העיר .כפר סבא היא מרכז מנהלי ,מסחרי ,של מוסדות חינוך
ושירותי רפואה לאזור דרום השרון ,ויש בה מרכז תעשייה גדול .העיר
חברה בארגון פורום ה.15-

הסמל משקף את אופייה של העיר ומופיע בו החאן שהוא הבית הראשון
בכפר-סבא המתחדשת .בנין זה הפך ברבות הימים לבנין העירייה .לצידו
נטועים שני עצי אקליפטוס אשר ניטעו ב .1906-בסמל משולבים זה לצד
זה מבני תעשייה ,מבני מגורים ועצי פרי הדר אשר אפיינו את כפר-סבא
במשך שנים רבות .הסמל עוצב ע"י יעקב אבוקאי בשנת .1953

88.5%

מקום ראשון עם
תוחלת החיים
הגבוהה ביותר*

שנה שלישית ברציפות
מקום ראשון בשביעות
רצון תושבים מהניקיון
באזור המגורים*

95.5%

83.9%

שנה שלישית ברציפות
מקום הראשון בשביעות
רצון התושבים מאזור
המגורים*

מקום ראשון בשביעות
רצון תושבים מהפארקים
והשטחים הירוקים*

כפר סבא כובשת את פסגת
רשימת הערים האיתנות
המונות  50-200אלף
תושבים שנת .2020
מדד דן & ברדסטריט.

מקום שלישי בתחרות ארצית
לניהול ידע בארגונים לשנת
 ,2020מטעם פורום ניהול
הידע בישראל

כפר סבא זכתה ב 5-כוכבים
במסגרת תחרות "המקלט
והמיגון במרחב האזרחי"
של המועצה לישראל יפה
לשנת .2021

ציון  ,100הגבוה ביותר,
במדד השקיפות של
עמותת שבי"ל לשנת 2021

100%

*נתוני מדד איכות חיים לשנת  ,2020הלמ"ס -ערים גדולות ,דצמבר 2021
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כללי

כללי

התפלגות גילים לאורך השנים

מספר התושבים/ות בעיר לאורך השנים

שטח העיר
כ 14-קמ"ר
שטח גינון

כ1,300-

דונם

מספר תושבים/ות

111,276

מספר בתי אב

34,551

התפלגות גילים

מגדר

2,972

מס' תושבים בגילאי 0-17

54,147
עובדי ועובדות
עירייה

51% 49%

57,129
 575גמלאים/ות

*נכון לחודש דצמבר 2021
8
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)26%( 28,541

התפלגות מצב משפחתי
מס' תושבים בגילאי +65

)20%( 22,890

מס' תושבים רווקים

)46%( 50,824

מס' תושבים אלמנים

)4%( 5,079

מס' תושבים גרושים

)8%( 9,003

מס' תושבים נשואים
מס' תושבים בגילאי 18-34

)17%( 18,530

עיריית כפר סבא 2022

)42%( 46,334

מס' תושבים בגילאי 35-64

)37%( 41,315

* 36תושבים ללא סטטוס
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 191גני ילדים
מתוכם  29לחינוך המיוחד
 8גני מוכש"ר

23
5

בתי ספר
יסודיים

4,607

ילדים/ות בגני הילדים

19,646

כולל מוכש"ר (מוכר שאינו רשמי)

6

חטיבות
ביניים

עצמאיות

6

תיכונים

6

תנועות
וארגוני נוער

מתגייסים לצה"ל

4,500

על יסודי

 6שנתי

24,254

80.4% 83.2%

מתגייסות לצה"ל

80%
מתנדבי נוער

(מתוך כלל בני ובנות
הנוער בכיתות י'-י"ב)

18

9

מרכזי קהילה,
נוער ותרבות

בית
אומנים

סה"כ תלמידות ותלמידים בעיר

פעילים/ות בתנועות
נוער וקבוצות מנהיגות

80.4%

32

סה"כ תלמידים/ות בבתי הספר בעיר

מנהיגות ותנועות נוער

83.2%
10

חינוך

46
חדרי סטודיו
 15לחוגים
מגרשים
משולבים

14,000

שעות מעורבות חברתית של
צעירים בקהילה
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מרכזי העשרה
ופנאי

בית למשפחות
מיוחדות

10,000

קבוצות מנהיגות
נוער

חיי קהילה ותרבות

7

בית מועצת
נשים

מתנדבים
ומתנדבות

27
מתחמי כושר פתוחים
 15לציבור

100

מרכז הורים
עירוני

ספורט

אולמות
ספורט

מרכז אפ  – 60מרכז הכוון
לאזרחים ותיקים

מועדוני
גמלאים

4

בית מתנדב

מועדוניות

עמותות ,ארגונים
ופרוייקטים חברתיים

הבית הגאה

2

6
משתתפים ומשתתפות
 14,000בפעילויות ואירועי ספורט
מגרשי
כדורגל

חדרי כושר

11

64

ביטחון והערכות לחירום
מקלטים
ציבוריים

360

16

מתנדבים
בחירום

מערכת היקפית
חכמה

470

81

מ"ר שטח
מרכז הפעלה

מצלמות אבטחה

8

נגררי
חירום

מערך חירום
עירוני
מוסדות חינוך
מאובטחים

מערכת
ביטחון שוטף
מוקד עירוני
ומוקד ביטחון

קיימות ואיכות הסביבה
גינות
קהילתיות

20,000קיפוד 70
מבקרים/ות במרכז

גינון בר
קיימא
גינות מקיימות
בגני ילדים

60

30

מערכות סולאריות ()PV
במוסדות ציבור וחינוך
 -10,500מגה וואט בשנה

גני ילדים
ירוקים

110

גינות ציבוריות
(עם מתקני
משחק)

24

שעות
ביממה

פי  6גידול בייצור
החשמל העירוני
בשנה האחרונה

14

גינות
כלבים

צילום :ראובן שלומי
12
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מטרות
העיר

חזון העיר
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כפר סבא עיר שיתופית -
בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת-
הפועלת בשילוב כל מערכותיה,
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל
של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל
התושבים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות,
ספורט ומדע  -ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית
בפיתוח משאביה ,להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

14

כפר סבא עיר מובילה חדשנות
וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה
ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
בה כלל המרחבים נגישים למגוון
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה

כפר סבא עיר איכותית ,ישראלית ובריאה,
מובילה בשרון במחויבות של קיימות ,בחיזוק ערכי
קהילה ,חברה ,תרבות ,חינוך ואיכות הסביבה,
תוך הקניית חוסן כלכלי.

כפר סבא עיר קהילתית של
ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

כפר סבא עיר המציעה
איכות חיים ,בריאות
ובטחון לרווחת כלל תושביה
ובאיה

עיריית כפר סבא מושתתת על
הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית ,שבליבה מצוינות
ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
15

ניתוח תכנית עבודה ותקציב עיריית כפר סבא 2022
מגמות עיקריות

מקורות תקציב שוטף

מגמות תקציב שוטף
לאורך השנים

ארנונה 48%

תקציב פיתוח
לפי אגפים -
 143,128אש"ח

הכ' ממשרד החינוך 25%

הוצאות תקציב שוטף לפי פרקים

תקבולים ממשרד הרווחה 7%

שצפים וכבישים 5%
פנסיה והנחות ארנונה 10%
חינוך 44%

עצמיות רווחה 0%
תקבולים אחרים 0%

פרעון מלוות 3%
מנהל כללי 5%
שמירה ובטחון 3%

עצמיות חינוך 5%

16

ממשלתיים אחרים 1%

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מימון 0%
יתר עצמיות 14%

מים וביוב 1%
רווחה 11%
תרבות 7%

תכנון ובניין עיר 2%
תברואה וניקיון 8%
ממשלתי אחר 1%

17

ניתוח תכנית עבודה ותקציב עיריית כפר סבא 2022
מגמות עיקריות
מס' משימות
בתוכנית
העבודה:

3,753

פילוח משימות
לפי מטרות עיר

פילוח משימות לקהלי יעד

שיעור משימות תכנית עבודה בהשוואה לשיעור
אוכולוסיה לפי מרחב גאוגרפי

פילוח משימות
לפי מרחב בעיר

מזרח 5%
מחוץ לעיר 1%
מערב 3%
מרכז 13%

18

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר 78%

19

יחידות העירייה

יחידות העירייה
20

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

21

לשכת ראש העיר

לשכת ראש העיר

יעדים:

לשכת ראש העיר אחראית על ניהול לשכת ראש הרשות המקומית .צוות הלשכה מבצע בקרה
על תפעולה של הרשות ,לפי מדיניות העומד בראשה ומימושה בדרך היעילה והאפקטיבית
ביותר ,בכפוף לכללי המנהל הציבורי בישראל ובתוך כך ,התקשרות למשרדי ממשלה .איכות
השרות מתבססת על מדיניות העירייה ועל דרישות וציפיות התושבים.

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות
ראש העיר
מתן שירות מיטבי לכלל תושבי העיר
ניהול תכנית הפעילויות של ראש הרשות
ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות ולהחלטות
ברשות

פעולות 2022

100

22

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות  2022שכר  2022עזר שכר  2022תקציב  2022כולל

350

5,791

300

5,891

23

950001

950002
950003
950004
950005
950006
950007
950008
950009
950010
950011
950012
950013

24

מטרה עירונית

יעד אגפי

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני
והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני
והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני
והגשמת מטרות העיר

מתן שירות ומענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה שכר
ומוסדות חינוך

סוג תקציב תקציב
2022

כרטיס

שם כרטיס

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

1611000110

משרד ראש
הרשות

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר תקציבי עזר עזר שכר
שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

70

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

550

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

120

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

120

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תשלום שכר עובדי לשכת ראש העיר

1,280

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

100

1611000115

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי לשכת ראש העיר

50

1611000130

שעות נוספות

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום רכב עובדי לשכת ראש העיר

70

1611000140

רכב

שכר

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום שכר מזכירות סגני ראש עיר

550

1611001110

שכר מזכירות
סגני ראש עיר

שכר

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

100

1611001115

שכר תקציבי עזר עזר שכר

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום אחזקת רכב לשכות סגני ראש עיר

120

1611101141

אחזקת רכב
סגנים

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום אחזקת רכב לשכות סגני ראש עיר

120

1611100141

אחזקת רכב
ראש העיר

שכר

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום שעות נוספות לשכות סגני ראש עיר

40

1611001130

שעות נוספות

שכר

40

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

רכב

60

1611001140

רכב

שכר

60

מנהל כספים

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום שכר נבחרים

861

1611100111

שכר נבחרים

שכר

861

מנהל כספים

עובדי עירייה

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

תשלום שכר נבחרים

40

1611100492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

הוצאות כיבוד ללשכה (לכל מבנה החאן כולל אירוח של אגפים שונים)

10

1611100511

הוצאות כיבוד

פעולות

10

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר

1,280

לשכת ראש העיר

מס'
משימה

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

25

26

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

תקציב עזר רכב

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות ראש
העיר
התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

רכש
שכר

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
תקציב עזר רכב נגדי
20

תקציב מאושר
עבור משימה
20

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

1611100596

50

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מתנות לארועים ,פרחים ,תשורות לאורחים ומכובדים ,ערים
תאומות
תשלום שכר נבחרים

50

1611100780

שכר

1,400

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

1,400

1611101111

שכר נבחרים

פעולות

0

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

עיתונים סגני ראש עיר

0

1611101520

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

תקציב עזר רכב

20

1611101596

עיתונים סגני
ראש עיר
תקציב עזר רכב נגדי

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

15

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות ראש
העיר
התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

הוצאות שונות סגני ראש העיר

15

1611101780

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הוצאות שונות

תקציב עזר אחזקה

20

1611101798

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום משכורות מזכירות העיריה

1,020

1613000110

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

100

1613000115

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

שכר

תשלום שעות נוספות מזכירות העיריה

120

1613000130

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

פעולות
הוצאות אחרות פעולות

פעולות
הוצאות שונות פעולות

תקציב עזר
אחזקה
משכורת ושכר
משולבי

נגדי
פעולות
שכר

1,020

שכר תקציבי
עזר
שעות נוספות

עזר שכר

100

מנהל כספים

שכר

120

מנהל כספים

עובדי עירייה

קידום ותפעול מנהל כספים

שכר

תשלום אחזקת רכב מזכירות העיריה

100

1613000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

עזר משרד

200

1613000492

עזר משרד

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות ראש
העיר
התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

הוצאות שונות

עזר משרד -ספרות

25

1613000520

25

הוצאות שונות

עזר חלוקת הוצ' מחשב

50

50

מנהל כספים ,דוברות
והסברה
מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

1613000593

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הוצאות שונות

חגים ומועדים : :פתיחת שנה ,ראש השנה ,פסח ,מימונה ,יום
הזכרון,

ספרים
ועיתונים
עזר חלוקת
הוצ' מחשב

נגדי
פעולות
פעולות

200

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

0

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות ראש
העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי
פעולות

לשכת ראש העיר

מס'
משימה
 950014כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950015כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950016עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 950017כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950018כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950019כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950020כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950021עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 950022כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950023עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 950024עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 950025כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950026כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950027כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 950028כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

27

לשכת מנכ"ל

יעדים:
ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

לשכת מנכ"ל

תיאום ,ארגון והקלטת ישיבות מועצה
ריכוז ישיבות מועצת העיר ומענה לשאילתות ולפניות
שוטפות של חברי מועצת העיר
מעקב ובקרה על תהליכי עבודה ,משימות ,פרויקטים
והיערכות לאירועים ומועדים
ניהול יומן מנכ"ל גורמי חוץ ופנים
ניהול פניות למנכ"ל וללשכת מנכ"ל
ניתוב פניות תושבים ופיקוח על הטיפול בהן

פעולות
2022

315

נגדי פעולות שכר 2022
2022

100

1,750

עזר שכר
2022

100

תב"ר  2022תקציב 2022
כולל

300

2,365

ניהול נושא השקיפות העירונית ועדכון זירת השקיפות 360
טיפול בוועדות עירוניות  -הוצאת כתבי מינוי לחברי ועדות
לפי החלטות מועצה ,ביצוע בקרה שוטפת על קיום ועדות,
פרסום חומרים באתר העירוני ,דיווח למשרד הפנים
ליווי אשכול רשויות השרון

28

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

29

1001

1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

30

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה כלל
המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות
כל אדם ,משפחה וקהילה.
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שכר

תשלום שכר מנכל ועובדיו

1,630

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%תשלום ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%תשלום ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

רחבי העיר

 100%תשלום ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה 31/12/2022
תקציבית

1611002110

שכר מנכל
ועובדיו

שכר

1,630

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שכר

תשלום שעות נוספות

60

1611002130

שעות נוספות

שכר

60

מנהל כספים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שכר

תשלום הוצאות רכב

60

1611002140

רכב

שכר

60

מנהל כספים

עובדי עירייה

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

רכש

כיבוד בחדר ישיבות

5

1611100510

כיבוד בחדר
ישיבות

פעולות

5

מנהל כספים

תושבים כללי ,עובדי עירייה

רחבי העיר

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

נגישות ,הכלה
ושילוב

תיאום ,ארגון והקלטת ישיבות מועצה

200

1611110752

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

תכנון

ריכוז ישיבות מועצת העיר ומענה לשאילתות ולפניות שוטפות של חברי 0
מועצת העיר

הקלטת ישיבות
מועצה ותמלול
הנגשה

פעולות

200

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי ,עובדי עירייה

רחבי העיר

הקלטה ותמלול  100%מישיבות 31/12/2022
המועצה

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי ,עובדי עירייה

רחבי העיר

הכנת מענה ללא חריגה מלוחות 31/12/2022
הזמנים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

רכש

הוצאות שונות עבור לשכת מנכ"ל

10

1611110780

הוצ' אחרות

פעולות

10

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי ,עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

רכש

רכישת ריהוט וציוד

0

1611110930

רכישת ציוד
יסודי

פעולות

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שירות

פרוייקטים בתחום שירות דיגיטלי לתושב

300

78001

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

תכנון

מעקב ובקרה על תהליכי עבודה ,משימות ,פרוייקטים והיערכות
לאירועים ומועדים

0

שרות דיגיטלי
לתושב

תב"ר-
הוצאות

300

תושבים כללי

רחבי העיר

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בקרה על הפרוייקטים
המתוקצבים מתב"ר זה
 100%מעקב על סיכומי פגישות 31/12/2022
ומשימות מנכ"ל

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

תכנון

ניהול יומן מנכ"ל גורמי חוץ ופנים

0

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול יומן ומתן מענה בהתאם
לצורך

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שירות

ניהול פניות למנכ"ל וללשכת מנכ"ל

0

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%מענה בהתאם לזמני תקן 31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שירות

ניתוב פניות תושבים ופיקוח על הטיפול בהן

0

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

לשכת מנכ"ל

מס'
משימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

31/12/2022

בקרה שוטפת

31/12/2022

31

1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

32

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

רכש

רכש וחשבות – הזמנות ציוד ,הוצאת הזמנות ותשלום חשבוניות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שירות

חתימות ואישורי מנכ"ל

0

0

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

תכנון

ביצוע סיכומי פגישות

0

0

לשכת מנכ"ל

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

העסקת עובדים

מעקב נוכחות ודיווחי חופשים של יחידות מנכ"ל

0

0

לשכת מנכ"ל

עובדי עירייה

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

שיתוף ציבור

ניהול נושא השקיפות העירונית ועדכון זירת השקיפות 360

0

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

פרסום והסברה

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

תכנון

טיפול בועדות עירוניות  -הוצאת כתבי מינוי לחברי ועדות לפי
החלטות מועצה ,ביצוע בקרה שוטפת על קיום ועדות ,פרסום
חומרים באתר העירוני ,דיווח למשרד הפנים
כתיבה ותיקוף ספר אירועים ומועדים

0

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

טיפול בשוטף בהתאם לצורך 31/12/2022

0

0

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בשוטף בהתאם לצורך 31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

קשרי חוץ

יעוץ לפי צורך עבור לשכת מנכ"ל

100

1611110750

יעוץ

פעולות

100

לשכת מנכ"ל ,מחשוב
ומערכות מידע

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

הוצאות שונות

נגדי פעולות

20

1611110596

תקציב עזר רכב נגדי
פעולות

20

מחשוב ומערכות מידע,
לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

הוצאות שונות

עזר שכר

100

1611002115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

100

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לדרישות מנכ"ל

הוצאות שונות

עזר משרדי

80

1611110492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

80

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע לפי צורך

לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בשוטף בהתאם לצורך 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בשוטף בהתאם לצורך 31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בשוטף בהתאם לצורך 31/12/2022
ביצוע בשוטף ועמידה בדירוג 31/12/2022
 +Aמדד השקיפות

העסקת יועצים בהתאם
לצורך

לשכת מנכ"ל

מס'
משימה
1014

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

33

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

יעדים:

היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהכנתם של מסמכי מדיניות בנושאים מרכזיים בפיתוח העיר
ובעתידה ,כבסיס לקבלת החלטות; הובלת תהליכים סדורים וארוכי טווח ליישום חזון העיר
בתכניות העבודה העירוניות ותכניות אב והטמעת תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתונים
ומידע ,כבסיס לקבלת החלטות ושיפור תהליכים.
פעילות היחידה ,מוכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים,
באמצעות שיתופיות וניהול ידע ,קידום שיפור תהליכי עבודה למתן שירות איכותי לתושבי העיר.
היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהכנת תחזית דמוגרפית בחינוך וההיבטים התכנוניים
החברתיים והכלכליים בעיר ,הקמת מאגרי מידע לשיפור תהליכי מתן שירות לתושב; בניית
מדדים ארגוניים למדידת איכות חייו של התושב ועוד.

פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום המדידה,
המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני ,הפנים ארגוני
ותחום מדידת האיכות
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת החלטות על
בסיס נתונים ,מחקר ומידע
קידום חשיבה ותכנון בטווח הבינוני והארוך
קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
קידום תרבות ארגונית של תכנון ,בקרה ,מדידה וקבלת
החלטות מבוססת נתונים

34

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות 2022

שכר 2022

תקציב  2022כולל

358

470

828

35

14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14012
14013
14014

36

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום חשיבה ותכנון בטווח הבינוני והארוך

שכר

תשלום שכר לעובדי תכנון אסטרטגי ושיתופיות

תקציב מאושר
עבור משימה
380

1618000110

קידום חשיבה ותכנון בטווח הבינוני והארוך

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי תכנון אסטרטגי ושיתופיות

50

1618000130

שעות נוספות

קידום חשיבה ותכנון בטווח הבינוני והארוך

שכר

תשלום אחזקת רכב לעובדי תכנון אסטרטגי ושיתופיות

40

1618000140

רכב

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת החלטות
על בסיס נתונים ,מחקר ומידע

חדשנות ויזמות

הקמת מאגר עסקים ו BI -בשיתוף מח' רישוי עסקים ,מח' שילוט 0
ואגף הכנסות
0
הסדרת רישום מאגר  DWHבשיתוף צוות הפרוייקט

פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
קידום תרבות ארגונית של תכנון ,בקרה ,מדידה
וקבלת החלטות מבוססת נתונים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים
קידום תרבות ארגונית של תכנון ,בקרה ,מדידה
וקבלת החלטות מבוססת נתונים
קידום תרבות ארגונית של תכנון ,בקרה ,מדידה
וקבלת החלטות מבוססת נתונים
קידום תרבות ארגונית של תכנון ,בקרה ,מדידה
וקבלת החלטות מבוססת נתונים

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות

טכנולוגיה
ודיגיטציה
שיפור תהליכים
וניהול ידע

קידום תרבות ארגונית לניהול מבוסס נתונים לקבלת החלטות
בארגון :קיום פורומים ,מתן שירותים פנים ארגוניים לפיתוח
דשבורד  ,BIקידום מדידה ארגונית ,הדרכות ,שיתוף ציבור
תכנון ואסטרטגיה הסדרת חלוקה גאוגרפית של העיר  -פילוח /אזורי שירות
שכונות/אזורים סטטיסטיים והצעה לשכבת מידע ב GIS

סוג תקציב תקציב
2022
380
שכר

שכר

שכר
שכר

משאבי אנוש והדרכה ,מנהל עובדי עירייה
כספים

ביצוע ללא חריגה תקציבית

50

משאבי אנוש והדרכה ,מנהל עובדי עירייה
כספים

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

40

משאבי אנוש והדרכה ,מנהל עובדי עירייה
כספים

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0
0
1731000750

60

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

פעולות

0

300
0

קשרי חוץ

למידת עמיתים-השתתפות בכנסים ,פורומים ,פ.ע עם תכנון
אסטרטגי-רשויות אחרות

0

שיפור תהליכים
וניהול ידע

ליווי תהליך השיבוץ לגני הילדים תשפ"ג :מתודולוגיה ,נהלי
עבודה ,אנליזה של נתונים ,הנגשת מידע

0

מודל  BIשיבוצי גני ילדים

0

שיפור תהליכים
וניהול ידע
תכנון ואסטרטגיה תחזית דמוגרפית בחינוך  -היערכות לתשפ"ג

0

תכנון ואסטרטגיה תחזית דמוגרפית בחינוך  -היערכות לצרכי מבנים  5 -שנים,
בסנכרון עם התחדשות עירונית
תכנון ואסטרטגיה ליווי תהליך בחינה ויישום צרכי חינוך בעיר  -לפי תכנית מתאר
העירונית
טכנולוגיה
ודיגיטציה

0
0
1731000750

בניית כלי דיגיטלי פרוגרמה לתחזית דמוגרפיית בעיר וצורכי מבנים 70

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

פעולות

300

שותפים

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה
מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה
מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה ,משאבי
אנוש והדרכה
מחשוב ומערכות מידע
תכנון אסטרטגי ושיתופיות

גני ילדים ,מחשוב ומערכות
מידע ,לשכת מנכ"ל

קהל יעד

עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה ,עסקים,
תושבים כללי
עובדי עירייה

עובדי עירייה

מרחב גיאוגרפי

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה
14001

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

ליווי מתודולוגי של התהליך
והקמת  BIעסקים בעיר
הגשת המאגר לרישום ברשם 31/12/2022
המאגרים
31/12/2022
ביצוע הדרכה אחת לפחות
בפורום מנהלי מחלקות
ומעלה
הקמת שכבה חדשה במערכת 31/12/2022
הGIS -
השתתפות אחת לחודש

31/12/2022

לליויי מקצועי והשתתפות
בכלל ישיבות ההיערכות

31/12/2022

פיתוח מודל שישרת את
מקבלי ההחלטות והטמעה
רענון ושמירה על תחזית
דמוגרפית מעודכנת
רענון ושמירה על תחזית
דמוגרפית מעודכנת
השתתפות בישיבות
ההיערכות והכנת נתונים
לצורך קבלת החלטות
פיתוח כלי דיגיטלי

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
30/10/2022

37

14016
14017
14018
14019
14020
14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
14028

38

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

טכנולוגיה
ודיגיטציה

דמוגרפיית עיר-הקמת דשבורד מעקב מגמות ופרסומם (פנים
ארגוני ולתושב)

קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים

יועצים

המשך פיתוח מתודולוגי של מדידה בארגון KPI -ארגוניים  -בליווי 40
יועץ חיצוני
0
משבר הקורונה-דיווח בהתאם למדדי התחלואה/יומי על מצב
התחלואה והמלצות על פעילות וסיכום שנת 2021

פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מבוסס נתונים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מבוסס נתונים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת החלטות
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה על בסיס נתונים ,מחקר ומידע
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת החלטות
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה על בסיס נתונים ,מחקר ומידע
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת החלטות
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה על בסיס נתונים ,מחקר ומידע
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה מבוסס נתונים
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה מבוסס נתונים
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה מבוסס נתונים
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה מבוסס נתונים
וההתמקצעות

שותפים

קהל יעד

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,עסקים,
תושבים כללי

פרסום הדאשבורד

300

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה
לשכת מנכ"ל

עובדי עירייה

מדידה ובקרה

פרסום מדד מגדר 2020-2021

0

0

קידום מעמד האישה ,לשכת עובדי עירייה
מנכ"ל

הגדרת מפות מדידה לשלוש
יחידות
דיווח יומי/שוטף בהתאם
למצב ופרסום דוח סיכום
פעילות באתר העירוני
סיכום השוואה ותמונת מצב
מגדרית

מדידה ובקרה

הקמת מודל  BIמבקר העירייה

0

0

עובדי עירייה

מדידה ובקרה

הקמת מודל  BIאירועים

0

0

פיתוח מודל שישרת את
מקבלי ההחלטות והטמעה
פיתוח מודל שישרת את
מקבלי ההחלטות והטמעה
שימוש בכל הרשיונות
שנרכשו לפיתוח דשבורדים
או צפייה בהם
השתתפות כלל משתתפי
קורס BI

מדידה ובקרה

פיתוח וליווי מודלי  BIמושתתים על נתונים ארגוניים  -ע"י
משתתפי הקורס

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

סיום פיתוח פרוייקטים של
משתתפי הקורס

30/04/2022

מדידה ובקרה

תחזוקת מודלי  BIקיימים (כולל מחזור )1

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

תחזוקה שוטפת של מודל,
מעודכן אד הוק

31/12/2022

מדידה ובקרה

מודל  BIשכר

0

0

לשכת מנכ"ל ,מנהל כספים

עובדי עירייה

פיתוח מודל שישרת את
מקבלי ההחלטות והטמעה

31/12/2022

מדידה ובקרה

מודל  BIמכרזים וחוזים

0

0

לשכת מנכ"ל ,מנהל כספים,
הכנסות

עובדי עירייה

פיתוח מודל שישרת את
מקבלי ההחלטות והטמעה

31/12/2022

מדידה ובקרה

 BIמשימות מנכל

0

0

לשכת מנכ"ל

עובדי עירייה

פיתוח מודל שישרת את
מקבלי ההחלטות והטמעה

31/12/2022

טכנולוגיה
ודיגיטציה

פעילות במיזם  265כחלק ממיצוב כפר סבא כעיר המובילה

0

0

לשכת מנכ"ל

העלאת כל ה 14 -פרוייקטים

31/12/2022

קורונה

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

פעולות

0

טכנולוגיה
ודיגיטציה

עלויות רשיונות  Power BIלמשתמשי הארגון

21

1618000780

הוצאות אחרות פעולות
תכנון אסטרטגי

מדידה ובקרה

הכשרת המשך למאיצי אסטרטגיה  -מפגשי העשרה ידע מתקדם 25

1731000750

פעולות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

מבקר העירייה וממונה על
פניות הציבור
לשכת מנכ"ל ,קהילה וחברה

עובדי עירייה ,עסקים,
תושבים כללי

עובדי עירייה

58

עובדי עירייה

300

עובדי עירייה

31/12/2022

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה
14015

תקציב מאושר
עבור משימה
10

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 300

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

" 10$לחודש ליוזר
עלות שנתית
עבור  60רשיונות "PRO

39

14030
14031
14032
14033
14034
14035
14036
14037
14038
14039
14040

40

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום חשיבה ותכנון בטווח הבינוני והארוך

מדידה ובקרה

סקרים בקרב בעלי עסקים

תקציב מאושר
עבור משימה
25

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

1731000750

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת החלטות
על בסיס נתונים ,מחקר ומידע

מדידה ובקרה

סקר פנים ארגוני

0

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

תכנון ואסטרטגיה עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על העיר ,תושביה -שנתון
סטטיסטי

15

1618000780

הוצאות אחרות פעולות
תכנון אסטרטגי

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

תכנון ואסטרטגיה הובלת מתוה בניה וניהול תכנית עבודה מקושרת תקציב 2022

10

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

פעולות

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

תכנון ואסטרטגיה עיצוב והדפסת ספר תכניות עבודה מקושרות תקציב2022 -

15

1618000780

הוצאות אחרות פעולות
תכנון אסטרטגי

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

טכנולוגיה
ודיגיטציה

הקמת דאשבורד (אקסל) לשיקוף תכנון תכנית עבודה 2022
וחלוקת התקציב לשנת 2022

35

1731000750

פעולות

פעולות

300

מנהל הנדסה

עסקים

ביצוע סקר אחד לפחות
לבעלי העסקים בעיר
(שביעות רצון/סקר ביקושים)
ביצוע סקר אחד לפחות בקרב 31/12/2022
עובדי הארגון

משאבי אנוש והדרכה ,שירות עובדי עירייה
ומוקד עירוני

58

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

פרסום באתר העירוני שנתון
סטטיסטי

31/12/2022

300

מנהל כספים ,מחשוב
ומערכות מידע

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנון מערכת

31/12/2022

58

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הדפסת ספר

31/12/2022

300

לשכת מנכ"ל ,מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

פיתוח קובץ  EXCELLמעודכן 31/12/2022
תקציב

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

טכנולוגיה
ודיגיטציה

פיתוח דאשבורד  BIלבקרת תכנון מול ביצוע וניצול תקציבי תכנית 0
עבודה 2022

0

לשכת מנכ"ל ,מנהל כספים

עובדי עירייה

פיתוח דאשבורד למקבלי
ההחלטות והטמעה

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

טכנולוגיה
ודיגיטציה

0

0

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

הטמעת המערכת עבור תכנית 31/12/2022
עבודה 2022

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

תכנון ואסטרטגיה כנס סיכום שנת  2021תכניות עבודה 2022

7

58

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

תכנון ואסטרטגיה בניית תכנית רב שנתית לפרוייקט ( DWHדיגיטציה ברשות)

איתור והטמעת מערכת תכניות עבודה מקושרת תקציב וניהול
פרוייקטים לשנת 2022/2023

1618000780

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

בהתאם להנחיות והמגבלות
קורונה

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

תיקוף נהלי עירייה

0

0

הנהלת העירייה ,הלשכה
המשפטית

עובדי עירייה

כתיבת תכנית רב שנתית
בשיתוף פורום דיגיטל
(מחשוב ושירות)
תיקוף  5נהלים לפחות

31/12/2022

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

כתיבת נהלי עירייה

0

0

הנהלת העירייה ,הלשכה
המשפטית

עובדי עירייה

סיום כתיבת  10נהלים לפחות 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

רחבי העיר

31/12/2022

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות אחרות פעולות
תכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה
14029

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 300

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

נוהל רכש ,העסקת יועצים וחוזים
נוהל אינוונטר ,רישום ושיבוץ גני
ילדים ,בקרה על צריכת וחיוב מים,
כיבוד ,אישור לטאבו ,ועדת תנועה,
הכנת בתי עלמין לאירועים המוניים,
מענה לפניות ציבור וחופש המידע,
נוהל הנחות למרכז לטיפול במשפחה

41

14042
14043
14044
14045
14046
14047
14048
14049

42

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

הקמת פורטל ניהול ידע

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

בניית מערך הטמעה לנהלים  -לקוח סמוי ,לומדות ,שאלונים
פנימיים וכו'.

10

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

ליווי תהליך ניהול האירועים בעיר (קהילה וחברה)  -מתודולוגיה,
טופס מקוון ,נוהל עבודה ,רתימת בעלי העניין ,בקרה

0

0

ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה והרחבת
מקורות הכנסה
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע
שיפור תהליכים
וניהול ידע

ליווי תהליך ניהול קולות קוראים  -מתודולוגיה ,נוהל עבודה,
רתימת בעלי העניין ,בניית מנגנון מעקב ובקרה ()BI
פורום ניהול ידע ומומחים יחידתיים

0

0

הטמעת נוהל עבודה

5

300

התנעת הפורום וביצוע
פגישות החל מרבעון ( 2אחת
לחודש)
31/12/2022
התנעת התהליך מחדש

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 300
פעולות

פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

מחשוב ומערכות מידע,
משאבי אנוש והדרכה

איפיון פיתוח ועליה לאויר

300

שירות ומוקד עירוני

בניית המערך והטמעה עבור
כל נוהל חדש שמפורסם

31/12/2022

קהילה וחברה

פיתוח התהליך והטמעתו
במסגרת פורום אירועים

31/12/2022
31/12/2022

לבחינה האם בshare point -
מתקציב משאבי אנוש

31/12/2022

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

שיפור תהליך העסקת יועצים ודיגיטציה

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

תלוי אישור תקציבי

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

שקיפות

פרוייקט  - DATA CITYהעברה לגורם עירוני לתפעול הפרוייקט

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

העברת מקל לגורם עירוני
המטפל בפרוייקט

31/12/2022

עלות חד פעמית של ₪ 1

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

תרבות ואירועים

היערכות לחגיגות ה  120לכ"ס -נתוני עיר

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

העלאת כלל התכנים לפי
התחומים שהוגדרו

31/12/2022

עלות חד פעמית של ₪ 1

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול
מבוסס נתונים

מדידה ובקרה

ניתוח מדדי איכות חיים בערים הגדולות בישראל

0

0

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

העלאת כלל התכנים לפי
התחומים שהוגדרו

31/12/2022

עלות חד פעמית של ₪ 1

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה
14041

תקציב מאושר
עבור משימה
10

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

43

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

יעדים:

המחלקה לקידום הבריאות
וחוסן עירוני

הרחבת תכניות חוסן לקהלי יעד המובילים קהילות בעיר
(ילדים ,בני נוער ,גיל שלישי והורים).

כפר-סבא הצטרפה לרשת ערים בריאות מתוך רצון לשפר את איכות חיי התושבים ,חוסנתם
ובריאותם .מטרתנו היא לצמצם את הפערים הבריאותיים ,ליצור סביבה עירונית בריאה ,העצמת
הקהילה וקידום הבריאות .השגרת המטרה תעשה דרך העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח
חיים בריא ופעיל ומתן כלים להתמודדות במצבי לחץ ומצוקה.

פיתוח תכנית במרחב הווירטואלי למובילות בריאות בבתי
הספר.
הטמעת הלומדה לאיתור מצבי סיכון ולמתן כלי חוסן
לילדי כיתות ד-ו.
הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר.
בנייה והפקת תכנית 'לב היער' לחיזוק החוסן.
קידום תכניות בריאות לילדים עם מוגבלות.

פעולות 2022

390

שכר  2022הכנסות 2022

505

-210

תקציב  2022כולל

895

קידום הבריאות בקרב הגיל השלישי.
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה.
קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות תכנית
"אפשריבריא".

44

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

45

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

חוסן עירוני

11002

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

חוסן עירוני

11003

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

שכר

11004

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

שכר

11005

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

ביטחון וחירום

תכלול אפיקים לחיזוק החוסן העירוני ,שירותים יזומים לתושב
 :הרצאות וסדנאות לחיסוק החוסן ולמניעת בדידות ואובדנות
( )6מדריכים מקוונים חוברת פעילויות ()6בהתאם לצורך והפקת
סרטוני הסברה (.)10
תכלול אפיקים לחיזוק החוסן העירוני ,שירותים יזומים לתושב
 :הרצאות וסדנאות לחיסוק החוסן ולמניעת בדידות ואובדנות
( )6מדריכים מקוונים חוברת פעילויות ()6בהתאם לצורך והפקת
סרטוני הסברה (.)10
תכלול קידום בריאות וחוסן בכלל המערכות העירוניות ומול
משרד הבריאות ושירותי הבריאות העירוניים ,עמותות ומסגרות
רלוונטיות לתחום.
תכלול קידום בריאות וחוסן בכלל המערכות העירוניות ומול
משרד הבריאות ושירותי הבריאות העירוניים ,עמותות ומסגרות
רלוונטיות לתחום.
סנכרון בין מערכות הבריאות ברמה ארצית ומקומית לבין יחידות
העירייה בחירום ובשגרה .כולל :תחזוקת קבוצת ווטצאפ ייעודית,
וועדות היגוי ,התייעצויות ושיתופי פעולה במיזמים.

11006

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

11008

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

תקציב מאושר
עבור משימה
12

כרטיס

שם כרטיס

1829500781

ערים בריאות
פעולות

12

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

245

420

1829500110

ערים בריאות
שכר

שכר

420

50

1829500130

ערים בריאות
שכר

שכר

50
0

0

הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר

בריאות

ליווי והכשרת מורות מובילות בריאות ב 30 -בתי ספר

80

1829500780

הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר

בריאות

ליווי ,פיקוח ,הכשרה ובקרה על  10מזנונים בחטיבות ובתיכונים

15

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות
מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

פיתוח תכנית במרחב הווירטואלי למובילות בריאות
בבתי הספר
הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר

בריאות

פיתוח קורס ווירטואלי למנחות בריאות בבתי הספר

10

1829500780

חוסן עירוני

טיפות חוסן ורכישת חוברות חוסן לתלמידי כיתות א

23

1829500781

הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר

חוסן עירוני

 2קבוצות חיזוק דימוי עצמי והעצמת נערות למניעת הפרעות
אכילה

20

1829500781

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות
ערים בריאות פעולות
פעולות
ערים בריאות פעולות
פעולות

11011

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

בנייה והפקת תכנית 'לב היער' לחיזוק החוסן

חוסן עירוני

הפקת תכנית לב היער לחיזוק החוסן האישי והמשפחתי בחיבור
ליער קפלן

30

1829500781

ערים בריאות
פעולות

פעולות

145

11012

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

חוסן עירוני

 2קורסי חוסן/קבוצות למניעת בדידות למתנדבים.ות בקהילה

18

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

245

11007

11009
11010
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ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

245
245
245
145
145

תושבים כללי ,אזרחים
דוברות והסברה ,משרדי
ותיקים ,ילדים ,הגיל הרך,
ממשלה ,משאבי אנוש
והדרכה ,בתי ספר ,גני ילדים ,נוער ,להט"בים ,הורים
קהילה וחברה
תושבים כללי ,אזרחים
דוברות והסברה ,משרדי
ותיקים ,ילדים ,הגיל הרך,
ממשלה ,משאבי אנוש
והדרכה ,בתי ספר ,גני ילדים ,נוער ,להט"בים ,הורים
קהילה וחברה
עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע בהתאם לתכנון

רחבי העיר

 100%ביצוע בהתאם לתכנון

31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה
גני ילדים ,רשות הספורט,
בתי ספר ,שירות והסברה,
חינוך ,משרדי ממשלה,
דוברות והסברה ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות
חינוך ,משרדי ממשלה ,בתי
ספר
דוברות והסברה ,משרדי
ממשלה ,שירות ומוקד עירוני,
קהילה וחברה
בתי ספר ,חינוך ,משרדי
ממשלה
בתי ספר ,חינוך ,משרדי
ממשלה
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
נוער צעירים וקהילה ,שירות
והסברה ,בתי ספר
משרדי ממשלה ,בתי ספר,
אחר ,בטחון ,חירום ובטיחות

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

רחבי העיר

לפחות  2מיזמים משותפים

31/12/2022

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע בהתאם לתכנון

31/12/2022

נוער

רחבי העיר

 20בקרות בשנה

31/12/2022

נוער

רחבי העיר

נוער ,ילדים

רחבי העיר

נוער

רחבי העיר

השתתפות של  10בתי ספר
לפחות
השתתפות של  20יועצות
בתי הספר
 2קבוצות

30/11/2022

מזרח :קפלן

 49משתתפים בכל הקורסים
יחד

30/12/2022

רחבי העיר

 50משתתפים בכל הקורסים
יחד

31/12/2022

הורים ,עובדי עירייה,
קהילה אתיופית ,תושבים
כללי
משרדי ממשלה ,בתי ספר ,הורים ,עובדי עירייה,
אחר ,בטחון ,חירום ובטיחות קהילה אתיופית ,תושבים
כללי

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

מס'
משימה
11001

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 145

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

30/03/2022
31/12/2022

47

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

שיתופיות

כינוס וועדות היגוי בנושאים :חוסן ,מניעת אובדנות ואורח חיים
בריא ופעיל

11014

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

בריאות

פעילות וערכות ייחודיות בקהילה לעידוד אורח חיים בריא ופעיל
ולמניעת השמנה בגיל הרך (גינות קהילתיות)

8

11015

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

קורונה

פסטיבלים :משפחה בריאה ,קרוב לבית בקצב הלב בשותפות
עירונית רחבה און ליין ואוף ליין תלוי מצב קורונה

20

1829500780

11016

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות תכנית
אפשריבריא

פרסום והסברה

קמפיין עירוני שיצטרף למבצע הסברה ואכיפה ולמניעת עישון
במקומות ציבוריים ואורח חיים בריא אפשריבריא

6

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

11017

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות תכנית
אפשריבריא
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

בריאות
בריאות

 2סדנאות מתמשכות לבית למשפחות מיוחדות :פעילות גופנית
ובישול (במידה ואפשריבריא יאשרו מעל  125אלף )₪
סדנאות תנועה לגיל השלישי בשותפות רשות הספורט

20

1829500780

36

1829500780

בריאות

יום ההליכה הבינלאומי שותפות עם רשות הספורט

10

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות
מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות
מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

11020

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

שיתופיות

20

11021

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

שיתופיות

שיתופי פעולה עם יחידות שונות בעירייה סביב ימי בינלאומיים:
יום כדור הארץ-קיימות( ,)2יום המאבק באלימות -הרשות למנעית
אלימות וסמים ( ,)2חודש המודעות לסרטן השד-יועצת ראש
העיר למעמד האישה (,)2שבוע ההנקה שת"פ יועצת ראש העיר
למעמד האישה ( ,)2שבוע בטיחות הילד -שת"פ אגף קהילה
וחברה ()7
10
שותפות אגף שח"ק -חוסן גיל הזהב -המשך קורס ב'

11018
11019
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תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

1829500781

ערים בריאות
פעולות

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

245

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

245

245
245

ספר תכנית עבודה

החברה לתרבות ופנאי,
הנדסה ,בתי ספר ,גני ילדים,
החברה הכלכלית ,החברה
לתרבות ופנאי ,הנדסה,
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
חינוך ,מש"א והדרכה ,משרדי
ממשלה ,נוער צעירים
וקהילה ,קיימות וחדשנות,
שח"ק ,רשות הספורט ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות
גני ילדים ,חינוך ,החברה
לתרבות ופנאי ,החברה
הכלכלית
החברה לתרבות ופנאי ,נוער
צעירים וקהילה ,קיימות
וחדשנות ,שח"ק ,רשות
הספורט ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,תושבים ,משרדי
ממשלה
בתי ספר ,חינוך ,משרדי
ממשלה ,עסקים ,פיקוח
ואכיפה ,שירות והסברה
שח"ק ,משרדי ממשלה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 2ועדות היגוי לפחות

עובדי עירייה

רחבי העיר

 4הכשרות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 8אירועים מרכזיים במסגרת
הפסטיבל

28/02/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

שיתוף פעולה מלא עם מערך 31/05/2022
דוברות והסברה

אנשים עם מוגבלות

רחבי העיר

31/12/2022

245

רשות הספורט ,שח"ק

תושבים כללי

רחבי העיר

245

25/10/2022

1829500781

ערים בריאות
פעולות

פעולות

145

רשות הספורט ,משרדי
ממשלה ,שח"ק ,בתי ספר,
חינוך
קיימות וחדשנות ,קידום
מעמד האישה ,קהילה
וחברה

תושבים כללי

שכונות מרכז

 20משתתפים בשתי
הסדנאות יחד
 4קבוצות  -סה"כ 100
משתתפים
 1000משתתפים

תושבים כללי

רחבי העיר

 20שיתופי פעולה

31/12/2022

1829500780

מותנה הכנסות פעולות
משרד הבריאות

245

שח"ק ,תושבים

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 15משתתפים

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

מס'
משימה
11013

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 145

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
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11023
11024
11025
11026
11027

50

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

הכנסות

ערים בריאות הכנסות משתתפים

תקציב מאושר
עבור משימה
-15

1329500420

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה
הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות
הסברה

הכנסות

הכנסות משרד הבריאות

-195

1329500940

שכר

תשלום שכר עובדי מחלקת קידום הבריאות וחוסן עירוני

35

1829500140

בריאות

הקמת  2עמדות דפיברילטור עירוניות

בריאות

אפיפן למוסדות ציבור שאינם מוסדות חינוך

40

בריאות

ציוד למזנונים

0

ספר תכנית עבודה

ערים בריאות
הכנסות
משתתפים
הכנסות משרד הכנסות
הבריאות
ערים בריאות שכר
שכר

1829500781

פעולות

עיריית כפר סבא 2022

ערים בריאות
פעולות

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -15

שותפים

קהל יעד
תושבים כללי

 100%עמידה בצפי הכנסות

-195

משרדי ממשלה

תושבים כללי

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

35

משרדי ממשלה

תושבים כללי

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

תושבים כללי

145

תושבים כללי

0

ילדים ,נוער

מרחב גיאוגרפי

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

מס'
משימה
11022

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מבוקש  50אש"ח מתקציב
תב"ר

51

המחלקה למורשת ישראל

המחלקה למורשת ישראל

יעדים:

המחלקה למורשת ישראל אחראית על פעילות תורנית בעיר לכלל האוכלוסייה .קיום מפעלי
תרבות והעשרה עם דגש על המסורת היהודית ,טיפוח מורשת התרבות היהודית והעמקת הידע
ביהדות .התרבות היהודית המסורתית מורכבת ממקרא ותלמוד ועד למוסיקה ,תאטרון וקולנוע.
תוך רצון לטפח את הקשר בין תורת ישראל ,עם ישראל ולארץ ישראל ,בדרך לימודית וחווייתית.

הנגשת שירותי פנאי ותרבות לכלל התושבים ברוח מורשת
			
ישראל.
העשרה לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת		 .
		
		
העשרה לילדים ונוער.
פיתוח השירותים והנגשת מידע לאנשים.
			
ציון חגים ומועדים.

		

קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל.
פעולות 2022

1,660

52

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר 2022

952

הכנסות 2022

-200

תקציב  2022כולל

2,612

53

10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012

10013
10014
10015
10016

54

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

תרבות ואירועים

קיום הצגות וסדנאות לילדים במרחב העירוני

ציון חגים ומועדים

תרבות ואירועים

פעילות פנאי ותרבות במועדי ישראל ברוח המסורת
היהודית בחברה הישראלית
קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

תרבות ואירועים

הפקת ארוע חד שנתי "יחד ירושלים" -חגיגת יום ירושלים בחסות 53
משרד החינוך
125
קיום אירועים בכל אחד ממועדי ישראל

1827000780

תרבות ואירועים

הפקת אירועים גדולים לתושב

100

1827000780

פעילות תורנית פעולות

תרבות ואירועים

ערב יום העצמאות  -במה לציבור הדתי והכללי

70

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת תרבות ואירועים

ניהול מקהלת חזנים ייצוגית כ"ס "אבני חן" המונה כ  17 -חזנים
כחלק ממקהלה ארצית ליווי הופעות המקהלה בארץ ובעולם
קיום ערבי שירה והצגות באודיטוריום והיכל התרבות

50

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

65

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת תרבות ואירועים

שבת חזנות בבתי כנסת

25

1827000750

בתי כנסת

פעולות

100

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת תרבות ואירועים

שבת פייטנות עם אורחים בתי כנסת (צפון אפריקאי וירושלמי)

25

1827000750

בתי כנסת

פעולות

100

אוכלוסיה דתית

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת תרבות ואירועים

קונצרט חזנות

70

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

תושבים כללי

רחבי העיר

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת תרבות ואירועים

הפקת כנסים וטיולים לגבאי העיר

25

1827000750

בתי כנסת

פעולות

100

אוכלוסיה דתית

מחוץ לעיר

 2אירועים בשנה

תושבים כללי

רחבי העיר

 5אירועים בשנה

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 4אירועים

30/04/2022

רחבי העיר

 4אירועים

28/09/2022

 3אירועים בשנה

28/09/2022

 4אירועים

28/09/2022

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הנגשת שירותי פנאי ותרבות ביום העצמאות לכלל
התושבים
העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת תרבות ואירועים

1827000780

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
פעילות תורנית פעולות 1,560

קהילה וחברה

ילדים

רחבי העיר

 12הצגות בשנה

ילדים

רחבי העיר

 4אירועים

10/05/2020

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

בתי ספר

תושבים כללי

רחבי העיר

 30אירועים

31/12/2022

פעילות תורנית פעולות

1,560
1,560

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום
קהילה וחברה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

רחבי העיר

 3אירועים בשנה

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

אירוע אחד

15/04/2022

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

חזרה שבועית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 3אירועים בשנה

31/12/2022

קהילה וחברה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

 2אירועים בשנה

31/12/2022

רחבי העיר

 2אירועים בשנה

31/12/2022

אירוע אחד

31/12/2022
31/12/2022

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

תרבות ואירועים

קיום אירועים עירוניים עם מחלקות העיריה עבור תושבי העיר

143

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

ציון חגים ומועדים

תרבות ואירועים

תהלוכות ל"ג בעומר

20

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

קהילה וחברה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי,
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום

ציון חגים ומועדים

תרבות ואירועים

ציון חגים ומועדים

תרבות ואירועים

פעילות סליחות בחודש אלול ותשרי בסגנון אשכנזי וספרדי כולל
טיול סליחות בירושלים ובצפת
הקפות שניות במרכז בעיר ובשכונות המזרחיות

45

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

קהילה וחברה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

80

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום

תושבים כללי

שכונות מרכז,
שכונות מזרח

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

תרבות ואירועים

פעילות בשמחת בית השואבה ברחבי העיר

59

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,רשות הספורט

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

המחלקה למורשת ישראל

מס'
משימה
10001

תקציב מאושר
עבור משימה
60

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

55

10017

10019
10020

10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032

56

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

 5אירועים בשנה

31/08/2022

 10פעילויות בשנה

31/12/2022
16/09/2022

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

תרבות ואירועים

הופעות ופעילויות לציבור הכללי והדתי במהלך חודשי הקיץ

70

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

פיתוח השירותים והנגשת מידע לנשים

קהילה ופנאי

קיום מפגשים בנושאים שונים; הרצאות וסדנאות

82

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,קהילה וחברה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי
תושבים כללי
קהילה וחברה

רחבי העיר

הרחבת יוזמה של מסגרת מתפללים יחד תפילות
לדתיים וחילוניים ביום כיפור

קהילה ופנאי

קיום תפילות ציבוריות ביום כיפור

30

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

תושבים כללי

רחבי העיר

תפילה ב 9-מוקדים בעיר

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

הרצאות והעשרות בנושא אקטואליה ופרשת שבוע לילדים ,נוער
וצעירים
קיום הרצאות אקדמיות/קבלת שבת בימי שישי לתושבי העיר

45

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

צעירים

רחבי העיר

 10פעילויות העשרה

31/12/2022

28

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

תושבים כללי

רחבי העיר

 24פעילויות העשרה

31/12/2022

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

קיום פעילויות העשרה שונות לכלל האוכלוסיה בבית מים

20

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

צעירים

רחבי העיר

 8פעילויות העשרה

31/12/2022

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

ארגון טיולים מורשת ישראל מורשת קרב וקברות צדיקים

40

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

תושבים כללי

מחוץ לעיר

 14טיולים

31/12/2022

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

ביצוע ימי עיון לקראת מועדים וגיבוש הקהילה הדתית

25

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

 4ימי עיון

31/12/2022

תשלום שכר עובדים

340

1827000110

משכורת ושכר שכר
משולבי

340

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

סיום מסכת ,קיום אירועי סיום מסכת בבתי כנסת

12

1827000750

בתי כנסת

100

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

 3אירועים בשנה

31/12/2022

ציון חגים ומועדים

קהילה ופנאי

קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיר

14

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

תושבים כללי

רחבי העיר

 12מוקדים

26/02/2022

ציון חגים ומועדים

קהילה ופנאי

הרצאות לימודיות ללימוד ליל שבועות וליל הושענא רבא

15

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

 2הרצאות בשנה

17/05/2022

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

תלמוד תורה לילדים בקיץ  -פרוייקט קשת של משרד החינוך

8

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

ילדים

רחבי העיר

 2קבוצות

31/08/2022

קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי תרבות תורנית

20

1827000130

שעות נוספות

שכר

20

עובדי עירייה

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי תרבות תורנית

25

1827000140

אחזקת רכב

שכר

25

עובדי עירייה

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל

שכר

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,בתי ספר ,גני ילדים,
קהילה וחברה ,רשות
הספורט ,חזות העיר
קהילה וחברה

המחלקה למורשת ישראל

10018

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ציון חגים ומועדים

תרבות ואירועים

ציון שבת עולמית -פרשת וירא בחיבור לכלל פעילויות בעולם

13

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

תושבים כללי

רחבי העיר

 2אירועים בשנה

23/10/2022

57

10033

10035
10036
10037

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הנגשת המידע על תולדות בתי הכנסת בעיר

פרסום והסברה

חיבור עולי צרפת לעיר ולשירותיה להתאקלמות
מיטבית בעיר
קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל

קהילה ופנאי
פרסום והסברה

1827000780

פעילות תורנית פעולות

13

1827000750

בתי כנסת

פעולות

אירוע  1בשנה

15/04/2022
31/12/2022

85

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

60

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

אוכלוסיה דתית ,תושבים
כללי
אוכלוסיה דתית

רחבי העיר

1827000780

פעילות תורנית פעולות

1,560

לפחות  3פרסומים בחודש

הכנסות-ת.
תורנית

הכנסות

-50

עמידה  100%בצפי הכנוסת

31/12/2022

-150

עמידה  100%בצפי הכנוסת

31/12/2022

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת הכנסות

הכנסות מפעילות תורנית

-50

1327000410

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת הכנסות

השתתפות ממשלה תרבות עירונית

-150

1327000920

ממשלה תרבות הכנסות
תורנית

92001

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

הוצאות שונות

עזר פנסיונרים

220

1851000391

עזר פנסיונרים עזר שכר

92002

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

מועצה דתית  -שוטף

4,200

1851000810

92003

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

הוצאות שונות

מועצה דתית  -הוצאות שונות

50

1851000812

מועצה דתית

פרסום חודשי

31/12/2022

100

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת פרסום והסברה

10040

 3אירועים בשנה

31/12/2022

קהילת עולי צרפת

65

10039

1,560

הוצאת הספר במועד

31/12/2022

רחבי העיר

קיום יום שכולו תורה לאוכלוסיה הדתית ביום העצמאות הכולל
הרצאות בתחום היהדות והפנינג לילדים
הדפסת מודעות לעיתונות

10038

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת קהילה ופנאי

ניהול פרוייקט משפחות עולות חדשות מצרפת לשילוב מיטבי
בישראל ובעיר
הדפסת מודעות והפקה ופרסום עלון בכפר שלנו

1827000210

זמניים

מועצה דתית-
שוטף
מועצה דתית
ה.שונות

220

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

4,200

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

50

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

המחלקה למורשת ישראל

10034

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת שכר

קיום שיעורי תורה ברחבי העיר לאורך השנה לאוכלוסיות מגוונות567 :
מבוגרים ,נשים וילדים
השקת הספר שנכתב שכולל תיאור היסטורי על בתי הכנסת בעיר 20

שכר

567

תושבים כללי

 25שיעורים בשבוע

31/12/2022

* מועצה דתית -מתוקצב בנפרד

58

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

59

הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי וקידום הבריאות של תושבי העיר .רשות
הספורט מנהלת את כל הפעילויות בתחום ,כך שתושבי העיר ,מבוגרים וצעירים כאחד ,יוכלו
להשתלב בפעילויות ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא .הרשות מקדמת את הספורט ההישגי
בעיר ,של הנשים והגברים ,תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם.
המטרה המרכזית של רשות הספורט ,היא קידום אורח חיים בריא וספורטיבי לכל תושבי העיר.
בעיר פועלים חוגים רבים לגילאים השונים ,מתקיימים אירועי ספורט עממיים גדולים ובמרחב
העירוני מוצבים מתקני ספורט ופארקים אקטיביים הפתוחים לתושבים לפעילות חופשית.

רשות הספורט

רשות הספורט

יעדים:
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח
חיים בריא.
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר.
בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר.
קידום ופיתוח הספורט העממי.
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן
הבטיחות הנדרש.

פעולות
2022

13,706

60

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות
2022

-383

שכר
2022

9,075

עזר שכר
2022

-3,840

הכנסות
2022

-9,778

תב"ר
2022

1,200

תקציב
 2022כולל

23,981

קידום נשים ונערות בענף הספורט.
הרחבת פעילות האגף לגיל השלישי במזרח העיר.

61

62

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

שיפוצי קיץ  -שיזרוע  3מגרשים (אצטדיון עירוני)

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בטיחות

דרישות המשטרה לעמידה בתקן הבטיחות הנדרש למגרשי כדורגל 50

83022

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

תחזוקה

שונות ורזרבה  -מתן מענה לצרכים העולים בשוטף

100

83022

מגרשי כדורגל

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

עבודת קרצוף הדשא במגרש המרכזי באצטדיון

100

83022

מגרשי כדורגל

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

השלמות גידור מגרשי אימונים

70

83022

מגרשי כדורגל

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

החלפת גדרות -ספורטק

0

83022

מגרשי כדורגל

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

רכש

רכישת שערי כדורגל ניידים גדולים 3 -

0

83022

מגרשי כדורגל

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

החלפת הדשא במגרש המיני פיצ' בספורטק העירוני

0

83022

מגרשי כדורגל

תב"ר-
הוצאות

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

שיפוץ גדרות  -במגרש גאולים

0

83022

מגרשי כדורגל

תב"ר-
הוצאות

400

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

שדרוג מגרש דשא סינטטי במרכז ספורט אלון

0

83022

מגרשי כדורגל

תב"ר-
הוצאות

400

מנהל הנדסה

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

החלפת מערכת ההשקייה במגרש גאולים

0

83022

מגרשי כדורגל

תב"ר-
הוצאות

400

אחזקה ותפעול

בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

בינוי ושיפוץ

המשך קירוי תחנות שחקנים

0

83022

מגרשי כדורגל

תב"ר-
הוצאות

400

תושבים כללי

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

בדיקת מהנדס בטיחות שנתית בכל המתקנים ותיקונים על פי
צורך
שדרוג תאורה וחשמל בכל המתקנים

150

83023

מתקני ספורט

תב"ר-
הוצאות

400

תושבים כללי

רחבי העיר

0

83023

מתקני ספורט

תב"ר-
הוצאות

400

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

ציפוי אקרילי למגרש על פי דחיפות

30

83023

מתקני ספורט

תב"ר-
הוצאות

400

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/12/2022

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפה של המזגנים באולמות הקטנים

0

83023

מתקני ספורט

תב"ר-
הוצאות

400

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/12/2022

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שונות ורזרבה  -מתן מענה לצרכים העולים בשוטף

100

83023

מתקני ספורט

תב"ר-
הוצאות

400

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

83022

מגרשי כדורגל
מגרשי כדורגל

עיריית כפר סבא 2022

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תושבים כללי

מזרח :הדרים

תושבים כללי

מזרח :הדרים

תושבים כללי

מזרח :הדרים

אחזקה ותפעול ,הנדסה תושבים כללי

מזרח :הדרים

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

מזרח :הדרים

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

מזרח :הדרים

תושבים כללי

מזרח :הדרים

תוצאה מצופה בסיום
השנה
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
להנחיות המשטרה
שוטף בהתאם לחריגות
שיתגלו
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
רכישת השערים

400

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מזרח :הדרים

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/08/2022

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מזרח :גאולים

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/08/2022

תושבים כללי

מערב :ותיקים

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/12/2022

תושבים כללי

מזרח :גאולים

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/08/2022

מזרח :הדרים

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/08/2022

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/08/2022
31/12/2022

בטחון ,חירום ובטיחות,
הנדסה
אחזקה ותפעול

רשות הספורט

מס'
משימה
 150001כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150002כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 150003כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150004כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150005כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150006כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150007כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150008כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150009כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150010כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150011כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150012כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150013כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150014כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150015כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150016כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150017כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה
80

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/08/2022

הערות

31/08/2022
31/12/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022

63

64

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפת רצפת  PVCבאולמות הקטנים על פי הצורך

תקציב מאושר
עבור משימה
0

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפת רצפה באולם בן צבי

120

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

צביעה פנימית של אולמות הספורט

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

טיפל בגדרות במגרשי הספורט הפתוחים

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

בניית משרדים ומועדון למועדון הסיוף באולם בן צבי

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

צביעת חוץ -אולם כצנלסון גלילי

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפת רצפה באולם סורקיס

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפת לוח תוצאות באולם היובל ע"פ דרישת איגוד הכדורסל

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפת לוח תוצאות באולם בר לב ע"פ דרישות מועדון הכדודעף 0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

בניית מחסן בצמוד לאולם כצנלסון גלילי לטובת מועדון
ההתעמלות האומנותית
החלפת המשטחים בחלק ממתחמי הכושר הפתוחים לציבור
מדשא רגיל לדשא סינטטי
החלפת גדרות במגרש יצחק שדה

0

83023

מתקני ספורט

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

מניעת כניסת חולות למגרש רמז

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

בניית מחסן בסמוך לאולם ספורט ברנר

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

החלפת עמדת שיפוט למועדון הכדורעף באולם בר לב

0

83023

מתקני ספורט

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

מתחם כושר פתוח לציבור -בית ספר הראל בכפוף לקו"ק משרד
החינוך

200

83030

מתחם כושר פתוח
לציבור -בית ספר
הראל

ספר תכנית עבודה

מתקני ספורט

עיריית כפר סבא 2022

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מערב

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מרכז :פרחים

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מערב

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול
מרכז :פרחים

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

רשות הספורט

מס'
משימה
 150018כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150019כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150020כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150021כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150022כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150023כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150024כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150025כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150026כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150027כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150028כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150029כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150030כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150031כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150032כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150033כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
400
תב"ר-
הוצאות
200
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
לתוכנית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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מטרה עירונית

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שיקום אצטדיון האתלטיקה באלון

 150035כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת אצטדיון הכדורגל לדרישות

0

 150036כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר (טניס בנחשון ,בית נוער
עציון ומגרש בן צבי)

200

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

בניית חדר כושר לאגודות בגלילי כצנלסון (בנייה וציוד)

0

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

מגרש כדורגל לאימונים -דשא סינטטי

0

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

הרחבת מועדון הכדועף בבר לב למחסנים,חדר טיפולים ,חדר כושר 0
ועוד-מחסנים לכדורעף
4,200
בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

בינוי ושיפוץ

150037
150038
150039
150040

 150041כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150042כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן ספורט
הבטיחות הנדרש

 150043כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150044כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן רכש
הבטיחות הנדרש
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן תחזוקה
הבטיחות הנדרש

 150045כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150046כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן רכש
הבטיחות הנדרש
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן תחזוקה
הבטיחות הנדרש
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שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מערב :ותיקים

תוצאה מצופה בסיום
השנה
יישום מלא בהתאם
לתוכנית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

200

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מזרח :אזור
תעשייה/
התע"ש
רחבי העיר

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/12/2022

יישום מלא בהתאם
לתוכנית

31/12/2022

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

4,200

מנהל הנדסה

תושבים כללי

יישום מלא בהתאם
שכונות מרכז
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
רחבי העיר
לתוכנית
יישום מלא בהתאם
שכונות מרכז
לתוכנית
מערב :שכונה יישום מלא בהתאם
60-הזמר העברי לתוכנית

31/12/2022

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

שכונות מזרח

יישום מלא בהתאם
לתוכנית
ניהול שוטף

01/09/2022

1829200930

רכישת

פעולות

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב.2019

ביצוע תיקונים

30

1829200420

תקונים

פעולות

30

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

רכישת חומרים

55

1829200720

חומרים

פעולות

55

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שטוף

31/12/2022

התקציב לא מספיק .מבקשים תוספת של
 20א"ש .ב 2021היה 30א"ש .סה"כ 50
א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב2019

ביצוע עבודות תחזוקה ונקיון על ידי קבלנים יעודיים

40

1098004750

נקיון קבלני

פעולות

40

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שטוף

31/12/2022

שיפוץ אולם ספורט אילן רמון

83031

83035

0

הגדרת צרכים להכנת אצטדיון ,ספורטק וחמישה מגרשי כדורגל
לפתיחת עונה כולל שיפוצי קיץ ובקשת הצעות מחיר על פי
הצורך
רכישות כלליות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שיקום אספלט
במגרשים ברחבי
העיר

בניית אולם ספורט
חדש לחטיבה
החדשה ()1

תב"ר-
הוצאות

תב"ר-
הוצאות

רשות הספורט

מס'
משימה
 150034כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

הערות
אושרו  850א"ש ב 2021ו₪ 1,000
ב .2022נוצלו  250א"ש על תכנון ויועצים.
מבקשים לקבל  ₪ 1,600הנותרים
צריך לחדש את קידום הפרויקט כי ייתכן
שהקבוצה תעלה שוב בשנת  2022לליגת
על

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

נדרשת תוספת לקבלן ניקיון שירותים
במתחם האתלטיקה בכצנלסון גלילי.
ב 2021היה  15א"ש
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ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן תחזוקה
הבטיחות הנדרש

ביצוע עבודות תחזוקה ונקיון על ידי קבלנים יעודיים

 150048כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן בטיחות
הבטיחות הנדרש

 150049כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150050כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150051כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן משפטי
הבטיחות הנדרש
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן משפטי
הבטיחות הנדרש
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן בטיחות
הבטיחות הנדרש

ביצוע ביקורת דו שנתית למתקן הרמה לעמודי תאורה ,טיפול
בגנרטור חירום ,ביצוע ביקורת כיבוי אש ,אישור מהנדס בטיחות,
אישור מהנדס חשמל ,ביקורת משטרה ,ביקורת טמ"ס ,בדיקת
עוצמת תאורה ,טיופל כולל במגרשי הדשא ורכישת ציוד
חתימת חוזים על בסיס דמי שימוש עם :הפועל כפ"ס ,בית"ר
כפ"ס ,הפועל עליה
חתימת חוזה מפעיל מזנון

 150052כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150053כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן משפטי
הבטיחות הנדרש
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן הוצאות שונות
הבטיחות הנדרש

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תושבים כללי

רחבי העיר

תוצאה מצופה בסיום
השנה
ניהול שטוף

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

40

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא לפני התוכנית

31/12/2022

0

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא לפני התוכנית

31/08/2022

0

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא לפני התוכנית

31/08/2022

575

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/07/2022

הוצאות שונות אולמות ספורט

45

1098004780

הוצאות שונות
אולמות ספורט

פעולות

45

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

 150054כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

רכש

היערכות תחילת שנה ,כרזות ומגינים לזכיות של ספורטאים,
רכישת ציוד ספורט,שונות

71

1829300780

הוצאות שונות
ספורט

פעולות

190

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

הכנת קריטריונים לחלוקת תמיכות לאגודות הספורט

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

30/07/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

5,600

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

מבקשים להגדיל מ 4,500מ"ש ל 6200
מ"ש על פי בקשת מחזיק תיק הספורט

תושבים כללי

רחבי העיר

עריכת הטכס כראוי

30/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

מכירה של  900כרטיסים
בתחרותי 6000 ,בעממי.

12/03/2022

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מבקשים להחזיר את התקציב לסעיף
עבר למותנה בשל קורונה .ב 2019אושר 240א"ש .מבקשים  310א"ש  -תוספות
דרישות ביטחון ומשטרה

תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט ,בדיקת ציוד כיבוי אש,
ביקורת משטרה ,מהנדס בטיחות ,בדיקת מתקני הרמה ,תחזוקה
שוטפת של  15מתחמים של מתקני כושר פתוחים לציבור

1829200750

עבודות קבלניות

40

1829200740

הוצאות שונות

1098004421

575

אחזקת אולמות
ספורט

פעולות

פעולות

קבלת רישיון עסק

 150055כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150056כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150057כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קביעת סכום תמיכות לאגודות ספורט

5,600

1829900820

תמיכות בספורט

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

טקס חלוקת מילגות לספורטאים מצטיינים

20

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

 150058כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

מרוץ כפר סבא

310

1829311750

פעולות

310
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ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרוץ כפר סבא

פעולות

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,אחזקה ותפעול,
חינוך

רשות הספורט

מס'
משימה
 150047כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
470

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 470

שותפים

הערות
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב.2019
הפועל כפר סבא חזרו לשחק באצטדיון
שירותי קבלן ניקיון .ב 2021היה 400א"ש.
התקציב לא מספיק .נדרשת תוספת של
 40א"ש .ישנם אירועי תרבות שמתקיימים
במקום שגורמים להרבה בלאי והוצאות.
ב 2021אושר  40א"ש .סה"כ  80א"ש

נדרשת תוספת של  300א"ש עבור
אחזקה של  110מתקני ספורט -התקציב
קוצץ בהרבה ואינו מספיק ונוספו מתקנים
חדשים (אילן רמון ,בית האבן וכו') ב2019
היה  450א"ש
מבקשים לחזור לתקציב שהיה ב2019
65א"ש בתוספת  30א"ש .סה"כ  75א"ש.
התקציב לא מספיק
מצורף ביאור -מבקשים לחזור לתקציב
שהיה ב -248 2019א"ש ב 2021היה 150
א"ש
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קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

מרוץ כפר סבא

1829311751

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

הוצאות מרוץ כפר
סבא מותנה הכנסות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,אחזקה ותפעול,
חינוך
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,אחזקה ותפעול,
חינוך
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום

תושבים כללי

שכונות מרכז

תוצאה מצופה בסיום
השנה
מכירה של  900כרטיסים
בתחרותי 6000 ,בעממי.

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%עמידה בתקציב ללא 12/03/2022
חריגה

תושבים כללי

שכונות מזרח

השתתפות של  2300רצים 13/10/2022

תושבים כללי

שכונות מזרח

השתתפות של  2300רצים 13/10/2022

תושבים כללי

שכונות מזרח

תושבים כללי

שכונות מזרח

 100%עמידה בתקציב ללא 13/10/2022
חריגה
השתתפות של  2300רצים 13/10/2022

תושבים כללי

שכונות מזרח

השתתפות של  2300רצים 30/11/2022

תושבים כללי ,קהילה
אתיופית
תושבים כללי

שכונות מזרח
רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית
 200משתתפים

31/12/2022
21/06/2022

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 200משתתפים

30/12/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  420אמהות 31/12/2022

תושבים כללי ,נשים

רחבי העיר

31/12/2022

נשים

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית
השתתפות של  420אמהות 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

25/05/2022

 150060כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח שכר
חיים בריא

מרוץ כפר סבא

50

1829310210

שכר ארועי ספורט
זמניים

שכר

50

 150061כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

מרוץ לילה

240

1829313750

מרוץ לילה

פעולות

240

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח שכר
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
תרבות ואירועים
הרחבת פעילות האגף לגיל השלישי במזרח העיר

מרוץ לילה

110

1829313751

מרוץ לילה

0

1829310210

שכר

50

מרוץ לילה

25

1829321750

פעולות

300

פעילות כדורגל חנוכה

6

1829321750

פעולות

300

ליבי -ליגת כדורסל לעדה האתיופית

10

1829321750

פעולות

300

יום היוגה בינלאומי -הרחבה

6

1829321750

פעולות

300

ותיקים בתנועה  -נעים בשלישי  -לגיל השלישי

25

1829321750

פעולות

300

קידום נשים ונערות בענף הספורט

תרבות ואירועים

ליגת כדורשת אמהות

650

1829310782

פעולות

650

קידום ופיתוח הספורט העממי

תרבות ואירועים

טורניר בינלאומי בכדורעף ומאמאנט

125

1829321750

פעולות

300

קידום נשים ונערות בענף הספורט

תרבות ואירועים

ליגת כדורשת אמהות

40

1829310781

הוצאות מרוץ לילה
מותנה הכנסות
שכר ארועי ספורט
זמניים
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות מאמנט
מותנה הכנסות
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
פרויקט מאמאנט/
כדורשת

פעולות

110

פעולות

40

קידום מעמד האישה

יום ספורט עממי בינלאומי

30

1829310783

285

קהילה וחברה

150062
150063
150064
150065
150066
150067
150068
150069
150070
150071

 150072כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
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קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום

עמותות

 1700משתתפים ב 6
מוקדים בעיר

רשות הספורט

מס'
משימה
 150059כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
288

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 288

תאריך לביצוע
המשימה
12/03/2022

הערות
מבקשים לחזור לתקציב של המרוץ
האחרון לפני קורונה  -288א"ש

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב2019
 210א"ש בתוספת  30א"ש דרישות
משטרה .סה"כ  240א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב2019
 -110א"ש

הנהלת מאמאנט מבקשת תוספת של
15א"ש .ב2021אושר 40א"ש .סה"כ
מבקשים  65א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
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יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הרחבת פעילות האגף לגיל השלישי במזרח העיר

תרבות ואירועים

ותיקים בתנועה  -נעים בשלישי  -לגיל השלישי -הרחבה  -חדש

תקציב מאושר
עבור משימה
50

1829310783

 150074כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

פסטיבל ספורט לאזרחים ותיקים -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

 150075כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

כנס למאמנים של אגודות הספורט חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

 150076כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

אירועי ספורט בשכונות -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי

 150077כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

נווט למשפחות בפארק חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי

מרכז :הפארק

 150078כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

פעילות מיוחדת לתושבי השכונות המזרחיות במרכז ספורט בית
האבן  -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי

שכונות מזרח

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

 150079כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

מרוץ אתגרי בשייפארק -חדש

40

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי

מרכז :הפארק

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

05/07/2022

 150080כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

חודש האישה  -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי ,נשים

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

06/07/2022

 150081כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

תחרות/אירוע פאמפטראק בפארק -אופניים -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי

מרכז :הפארק

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

07/07/2022

 150082כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

תרבות ואירועים

מרכז למידה לילדי מועדון הכדורגל בית"ר כפר סבא -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

ילדים

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

08/07/2022

 150083כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

סובב כפר סבא  -אופניים -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

תושבים כללי

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

09/07/2022

 150084כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תרבות ואירועים

לימוד שחמט והתעמלות אומנותית בגני הילדים -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

הגיל הרך

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

10/07/2022

72

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
אירועים ופרוייקטים פעולות 285
(בינוניים וקטנים)

שותפים

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

285

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

30/06/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

01/07/2022

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

02/07/2022

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

03/07/2022
04/07/2022

רשות הספורט

מס'
משימה
 150073כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
 400משתתפים

תאריך לביצוע
המשימה
30/12/2022

הערות
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש

73

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

אירוח אליפויות ארציות בענפים שונים -חדש

תקציב מאושר
עבור משימה
0

1829310783

פרויקט קידום נשים ונערות בספורט -חדש

0

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

יום ספורט לגיל הרך

8

1829310751

פעולות

קורס להכשרת שגרירים בספורט לפעילות קהילתית

0

1829310783

יום ספורט לגיל הרך

10

1829310783

25

1829314750

מתגלגלים

1829314751

הוצאות מתגלגלים
מותנה הכנסות
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

 150086כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום נשים ונערות בענף הספורט

 150087כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150088כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150089כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
תרבות ואירועים
קידום ופיתוח הספורט העממי
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

 150090כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

מסע אופניים

 150091כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150092כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

מסע אופניים

 150093כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150094כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150095כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

 150096כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150097כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150098כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

74

תרבות ואירועים

אירוע ספינינג

0

1829310783

אירוע ספינינג

15

1829321750

יום הליכה עולמי  -בבתי הספר ובפארק העירוני

10

1829321750

יום הליכה עולמי  -בבתי הספר ובפארק העירוני

10

1829310783

אליפות טניס יסודי וחטיבות

5

1829300750

טריאתלון ילדים

10

1829321750

ליגת באבארגל להורים

10

1829310751

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
אירועים ופרוייקטים פעולות 285
(בינוניים וקטנים)

תושבים כללי

רחבי העיר

נוער ,נשים

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

12/07/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 280כרטיסים

24/05/2022

285

תושבים כללי

רחבי העיר

285

הגיל הרך

רחבי העיר

יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע
 280משתתפים

30/06/2022
24/05/2022

פעולות

25

חינוך ,עמותות ,בטחון,
חירום ובטיחות

תושבים כללי

שכונות מזרח

 570משתתפים

08/04/2022

פעולות

0
285

חינוך ,עמותות ,בטחון,
חירום ובטיחות
עסקים

תושבים כללי

שכונות מזרח

 570משתתפים

08/04/2022

תושבים כללי

שכונות מזרח

 100משתתפים

30/12/2022

300

עסקים

תושבים כללי

שכונות מזרח

 100משתתפים

30/12/2022

300

בתי ספר

תושבים כללי

285

בתי ספר

תושבים כללי

רחבי העיר,
מרכז :הפארק
רחבי העיר,
מרכז :הפארק

 500משתתתפים

28/10/2022

 500משתתתפים

28/10/2022

פעולות

50

בתי ספר

פעולות

300

אחזקה ותפעול

תושבים כללי ,נוער,
ילדים
תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות  15בתי ספר

01/04/2022

שכונות מזרח

 400משתתפים

14/10/2022

פעולות

3,000

תושבים כללי

שכונות מזרח

 130משתתפים 12 ,קבוצות 06/02/2022

פרויקטים מותנה
הכנסות
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

פעולות

הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
פעולות
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)
התאחדות ספורט
בית ספרית
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
פרויקטים מותנה
הכנסות

שותפים

285
3,000

חינוך

רשות הספורט

מס'
משימה
 150085כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
יבוצע בהתאם לקבלת
תקציב עבור האירוע

תאריך לביצוע
המשימה
11/07/2022

הערות
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מבקשים להחזיר את התקציב שהיה
ב 45 2019א"ש בתוספת  65א"ש
התייקרויות וביטול הכסף ממפעל המים
מבקשים להחזיר את התקציב שהיה
ב 20 2019א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש

75

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

ליגת באבארגל להורים

1829310783

 150100כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

100

1829312750

פסטיבל ספורט

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

20

1829312751

 150102כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150103כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150104כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח שכר
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

15

1829321750

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

0

1829310210

הפנינג קליעה

3

1829310783

הוצאות פסיטבל
ספורט מותנה
הכנסות
פעולות
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
שכר ארועי ספורט שכר
זמניים
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

תחרות א"ק שבועות

2

1829317750

אתלטיקה קלה

אירועי חנוכה

6

1829300750

אירועי פסח

3

1829300750

פעילות קיץ בכדורגל בבתי הנוער

0

1829300750

אליפות ארצית בפטאנק ופרויקט פטאנק

7

1829310783

התאחדות ספורט
בית ספרית
התאחדות ספורט פעולות
בית ספרית
התאחדות ספורט פעולות
בית ספרית
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

אליפות כדורסל יסודי

3

1829300750

אליפות כדורעף יסודי

2

1829300750

אליפות א"ק יסודי וחטיבות

4

1829300750

אליפות קטרגל יסודי

4

1829300750

מטרה עירונית

150101

150105
150106
150107
150108
150109
150110
150111
150112
150113

76

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

התאחדות ספורט
בית ספרית
התאחדות ספורט
בית ספרית
התאחדות ספורט
בית ספרית
התאחדות ספורט
בית ספרית

תושבים כללי

שכונות מזרח

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מבקשים לחזור לתקציב של 2019
200א"ש בתוספת  30א"ש תוספות
דרישות משטרה .סה"כ  230א"ש

פעולות

100

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום

תושבים כללי

שכונות מרכז

 4000משתתפים 1175
כרטיסים

25/08/2022

פעולות

20

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום

תושבים כללי

שכונות מרכז

 4000משתתפים 1175
כרטיסים

25/08/2022

300

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום

תושבים כללי

שכונות מרכז

תושבים כללי

שכונות מרכז

תושבים כללי

שכונות מזרח

 4000משתתפים 1175
כרטיסים
 100%עמידה בתקציב ללא 25/08/2022
חריגה
26/05/2022
 100משתתפים

פעולות

50

תושבים כללי

שכונות מרכז

 80משתתפים

24/05/2022

פעולות

50

תושבים כללי

רחבי העיר

 200משתתפים

30/11/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

50

תושבים כללי

רחבי העיר

 200משתתפים

12/04/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

תושבים כללי

רחבי העיר

 200משתתפים

15/08/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

285

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100משתתפים

13/06/2022

פעולות

50

פעולות

50

רחבי העיר

 100משתתפים

27/03/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

פעולות

50

רחבי העיר

 130משתתפים

18/02/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

פעולות

50

תושבים כללי ,נוער,
ילדים
תושבים כללי ,נוער,
ילדים
תושבים כללי ,נוער,
ילדים
תושבים כללי ,ילדים

רחבי העיר

 200משתתפים

28/03/2022

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

רחבי העיר

 200משתתפים

11/01/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

50
285

50

קהילה וחברה

רשות הספורט

מס'
משימה
 150099כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
אירועים ופרוייקטים פעולות 285
(בינוניים וקטנים)

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
 130משתתפים 12 ,קבוצות 06/02/2022

הערות

25/08/2022

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש

77

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

יום היוגה הבינלאומי

150115

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

טורניר אביב  -כדורסל ללא מדריך -חדש

3

150116

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

ספורט לאור ירח

8

1829310783

150117

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא

סובב פארק כפר סבא  -תוספת

7

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

 150118כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150119כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150120כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150121כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח ספורט
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח ספורט
חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח ספורט
חיים בריא
ספורט
קידום ופיתוח הספורט העממי

אולימיפיאדת הילדים

8

1829321750

פעולות

300

אנוש

10

1829321750

פעולות

300

אליפות כושר קרבי לתיכונים

25

1829321750

פעולות

300

תושבים כללי

פרויקט זוזו

180

1829315750

פעולות

180

ילדים

רחבי העיר

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

פרויקט זוזו

15

1829310751

פעולות

3,000

ילדים

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

כפר סבא בתנועה  -קבוצת הליכה עירונית בשכונה הירוקה ללא
תשלום לתושבי העיר

15

1829310783

285

תושבים כללי

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

כפר סבא בתנועה -קבוצת ריצה עירוונית

16

1829310751

פעולות

3,000

תושבים כללי

מערב :שכונה
60הזמרהעברי,
מערב :שכונה
80השכונההירוקה
רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

פרוייקט שחיה לכיתות ד'

119

1829300780

פעולות

190

תושבים כללי

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

פרויקט כדורגל קפלן

90

1829300782

פעולות

90

תושבים כללי

שכונות מזרח

150122
150123

 150124כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150125כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
150126

78

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תקציב מאושר
עבור משימה
7

1829310783
1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285
285

תושבים כללי ,ילדים,
נוער
תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר

 250משתתפים
 1700תלמידים ב  -17בתי
ספר

30/06/2022
30/06/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
אירועים ופרוייקטים פעולות 285
(בינוניים וקטנים)

הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה
פרויקט זוזו

פרויקטים מותנה
הכנסות
אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

פרויקטים מותנה
הכנסות
הוצאות שונות
ספורט
פרויקט קפלן

קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

285

תושבים כללי

רחבי העיר

 100משתתפים כ -6
קבוצות

19/07/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 200משתתפים

04/08/2022

החברה הסוכנותית ע"ש תושבים כללי
פנחס ושושנה ספיר

רחבי העיר,
מרכז :הפארק

 200משתתפים

03/07/2022

רחבי העיר

 120משתתפים ב 5-ענפים 19/05/2022
 250משתתפים

30/06/2022
19/11/2022

בתי ספר

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש

על מנת להמשיך לקיים את הפרויקט
במספר כיתות ובתי ספר הקיימים אין
אפשרות לקיצוץ
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש

 1700תלמידים ב  -17בתי
ספר
 35משתפים

31/12/2022

מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש

 35משתפים

31/12/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש

הטמעת הפרוייקט בכל בתי 30/06/2022
הספר בעיר
 200פעילים

30/06/2022

רשות הספורט

מס'
משימה
150114

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
 180משתתפים

תאריך לביצוע
המשימה
21/06/2022

הערות

מצורף ביאור -מבקשים לחזור לתקציב
שהיה ב -248 2019א"ש ב 2021היה 150
א"ש
מבקשים לחזור לתקציב שהיה ב.2019
ב 2021אושר  90א"ש

79

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150128כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

מועדון אתלטיקה קלה

תקציב מאושר
עבור משימה
48

אתלטיקה קלה

1829317750

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תושבים כללי

שכונות מרכז

תוצאה מצופה בסיום
השנה
 150פעילים

תאריך לביצוע
המשימה
30/06/2022

תושבים כללי

שכונות מזרח

 150משתתפים

30/06/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100משתתפים

30/06/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא לפני התוכנית

30/06/2022

רחבי העיר

שני בתי ספר  -שתי שכבות 30/06/2022
כ 400 -ילדים

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה  25א"ש ותוספת של  25א"ש עקב
הפסקת תמיכה ממפעל המים .סה"כ 50
א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה  105א"ש ותוספת של 10א"ש.
סה"כ 115א"ש
מצורף ביאור .מבקשים תוספת על אירועים
קיימים וכן לאירועים חדשים .ב 2021אושר
 105א"ש מבקשים  837א"ש

ניהול שוטף

30/12/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה.

30/12/2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה ב 2021אושר  2,550מ"ש

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

פרוייקט ערכים בספורט במועדון בית"ר

25

1829320751

פרויקט ערכים
בספורט

פעולות

25

 150129כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

חינוך

הפעלת מגמות כדורסל וכדורעף

85

1829900780

נבחרות על
בתיכוניים

פעולות

85

 150130כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

מגרשים מוארים

10

1829310783

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

קידום ופיתוח הספורט העממי

נגישות ,הכלה
ושילוב

גבולות שקופים  -חשיפת בני נוער לפעילות גופנית לכסאות
גלגלים

10

1829321750

הוצאות ספורט
מותנה ממשלה

פעולות

300

תושבים כללי

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

רכישת כרטיסים לנוער בשכונות למשחקי כדורגל

13

1829900760

כרטיסים למשחקים פעולות

13

נוער

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

קידום נשים ונערות בענף הספורט

ספורט

תשלום לנותני שירות העובדים על פי אחוזים .קביעת תעריפי
חוגים ,בניית מערכת פעילות במרכזי הספורט ,הכנת תקציב לפי
מרכזים,אישור תקציב חוגים עירונים-גזבר,חתימה על הסכמים
יזמים ואגודות ספורט +ביטוח +דמי שימוש ,החתמה על חוזי
עבודה,הכנת נתונים למרכז מידע,הכנת תוכנית השיווק ,הכנת
חוברת חוגים ,פרסום והפצה,קיום יריד חוגים בבתי הספר,הכנת
תוכנית הצטיידות ,הזמנת ציוד ספורט ,הזמנת חומרי ניקיון
שווה בספורט -כדורגל בנות

2,913

1829310751

פרויקטים מותנה
הכנסות

פעולות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

15

1829310751

קידום נשים ונערות בענף הספורט

ספורט

מטפסות למעלה -קבוצת ספורט וכושר אתגרית לנשים

23

1829310751

פעולות

3,000

קידום מעמד האישה

נשים

רחבי העיר

 15נשים

30/06/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

שיתופיות

חיזוק שיתופי פעולה עם כל אגודות הספורט בעיר על ידי קיום
פעילויות משותפות

פרויקטים מותנה
הכנסות
פרויקטים מותנה
הכנסות

פעולות

3,000

קידום מעמד האישה

נשים

רחבי העיר

 6קבוצות ב 3 -ענפים

30/06/2022

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

הרחבת ההשקעה בפעילויות הספורט העממי בכפר סבא

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

50

עובדי עירייה

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

150131
150132
150133

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 150134כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150135כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150136כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 150137כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150138כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

80

ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן רכש
הבטיחות הנדרש

תפעול שוטף של מרכזי הספורט

1829300740

50

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

כלים מכשירים וציוד פעולות

בתי ספר

רשות הספורט

מס'
משימה
150127

מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 50

שותפים

הערות

ב 2021אושר  50א"ש מבקשים תוספת
 20א"ש סה"כ 70 -א"ש

81

150142
150143
150144
150145
150146
150147
150148
150149
150150

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 150151כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150152כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150153כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

82

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח תרבות ואירועים
חיים בריא
פרסום והסברה
קידום ופיתוח הספורט העממי

ליגת באבארגל להורים
רכישת ציוד ספורט,ציוד רפואי גביעים וכרזות,כדורעף ליגה
אירופה ועוד
תשלום שכר למדריכים ,מאמנים ,עובדים זמניים :פרויקט שחיה,
פרויקט זוזו ,אתלטיקה קלה ,אירוע אופניים ,באבארגל ,ארועים
קטנים ובינוניים
קבוצת הכנה לנשים לקראת מרוץ כפר סבא

תקציב מאושר
עבור משימה
5

כרטיס

שם כרטיס

1829300750

18

1829300750

1,399

1829300210

התאחדות ספורט
בית ספרית
התאחדות ספורט
בית ספרית
שכר זמניים

שכר

1

1829300210

שכר זמניים

שכר

1,400

1829200440

ביטוח איצטדיון

פעולות

0

שכונות מרכז

1829200760

חשמל

פעולות

90

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

קידום ופיתוח הספורט העממי

ביטוח

תשלום עבור ביטוח איצטדיון עירוני

קידום ופיתוח הספורט העממי

חשמל

תשלום חשמל של איצטדיון

90

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 50

שותפים

הורים

שכונות מזרח

פעולות

50

תושבים כללי

רחבי העיר

1,400

עובדי עירייה
קידום מעמד האישה

נשים

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

מצורף ביאור -להחזיר לתקציב שהיה לפני
קורונה  1,690ולהוסיף ₪ 150,000

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
31/12/2022
ניהול שוטף

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

ניקיון

נקיון קבלני של מגרשי ספורט

0

1098004751

נקיון קבלני מגרשים פעולות

0

רחבי העיר

ניהול שוטף

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

רכש

רכישות ציוד תחזוקה לרשות הספורט

5

1098004930

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

רכש

רכישות שוטפות לאולמות הספורט

5

1829100930

פעולות

5

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

חשמל

תשלום חשמל עבור אולמות ספורט

45

1829320760

רכישות מיחודות
מנהלה
רכישות מיוחדות
אולמות ספורט
חשמל

פעולות

5

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

פעולות

45

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר

רכש

רכישת ציוד וחומרים

10

1829320780

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

מצ'ינג עירוני לאגודות של התאחדות הספורט

170

1829900781

פעולות

170

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי אולמות ספורט

220

1098004130

הוצאות שונות
ספורטק
תקציב אגודות
ספורט ויוזמות
ממשלתיות
שעות נוספות

פעולות

10

רחבי העיר

ניהול שוטף

31/12/2022

שכר

220

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי אולמות ספורט

310

1098004140

אחזקת רכב עובדים שכר

310

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי איצטדיון עירוני

35

1829200130

שכר

35

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב84 2019
א"ש ב 2021היה  50א"ש

31/12/2022

שעות נוספות

רשות הספורט

מס'
משימה
 150139כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150140כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150141כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
 130משתתפים 12 ,קבוצות 06/02/2022

הערות

83

 150167כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150168כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150169כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

84

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי איצטדיון עירוני

תקציב מאושר
עבור משימה
40

1829200140

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שעות נוספות למדריכים ורכזים קבועים

55

1829300130

שעות נוספות

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי מנהלה רשות הספורט

140

1829100130

שעות נוספות

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי מנהלה רשות הספורט

120

1829100140

אחזקת רכב עובדים שכר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שכר עובדי מנהלה רשות הספורט

1,270

1829100110

משכורת מנהלה

שכר

1,270

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שכר מנהלי ועובדי אולמות ספורט

4,110

1098004110

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שכר עובדי אצטדיון עירוני

275

1829200110

שכר אחזקה
אולמות ספורט
משכורת איצטדיון

שכר

4,110

עובדי עירייה

שכר

275

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שכר למדריכים ורכזים קבועים

975

1829300110

שכר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום אחזקת רכב למדריכים ורכזים קבועים

60

1829300140

פעולות ספורט
השכר הקובע
אחזקת רכב עובדים שכר

975

עובדי עירייה

רחבי העיר

60

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שכר למדריכים ,אירועים ופרוייקטים

5

1829310110

שכר

שכר

5

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי הרשות באירועים

10

1829310130

קידום ופיתוח הספורט העממי

ניקיון

תשלום עבור עבודות נקיון וגינון בספורטק

40

1829320750

40

עובדי עירייה

מזרח :הדרים

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

עבור גידול בשכר עבור פעילויות אימונים ומשחקים בחגים
ושבתות מעבר לשעות פתיחת האולם .האגודות וגופים נוספים
משלמים תוספת
פרויקטים מיוחדים  -השתתפות העירייה

שעות נוספות ארועי שכר
ספורט
פעולות
קבלן נקיון וגינון
ספורטק

10

עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

דמי שימוש באצטדיון

-340

1329200420

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות מחוגים

0

1329300410

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
40
אחזקת רכב עובדים שכר

דמי שימוש
באיצטדיון
הכנסות מחוגים

עובדי עירייה

רחבי העיר

שכר

55

עובדי עירייה

רחבי העיר

שכר

140

עובדי עירייה

רחבי העיר

120

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

-340

הכנסות

0

שותפים

רשות הספורט

מס'
משימה
 150154כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150155כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150156כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150157כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150158כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150159כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150160כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150161כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150162כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150163כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150164כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150165כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150166כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

הערות

מבקשים תוספת חצי משרה במטה רשות
הספורט

מבקשים לחזור לתקציב שהיה לפני
קורונה .ב 2021בוטל בגלל קורונה
מבקשים להחזיר לתקציב שהיה ב.2019
 135א"ש

מצ'ינג לביצוע פרויקטים מיוחדים מקולות
קוראים ותקציב שנקבל מארגונים שונים
אין גביה מתשלום חשמל הפועל כפר סבא.

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

85

150171
150172
150173
150174
150175
150176
150177
150178
150179
150180
150181
150182
150183
150184
150185

86

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות מחוגים מותנה הכנסות

תקציב מאושר
עבור משימה
-4,300

1329300412

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות מספורט בבית הנוער

-400

1329300420

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות מביטוח ספורטאים

-165

1329300442

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות משמירה

-20

1329300610

הכנסות מחוגים
ופרויקטים מותנה
הכנסות
הכנסות מספורט
בני נוער
הכנסות מבטוח
ספורטאים
הכנסות משמירה

הכנסות

-400

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

-165

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

-20

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות משכר דירה מחוגים

-1,100

1329300640

שכר דירה מחוגים

הכנסות

-1,100

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

השתתפות הממשלה לפע

-350

1329300920

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

מותנה הכנסות מארועים

-50

1329310420

הכנסות

-50

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

מאמאנט -מותנה הכנסות

-650

1329310421

הכנסות

-650

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

מרוץ כפר סבא -מותנה הכנסות

-288

1329311420

הכנסות

-288

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

פסטיבל ספורט  -מותנה הכנסות

-20

1329312420

הכנסות

-20

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

מרוץ לילה  -מותנה הכנסות

-110

1329313420

הכנסות

-110

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

מתגלגלים -מותנה הכנסות

השתתפות
הממשלה לפע
מותנה הכנסות
מארועים
מאמאנט -מותנה
הכנסות
מרוץ כפר סבא-
מותנה הכנסות
פסטיבל ספורט -
מותנה הכנסות
מרוץ לילה  -מותנה
הכנסות
מתגלגלים -מותנה
הכנסות
אתלטיקה קלה -
הכנסות
הכנסות ספורט
מותנה ממשלה
דמי שמוש באולמי
ספורט אגודות
חשמל

הכנסות

-350

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

0

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

-260

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

-275

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הכנסות

-1,450

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

פעולות

70

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

1329314420

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

אתלטיקה קלה  -הכנסות

-260

1329317420

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות ספורט מותנה ממשלה

-275

1329321920

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות  -דמי שמוש באולמי ספורט אגודות

-1,450

1329900710

קידום ופיתוח הספורט העממי

חשמל

תשלום חשמל

70

1829300430

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קידום מעמד האישה

נשים

רשות הספורט

מס'
משימה
150170

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -4,300

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

הערות

ב 2021היה 50 .-372א"ש נוספים הכנסה
מקבוצה חדשה בבית"ר כפר סבא

ירידה בהכנסות עקב קורונה .ב 2021היה
-1241

 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

87

150190
150191
150192
150193
150194
150195
150196
150197
150198
150199
150200
150201

88

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

ביטוח

תשלום ביטוח ספורטאים

קידום ופיתוח הספורט העממי

ביטחון וחירום

תשלום שמירה וסדרנות במרכזי הספורט (תקציב אגף ביטחון)

1829300441

בטוח ספורטאים

0
פעולות

חגוים ופרויקטים
מותנה הכנסות
השתתפות /תמיכה פעולות
בהשכרת מתקנים
לספורט
נגדי אולמות ספורט נגדי
פעולות
עזר שכר
נגדי שכר

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

חוגים ופרויקטים מותנה הכנסות

50

1829310750

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

השתתפות/תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט

0

1829900821

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

נגדי אולמות ספורט

-665

1098004998

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

נגדי שכר

-4,640

1098004999

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

עזר משרדי

30

1829200492

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

אחזקת רכב תקציבי עזר

70

1829200796

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

400

1829300115

נגדי
עזר משרדי
פעולות
אחזקת רכב תקציבי נגדי
פעולות
עזר
עזר שכר
שכר תקציבי עזר

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט עזר

0

1829300795

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

אחזקה תקציבי עזר

100

1829300798

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

400

1829900115

נגדי
אחזקת אולמות
פעולות
ספורט עזר
אחזקה תקציבי עזר נגדי
פעולות
עזר שכר
שכר תקציבי עזר

קידום ופיתוח הספורט העממי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט עזר

82

1829900795

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

תבחין ייעודי לצרכים מיוחדים

100

1829900822

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

הכנסות פרויקטים מיוחדים -קולות קוראים

0

קידום ופיתוח הספורט העממי

הכנסות

שכר זמניים מותנה הכנסות

0

נגדי
אחזקת אולמות
פעולות
ספורט עזר
תבחין יעודי תמיכות פעולות

50
0
-665
-4,640
30
70
400
0
100
400
82
תושבים כללי

100
משרדי ממשלה

רחבי העיר

רשות הספורט

מס'
משימה
 150186כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150187כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 150188כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 150189כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
165

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 165

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

הערות

מתקציב אגף ביטחון 1829300751
מבקשים לחזור לתקציב  .2019ב2021
בוטל בשל קורונה

 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה
31/12/2022
ניהול שוטף
 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022
 100%עמידה בצפי הכנסות 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

89

 150203כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

90

קידום ופיתוח הספורט העממי

שכר

שכר זמניים מותנה הכנסות

קידום ופיתוח הספורט העממי

ספורט

תוספת לפסטיבל ספורט

65

1829310783

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אירועים ופרוייקטים פעולות
(בינוניים וקטנים)

285

עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

יישום מלא לפני התוכנית

30/06/2022

רשות הספורט

מס'
משימה
 150202כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
 100%עמידה בתקציב ללא 31/12/2022
חריגה

הערות
עבור פעולות שמניבות הכנסות אבל
נדרשים עובדים זמניים על מנת לתפעל
אולם או פרויקט

91

יחידת השירות מקדמת ומטמיעה תהליכים ,הדרכות ודיגיטציה חוצת ארגון ,מדידה ובקרה שוטפת של
מדדי השירות ביחידות העירייה השונות .כאשר מטרתה העיקרית הינה שיפור השירות וחווית הלקוח
בכל יחידות העירייה ומתן שירות זמין ואיכותי לתושב.
היחידה כוללת :מוקד עירוני ,יחידת שירות עירונית ,פניות ציבור וחוק חופש המידע -אלו מהווים כתובת
מרכזית לפניות התושבים.
המוקד העירוני מהווה כתובת המרכזית לפניות התושבים בכל הנושאים העירוניים; תפעול ,חזות העיר,
ביטחון ,אכיפה ומידע על המתרחש בעיר.
מוקד הביטחון מרכז את כלל פעילות יחידות הביטחון העירוניות ,מפעיל מערך טכנולוגי הכולל מצלמות,
אמצעי איכון ,לחצני מצוקה ואמצעי קשר מול יחידות השטח ומוסדות העירייה .המערך הטכנולוגי
והקשר עם יחידות השטח ותושבי העיר מאפשר למוקד לקבל תמונת מצב על אירועים חריגים בשגרה
ובחרום ולהפעיל את היחידות בצורה אפקטיבית וממוקדת משימה.
פניות הציבור וחוק חופש המידע –מעקב ומענה לפניות מורכבות וחוצות ארגון ,הדורשות סינרגיה בין
מספר אגפים למתן מענה מקצועי ואחיד.
יחידת השירות – הטמעת תהליכי שירות חדשים ,פיתוח דיגיטציה לשירותים ,יצירת חווית שירות מעקב
ובקרה על איכות השירות ועבודה מתמדת לשיפור תהליכים.

פעולות 2022

220

92

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר 2022

3,805

שירות ומוקד עירוני

שירות ומוקד עירוני

יעדים:
שיפור השירות וחווית הלקוח.
שיפור המענים הטלפונים – יעד .90%
שיפור השירות הדיגיטלי.
בקרה ומעקב על מדדי שירות.
תחזוקה ופיתוחים של כלי שירות תומכים.

תקציב  2022כולל

4,025

93

9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011

94

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

סדנאות תפיסת שירות רוחביות לכלל יחידות העיריה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

סדנת כתיבה שירותית עבור נותני שירות

0

0

שיפור שירות

שירות

0

שיפור שירות

שירות

בקרה ארגונית על מדדי שירות .1 :תעודות שירות .2 .קריאות חוזרות .3 .קריאות
שנסגרות ללא טיפול .4 .קריאות וטפסים מקוונים חורגים מזמן הטיפול .5.קריאות
חזרה של מחלקה מקצועית 6 .מדדי מענה עירוניים.
30
בקרה אירגונית רוחבית על השירות  -לקוח סמוי

0
1762000781

הוצאות אחרות

פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תוצאה מצופה בסיום
השנה
סדנאות וליווי תפיסת
שירות לנותני השירות
המרכזיים בעיריה כולל
שירות פנים
ביצוע  2סדנאות לפחות

תושבים כללי

רחבי העיר

הפקת תעודת שירות
ודוחות בקרה אחת לחודש

150

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

עובדי עירייה

רחבי העיר

 2בקרות רבעוניות רוחביות 30/06/2022
(חציון )1

שיפור שירות

שירות

סקרי שביעות רצון מעמיק ואיכותי על השירותים העירוניים

0

שיפור שירות

שירות

פרסום וקמפיין לשירותים חדשים ועידוד שימוש בשירותים קיימים

20

1762000550

שיפור שירות

שירות

תיק  welcomeלתושב חדש  /שעבר דירה

0

1762000781

שיפור שירות

שירות

זירת שירות  -כל השירותים העירוניים בפלטפורמה אחת מרוכזת ומונגשת

0

שיפור שירות

שירות

תיק תלמיד  -זירה להורי התלמיד בה יכולו לבצע את כל הפעולות של התלמיד
מול העירייה

0

מחשוב ומערכות מידע,
חינוך

שיפור שירות

שירות

הנגשת מידע ברחובות באמצעות קוד  QRפיילוט

150

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

שיפור שירות

שירות

אפליקציה של הסעות לתלמיד

0

מחשוב ומערכות מידע,
חינוך

ילדים ,תושבים כללי

1762000781

15

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה
9001

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

0

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

תושבים כללי

רחבי העיר

לפחות סקר אחד מעמיק
של שביעות רצון

31/12/2022

פרסום

פעולות

20

דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

לפחות  3קמפיינים

31/12/2022

הוצאות אחרות

פעולות

150

קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

הכנת התיק לתושב ורכישה 31/12/2022
עבור ??

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

רחבי העיר

פיתוח והשקה של המוצר

31/12/2022

מתקציב אגף מחשוב

תושבים כללי ,הורים

רחבי העיר

פיתוח והשקה של המוצר

31/12/2022

מתקציב אגף מחשוב

רחבי העיר

ביצוע ותחקור פיילוט (2
רחובות בעיר)

31/12/2022

רחבי העיר

פיתוח והשקה של המוצר

30/08/2022

הוצאות אחרות

פעולות

יבוצע ע"י דוברות

אין תקציב לביצוע הפרוייקט

מתקציב אגף שירות/אגף מחשוב

95

9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022

96

הוצאות אחרות
הוצאות אחרות

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 150

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

הוספת שירות תשלום בביט בתשלום ארנונה  -באמצעות אינטגרטור אוטומציה

תקציב מאושר
עבור משימה
30

1762000781

שיפור שירות

שירות

פיתוחים שונים ושוטפים במערכות השירות ( CRMוטלפוניה)

22

1762000781

שיפור שירות

שירות

הקמת אזור אישי  -תחזוקת הקשר לתושב DWH

0

שיפור שירות

שירות

שיפור שירות

שירות

הקמת קמפיינים נוספים ומדידה למענה הטלפוני  :הוספת רישינות וקמפיינים .1 -
לשכת ראש עיר ,הסעים ,אגודה לתרבות הדיור ,חינוך פרט - 2 .הרחבת תכולה של
ממתינות ל .3 .90תוספת שישה מוניטור.
3
פינת הפרגון בשירות

0

פעולות

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

150

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

רחבי העיר

פיתוח בהתאם לצורך
ותקציב

31/12/2022

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

רחבי העיר

סיום עם איפיון לזירת
התושב

31/12/2022

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%הטמעה בלשכת
ראש העיר ,הסעים ,אגודה
לתרבות הדיור חינוך ופרט
ביצוע אחת לחודש

31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022
31/12/2022

1762000781

הוצאות אחרות

פעולות

150

שיפור שירות

שירות

ייעוץ לקידום תהליכי שירות רוחביים

40

1761000520

הכשרות
והשתלמויות

פעולות

40

שיפור שירות

שירות

תמרוץ נותני השירות והעלאת מורל  .1:מתנה לנותני שירות מצטיינים אחת
לרבעון .2 .מיתוג בסדנאות שירות .3 .כיבוד בסדנאות.

50

1762000781

הוצאות אחרות

פעולות

150

ביצוע בהתאם לצורך

שיפור שירות

בינוי ושיפוץ

0

שיפור שירות

רכש

הרחבת ושיפוץ משרדי יחידת השירות ומוקד  -סיפוח משרד נוסף לתוך חלל
המוקד  +הוספת ויטרינה מבודדת לעמדת ביטחון  +סגירת כניסה של דלת לא
בשימוש עם גבס
רכש ציוד למוקד העירוני (תקציב מחשוב)  20 -אוזניות  2מכשירים ניידים למוקד10 ,
 14מחשבים 2 ,לפטופים

48008

שדרוג ותחזוקת
מבנים

תב"ר-
הוצאות

350

ביצוע בהתאם לתכנון

31/12/2022

1761000780

שונות מוקד

פעולות

10

מחשוב ומערכות מידע

רכישה לפי צורך

31/12/2022

שיפור שירות

שכר

תשלום שכר עובדי מוקד עירוני

760

1761000110

שכר__מוקד עירוני

שכר

760

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שיפור שירות

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי מוקד עירוני

60

1761000130

שעות נוספות מוקד שכר

60

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה
9012

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
הטמעה בהתאם לצורך
ותקציב

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מתקציב אגף מחשוב

מתב"ר שיפוצים

97

9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036

98

אחזקת רכב מוקד
שכר מוקדניות

סוג תקציב תקציב
2022
65
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום
המשימה
השנה
ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

שיפור שירות

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי מוקד עירוני

תקציב מאושר
עבור משימה
65

1761000140

1,460

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שיפור שירות

שכר

תשלום שכר נציגי שירות מוקד עירוני

1,460

1761000210

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

מתוקצב מסעיף תקציבי  -אגף ביטחון -
1722401210

שיפור שירות

שכר

תשלום מוקד ביטחון

0

0

הרשות החדשה למניעת עובדי עירייה
אלימות,סמים ואלכוהול

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

מתוקצב מסעיף תקציבי  -אגף ביטחון -
1722101210

שיפור שירות

שכר

שכר עיר ללא אלימות

0

0
300

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

1,030

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר

שיפור שירות

שכר

תשלום שכר מוקד בטחון

300

1722120110

מוקד בטחון עירייה

קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי שירות עירוניים
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי שירות עירוניים
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי שירות עירוניים
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי שירות עירוניים
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי שירות עירוניים
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי הטיפול במשאב האנושי

שכר

שכר שירות וקהילה

1,030

1762000110

שכר שירות וקהילה שכר

שכר

שעות נוספות

60

1762000130

שעות נוספות

שכר

60

שכר

אחזקת רכב

70

1762000140

אחזקת רכב

שכר

70

תושבים כללי

טכנולוגיה
ודיגיטציה
שירות

תחזוקת מערכת עומר ניהול ידע עירוני

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

מערכות מוקד מתקציב מחשוב  -סמסים CRM

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שירות

חבילות סמס לשליחה מתקציב דוברות

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תב"ר מנכ"ל שירות לתושב ( 10אש"ח)

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה

גיבוי רשת במצבי חירום מתקציב מחשוב  2 -נסטיקס וחבילות גלישה

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

מתקציב אגף מחשוב

בקרת מענה על פניות ציבור

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בקרה שבועית

31/12/2022

מענה חוק חופש מידע בהתאם לזמני תקן

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 0פניות שחרגו הזמני
התקן

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה
9023

כרטיס

שם כרטיס

הערות

תקציב מחשוב

99

תהליך השיתוף הוא המפתח להצלחה המקצועית לאיסוף מידע ,איתור צרכים ועמדות .זהו כלי
ניהולי המאפשר פיתוח עמדות וביטויים בעלי השפעה לרצון התושבות והתושבים ולפיכך ייצוג
אמיתי של "דעת הציבור".
דגשים במדיניות העירונית:
• מעבר תושבים ותושבות מצרכני שירות למעורבים ובעלי אחריות
• הטמעת מרכיבי חזון העיר הראשונה בשרון ,בתהליכי התכנון החברתי תוך בניית קהילה מועצמת
• הפנמת ערכי ותועלות חברה אזרחית בספירה הציבורית
• הנגשת המדיניות הציבורית והמרחב הציבורי לכלל בעלי העניין
• התאמת דרגי המקצוע והניהול ברשות להסדרת פרקטיקות שיתוף ציבור ושקיפות

100

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

יעדים:
הגדלת משאבים להרחבת פעילות מקצועית
הטמעת תרבות ארגונית משתפת
ארכיון עירוני לשיתוף ציבור

101

8002

102

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

הגדלת משאבים להרחבת פעילות
מקצועית

שיתוף ציבור

ליווי פרטני והדרכה של מנהלים/ות אגפים במתודולגיית המסלולים

הגדלת משאבים להרחבת פעילות
מקצועית

תכנון

הטמעת שקיפות ארגונית מתהליכי שיתוף ציבור באתר העירוני וארכיון מידע

0

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,תושבים רחבי העיר
כללי

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,תושבים רחבי העיר
כללי

ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

שיתוף ציבור

מס'
משימה
8001

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע בהתאם לצורך

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

103

קידום מעמד האישה

קידום מעמד האישה

יעדים:

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה פועלת לקידום חברה עירונית שוויונית .היחידה פועלת
לקידום תפיסה כוללת ,מודעת מגדר במדיניות הארגון ,במרחב הציבורי ,בחינוך ,בשירות והקצאת
המשאבים לטובת צמצום הפערים החברתיים ,הפוליטיים ,הכלכליים ,החינוכיים ,הבריאותיים
והכלכליים כרשות מובילה להישגים מגדריים ושוויון הזדמנויות.

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר.
קידום שיח שוויוני.
קידום שוויון הזדמנויות חינוכי.
קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי עירוני.

פעולות 2022

350

104

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר  2022הכנסות  2022תקציב  2022כולל

485

-25

835

105

7002

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

קהילת הבית לנשים בחופשת לידה

תקציב מאושר
עבור משימה
4

מועצת נשים

1752100782

תוספת בנייה
מוסדות עירייה
מועצת נשים

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

בינוי ושיפוץ

שיפוץ בית מועצת נשים  -החלפת חלונות (תהילה)

0

46014

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

תוכנית אם לדרך  -קהילה תומכת וחיזוק קהילת נשים מתנדבות בשיתוף אגף
שח"ק

28

1752100782

נשים

שכונות מרכז

נשים

רחבי העיר

החלפת החלונות לחלונות
תקינים
השתתפות של  100נשים
יולדות ו 32מתנדבות

31/12/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  300נשים

31/12/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  360נשים

31/12/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  400נשים

31/12/2022

רחבי העיר

השתתפות של  12נשים
ועלייה ב 5%בקרב נשים
במרוץ כפר סבא
השתתפות של  60נשים ו
 30מתנדבות

31/12/2022

תב"ר-
הוצאות
פעולות

205

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

השדות -קהילה העצמה לנשים חולות ומחלימות מסרטן השד

6

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

תוכנית לעדוד נשים בקריירה -פעילות קהילת נשים החממה לשכירות ומנהלות

16

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

דוברות והסברה,
שירותים חברתיים
קהילתיים ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני
דוברות והסברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני
דוברות והסברה

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

תמיכה בנשים לאחר לידה  -מודעות ללידות שקטות ודיכאון לאחר לידה (עיבוד
חווית לידה)
מטפסות למעלה -קבוצת מנהיגות וספורט אתגרי -תלוי תקציב -18

14

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

דוברות והסברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני
דוברות והסברה ,דוברות נשים
והסברה ,רשות הספורט

7008

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

קהילה תומכת לנשים בחופשת לידה  -סירי לידה -תלוי תקציב קיום אירוע שימור 4
-3

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

נשים

רחבי העיר

7009

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

מסעות העצמת נשים

2

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

נשים

רחבי העיר

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

שכר

תשלום שכר מועצת נשים

390

1752100110

שכר מועצת נשים

שכר

390

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

טריאתלון נשים בשיתוף רשות הספורט

1

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

רשות הספורט

נשים

רחבי העיר

7012

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

כנס גמלאיות

0

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קהילה וחברה

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  50נשים
לפחות
עמידה בתוכנית העבודה31/12/2022 -
תלוי תקציב כח אדם
 25משתתפות בקבוצה של 31/12/2022
עליה של  40%בהשתתפות
נשים במירוץ כפר סבא
31/12/2022
לפחות  100משתתפות

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

קורס יזמיות בשיתוף אגף תרבות והחברה לתרבות ופנאי

0

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

תמיכה בקהילת מועדון עסקים -עידוד תעסוקת נשים עצמאיות

30

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי
דוברות והסברה

נשים

רחבי העיר

 20משתתפות לפחות

31/12/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  360נשים

31/12/2022

7003

7004
7005
7006
7007

7010
7011

7013
7014

106

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

0

300

דוברות והסברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני
מנהל הנדסה

נשים

רחבי העיר

0

1752100782

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מועצת נשים

פעולות

205

דוברות והסברה,
שירותים חברתיים
קהילתיים

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7001

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 205

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
השתתפות של  400נשים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מבוקש  18אש"ח לביצוע המשימה מתב"ר
 46014של אגף הנדסה

31/12/2022

31/12/2022
31/12/2022

בשיתוף רשות הספורט  -תלוי תקציב
רשות הספורט
בשל אילוצי תקציב לא יבוצע בשנת .2022
בשיתוף נעמ"ת ומנהלת הגמלאים
תלוי תקציב אגף התרבות

107

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

1752100782

מועצת נשים

7016

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

כתיבת חוות דעת בנושאי מגדר

0

0

7017

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני
קידום אישי ומקצועי של נשות העיר שכר

נוכחות בישיבות מועצת העיר

0

0

7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026

108

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

שכר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני
קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי שירות
עירוני

תשלום שעות נוספות

45

1752100130

שעות נוספות

שכר

45

תשלום אחזקת רכב

50

1752100140

אחזקת רכב

שכר

50

ניהול שקיפות מגדרית

0

מיצוי זכויות וייעוץ משפטי לנשים -פרסום

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

דוברות והסברה,
שירותים חברתיים
קהילתיים
לשכת מנכ"ל

נשים

רחבי העיר

תוצאה מצופה בסיום
השנה
השתתפות של  90נשים

נשים ,תושבים כללי,
להט"בים

רחבי העיר

נשים ,להט"בים,
תושבים כללי
עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

כתיבת חוות דעת מגדרית
לנשאים שיוגשו ע"י מועצת
העיר
31/12/2022
השתתפות ב  2ישיבות
מועצת עיר
עמידה בתוכנית העבודה31/12/2022 -
תלוי תקציב כח אדם
31/12/2022
ביצוע תשלום

נשים ,להט"בים,
תושבים כללי
נשים

לשכת מנכ"ל

0

לשכת מנכ"ל

1

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום שיח שוויוני

קהילה ופנאי

קהילת הורות לשוויון -לקידום ערך השוויון בקהילה בשיתוף מרכז הורים -צומצם 0
נדרש  15נוספים לתדירות חודשית

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

אירוע מרכזי והסברה לקידום מודעות לחודש המאבק באלימות נגד נשים ומענים 6
לסיוע

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

קורס הכשרה לעידוד תעסוקת נשים  -תלוי תקציב יתקיים רק קורס אחד6 -

6

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

דוברות והסברה,
שירותים חברתיים
קהילתיים
דוברות והסברה ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
דוברות והסברה ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
דוברות והסברה

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

תוכנית חיזוק משפחות שבראשן הורה עצמאי -מתחברות -קורס ליווי רגשי
לנשים בתהליכי פרידה וגרושין-

3

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום שיח שוויוני

פרסום והסברה

אסטרטגית תקשורת שוויונית ויישום חזון מועצת נשים -מיתוג +כלים לעיצוב
פרסום עצמאי

10

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

דוברות והסברה,
שירותים חברתיים
קהילתיים
דוברות והסברה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

31/12/2022

רחבי העיר

עדכון דוח יועצת 2020

31/12/2022

רחבי העיר

השתתפות של  70נשים

31/12/2022

השתתפות של  500נשים
וגברים

31/12/2022

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות וחשיפה של
אלפי תושבות/ים

25/11/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  20נשים

31/12/2022

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  12נשים

31/12/2022

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע וחסכון של K 15
בשנה על עיצובי פרסום
גרפיים

31/12/2022

הורים ,נשים ,להט"בים ,רחבי העיר
תושבים כללי

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7015

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
תמיכה בנשים בגילאי חמישים פלוס -קהילת החמישישיות -מאפשר פעילות אחת 6
לרבעון

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 205

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

בשל אילוצי תקציב לא יבוצע בשנת .2022

109

7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037

110

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום שיח שוויוני

פרסום והסברה

תחזוק אתר מועצת נשים וחשבון אינסטגרם

תקציב מאושר
עבור משימה
0

1752100782

קידום שיח שוויוני

פרסום והסברה

עידוד שיח מגדרי וקידום מודעות לפעילויות מועצת נשים בפייסבוק

2

1752100782

מועצת נשים

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

מדד מגדר  -תכנית עירונית לשיוויון מגדרי בשיתוף הסדנא לידע ציבורי

10

1752100782

מועצת נשים

פעולות

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תקציב מגדרי

0

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

חודש האישה הבינ"ל

35

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

דוח יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה

3

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי פרסום והסברה
עירוני

קידום מודעות לבריאות מגדרית-קיום קמפיין לעידוד גילוי מוקדם של סרטן השד
בשת"פ מחלקת בריאות וחוסן עירוני וקופות החולים -היקף תלוי תקציב 7

2

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

קיום אירועי הוקרה והכשרה למתנדבות מועצת נשים

3

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

ארוע הרמת כוסית לראש השנה

2

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

קידום שיח שוויוני

הוצאות שונות

עיצוב גרפי ,נגישות ,הגהה לשונית ,רכש משרדי ,חבילת סמס ,שעות נוספות נקיון 10
וליווי מחלקות ושונות

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

עובדי עירייה ,נשים

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

0

1752100782

מועצת נשים

פעולות

205

תושבים כללי ,נשים

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

שלישי נשי

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
מועצת נשים

פעולות

205

דוברות והסברה ,שיתוף
ציבור ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות
דוברות והסברה ,קהילה
וחברה ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
דוברות והסברה ,לשכת
מנכ"ל
דוברות והסברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 205

שותפים

205

דוברות והסברה

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

 5600חברים בדף מועצת
נשים

31/12/2022

דוברות והסברה ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות

תושבים כללי ,נשים

רחבי העיר

תושבים כללי ,נשים

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה
תקציבית -תלוי תקציב כח
אדם
ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות של 200
תושבות/ים

תושבים כללי ,נשים

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

נשים

רחבי העיר

חשיפה של קמפיין בפני
 2000נשים

01/10/2022

עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

השתתפות של  25מובילות 31/12/2022
קהילות

נשים

רחבי העיר

השתתפות של  100נשים

01/09/2022

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

רחבי העיר

קיום  12אירועים בשנה +
 50משתתפות לפחות בכל
אירוע

דוברות והסברה

קהל יעד

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7027

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע תחזוקה שוטפת
וקידום הנכסים הדיגיטליים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
בשל אילוצי תקציב לא יבוצע בשנת 2022

31/12/2022
בשל אילוצי תקציב לא יבוצע בשנת 2022

08/03/2022

31/12/2022

111

7039

כרטיס

שם כרטיס

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

קהילה ופנאי

תמיכה בקבוצת הכדורשת

תקציב מאושר
עבור משימה
0

מועצת נשים

1752100782

פעולות

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

תרבות ואירועים

הרצאה /סרט  /ארוע  -פתוח לכלל קהילת הנשים

1

1752100782

מועצת נשים

-25

קידום אישי ומקצועי של נשות העיר

הכנסות

הכנסות מועצת נשים

-25

1252100410

מועצת נשים

הכנסות

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית 'חינוך מאפשר' לגיל הרך -הכשרת המשך מגדר לסייעות וגננות מובילות
יו"לא בשיתוף החברה לתרבות והחינוך

10

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

תכנית 'חינוך מאפשר' לגיל הרך -הכשרת סייעות וגננות חדשות מגדר לסייעות
וגננות יו"לא בשיתוף החברה לתרבות והחינוך

10

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

15

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

7040

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

7042

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

7043

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית 'מיניות בריאה' לגיל הרך -הכשרת גננות בשיתוף משרד החינוך ,מרכז
פסג"ה ,אגף חינוך ,שפ"ח והרשות למניעת אלימות

7044

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית מניעה שנתית למרחב בטוח ובר קיימא-מיניות בריאה ומגדר -חט"ב שכבה 30
ח' בשיתוף החינוך ומרכז הסיוע

1813400750

7045

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית מניעה שנתית למרחב בטוח ובר קיימא-מיניות בריאה ומגדר -ייסודי שכבת 20
ו' וחינוך מיוחד בשותפות הרשות למניעת אלימות

1813400750

7041

112

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 205

דוברות והסברה

נשים

רחבי העיר

205

דוברות והסברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני,
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות של  50נשים
לפחות

31/12/2022

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

הכנסה K 50

31/12/2022

גני ילדים ,חינוך ,הרשות עובדי עירייה
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי
גני ילדים ,חינוך ,הרשות הגיל הרך
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי
גני ילדים ,חינוך ,הרשות הגיל הרך
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי
קידום מעמד האישה,
ילדים ,עובדי עירייה
חינוך ,בתי ספר ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
קידום מעמד האישה,
ילדים ,עובדי עירייה
חינוך ,בתי ספר ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

רחבי העיר

קיום של  10מפגשים

31/12/2022

רחבי העיר

קיום של  2מפגשים

31/12/2022

רחבי העיר

קיום של  8מפגשים

31/12/2022

רחבי העיר

סדנאות ב 6בתי ספר

31/12/2022

רחבי העיר

קיום ב 18בתי ספר

31/12/2022

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7038

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
השתתפות של  400נשים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

113

7047
7048
7049
7050
7051

7052
7053

7054
7055

114

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית מניעה שנתית למרחב בטוח ובר קיימא-מיניות בריאה ומגדר -תיכונים
שכבת י"א בשיתוף החינוך

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

בתי ספר ,חינוך ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
בתי ספר ,חינוך ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
בתי ספר ,חינוך ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
קהילה וחברה ,החברה
הסוכנותית ע"ש שושנה
ופנחס ספיר
קהילה וחברה ,החברה
הסוכנותית ע"ש שושנה
ופנחס ספיר
בתי ספר ,חינוך

ילדים ,עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות סה"כ מ4
הרצאות של  400הורים

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

קיום  15הכשרות צוותים

31/12/2022

נוער

רחבי העיר

השתתפות של 18נערות
וקיום אירוע שיא

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות של  50תשבות31/12/2022 /
ים

הורים ,נוער

רחבי העיר

נוער

רחבי העיר

הפצה ע"י מערכת החינוך
לכלל הורי מערכת החינוך
הייסודי והשתתפות 70
איש/ה באירוע שיא
השתתפות של 15
מדריכות/ים

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

השתתפות של  15אנשי
סגל

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

השתתפות של  10אנשי
סגל

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

השתתפות של  15אנשי
סגל

31/12/2022

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית מניעה שנתית למרחב בטוח ובר קיימא-מיניות בריאה ומגדר -הרצאות
הורים בשיתוף מרכז הורים

2

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

תכנית מניעה שנתית למרחב בטוח ובר קיימא-מיניות בריאה ומגדר -הכשרה בית
ספרית-בשיתוף מרכז סיוע

0

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

נמ"ש  -תוכנית מנהיגות לתלמידות תיכונים -בשיתוף החברה הסוכנותית ע"ש
שושנה ופנחס ספיר ,אגף חינוך ואגף קהילה

23

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

פעילות תוכן בנושא מגדר לקהל הרחב בשיתוף אגפי העירייה

1

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

פרויקט בנות מצווה לכ 16-קבוצות בעיר -בשיתוף אגף חינוך

10

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

מפגשי הטמעת חשיבה מגדרית למדריכות ומדריכי תנועת נוער  -מיניות בקרב
מתבגרות/ים -בשיתוף אגף קהילה

4

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קהילה וחברה ,תנועות
נוער

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

הדרכות מגדר מניות בריאה ומניעת אלימות לפורום המאה -בשיתוף אגף משאבי 3
אנוש

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

הדרכת מגדר לסגל רשות הספורט בשיתוף רשות הספורט -תלוי תקציב 1.5

0

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

משאבי אנוש והדרכה,
לשכת מנכ"ל ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
רשות הספורט

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

הדרכת משמעות וכלים לתקשורת שיוויונית לעובדי עירייה וגרפיקאיות/משרדי
פרסום

2

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

פעולות

145

דוברות והסברה ,לשכת
מנכ"ל

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7046

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
11

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 145

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
סדנאות ב 6בתי ספר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

115

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

קיום אירוע שיא והטמעת ערך שוויון מגדרי במסגרת חודש הגאווה בשיתוף אגף
קהילה -תלוי תקציב -4

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

קיום אירוע שיא והטמעת ערך שוויון מגדרי בשיתוף תנועות הנוער העירוניות
ואגף קהילה -יום הנערה

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המשתתפי/ות פעילויות הספורט במתקנים עירוניים-
שווה בספורט

0

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המשתתפי/ות פעילויות הספורט במתקנים עירוניים-
פרויקט מאמנט/כדורשת

0

רשות הספורט

7060

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המשתתפים/ות במרוץ כפר סבא  -קבוצת הכנה לנשים
למרוץ כפר סבא

0

רשות הספורט

נשים

7061

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המשתתפים/ות במרוץ לילה

0

רשות הספורט

נשים

רחבי העיר

7062

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי מגדר
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המשתתפי/ות פעילויות הספורט במתקנים עירוניים-
קידום ספורט וכושר אתגרי בקרב נשים  -קבוצת מטפסות למעלה

0

קידום מעמד האישה,
רשות הספורט ,רשות
הספורט

נשים

רחבי העיר

7063

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

צמצום פער יחס מפיקי/מפיקות ארועים

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

7057
7058
7059

116

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

4

1813400750

תוכנית חינוכית
מגדר ושויון

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
השתתפות של 150
תושבות/ים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

קהילה וחברה

להט"בים ,תושבים כללי רחבי העיר

145

חינוך ,קהילה וחברה,
תנועות נוער ,בתי ספר

נוער ,תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות של  40נערות

31/12/2022

רשות הספורט

נשים

רחבי העיר

נשים

רחבי העיר

31/12/2022

1829310781לפי סעיף תקציבי ברשות
הספורט

רחבי העיר

עידוד ילדות לקחת חלק
בענף הכדורגל,גידול של 0.5
אחוז משנה שעברה
פרויקט מאמאנט -כדורשת
לאימהות בפריסה עירונית
 השתתפות של  390נשים  10%נוספותהשתתפות פעילה של
הנשים בקבוצה ויכולת
לעמוד ביעדי מרוץ כפר
סבא  20 -בנות
הרחבת מספר הנשים
הנרשמות למירוץ הלילה
 הגדלה ל  % 45ממספרהמשתתפים והמשתתפות
באמצעות פניית שיווק
ממוקדת נשים
הרחבת מספר הנשים
הלוקחות חלק בפעילות
ספורט אתגרית  -היו
רשומות  14מקווים להגדיל
ב 10%
הגדרת יעד משותפת עם
אגף תרבות בתוכניות
העבודה

31/12/2022

סעיף תקציבי קיים ברשות הספורט
 1829310751פרויקט מותנה הכנסות

31/12/2022

סעיף תקציבי קיים ברשות הספורט
1829300210

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7056

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 145

שותפים

קהל יעד

הערות

31/12/2022

31/12/2022

1829310751סעיף תקציבי ברשות
הספורט

31/12/2022

117

7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074

118

תקציב מאושר
עבור משימה
0

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

צמצום יחס מגדרי שופטים/שופטות ,מנצחים/מנצחות

0

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

צמצום מגדרי הזמנת אומנים /אומניות לבית רייזל

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי תרבות ואירועים
עירוני

צמצום פער מגדרי בקתדרה ביחס מרצות/מרצים

0

0

עובדי עירייה ,נשים

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי פיתוח ההון
האנושי
עירוני

צמצום פער מגדרי שבין נשים -גברים מועמדים/ות במכרזים

0

0

משאבי אנוש והדרכה,
קידום מעמד האישה

רחבי העיר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי פיתוח ההון
האנושי
עירוני

צמצום פער מגדרי שבין נשים-גברים מייצגות/ים בוועדות כ"א

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה ,נשים

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי פיתוח ההון
האנושי
עירוני

הגדלת מספר סייעות משתתפות בלימודים

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה ,נשים

רחבי העיר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי פיתוח ההון
האנושי
עירוני

הגדלת מספר הסייעות שעברו ניוד

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה ,נשים

רחבי העיר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המתגייסים/ות לצה"ל

0

קהילה וחברה

נוער ,נשים

רחבי העיר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המתגייסים/ות ללחימה

0

קהילה וחברה

נוער ,נוער ,נשים

רחבי העיר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המתגייסים/ות לעתודה

0

קהילה וחברה

נוער ,נוער ,נשים

רחבי העיר

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב המתגייסים/ות לטכני

0

קהילה וחברה

נוער ,נוער ,נשים

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר

נשים ,תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7064

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף תרבות בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף תרבות בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף תרבות בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת
עם אגף מש"א בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת
עם אגף מש"א בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת
עם אגף מש"א בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת
עם אגף מש"א בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

119

7076
7077
7078
7079

120

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי בקרב הממשיכים/ות למסלול קצונה

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי במנהיגות טכנולוגית

0

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי קהילה ופנאי
עירוני

צמצום פער מגדרי בהשתתפות קבוצת המנהיגות מועצת תלמידים

0

0

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי חינוך
עירוני

הגדלת מספר ההכשרות המקצועיות לצוותי החינוך בנושא מגדר

0

0

חינוך

קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי חינוך
עירוני

צמצום פער מגדרי במגמות טכנולוגיות בתי ספר על יסודי

0

0

חינוך

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
0

קהילה וחברה

נוער ,נוער ,נשים

רחבי העיר

0

קהילה וחברה

נוער ,נוער ,נשים

רחבי העיר

קהילה וחברה

נוער ,נוער ,נשים

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

נוער ,נשים

רחבי העיר

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
7075

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת עם
אגף קהילה בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת
עם אגף חינוך בתוכניות
העבודה
הגדרת יעד משותפת
עם אגף חינוך בתוכניות
העבודה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

121

יחידת קליטת עלייה שואפת להעניק את העזרה הטובה ביותר לעולה חדש ולתושב חוזר,
במטרה לקהל על קשיי ההתאקלמות בארץ ובעיר כפר סבא .אנו מעניקים סיוע אישי ,פרטני
ע"פ צרכיו הייחודיים של העולה ובנוסף מעניקים ליווי לכלל העולים על מנת שיכירו את מוסדות
העיר והמדינה ,וילמדו להתנהל מולם בהצלחה ,בתקווה שקליטתם תהיה קלה ככל האפשר.

פעולות 2022

168

122

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קליטת עלייה

קליטת עלייה

יעדים:

שכר 2022

83

הכנסות 2022

-134

הנצחה ,זיכרון ושימור זהות קהילות העולים.
מתן מענה תרבותי לקהילות העולים בעיר.
ייזום ופיתוח פרויקטים לשילוב עולים בקהילה
והכרת הארץ.

תקציב  2022כולל

251

123

הנצחה ,זיכרון ושימור זהות קהילות
העולים

תרבות ואירועים

תפעול ואחזקת אתר הנצחה

3

1869100783

חדר הנצחה

פעולות

38

הנצחה ,זיכרון ושימור זהות קהילות
העולים

תרבות ואירועים

מופע לכבוד  77שנה ליום הניצחון על גרמניה הנאצית

29

1869100783

חדר הנצחה

פעולות

38

הנצחה ,זיכרון ושימור זהות קהילות
העולים

תרבות ואירועים

טקס לכבוד נפגעי טרור בארגנטינה

6

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

הנצחה ,זיכרון ושימור זהות קהילות
העולים

תרבות ואירועים

מופע ליום עלייה

25

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

 960006כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

תרבות ואירועים

אירועים לחגים ומועדים

11

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

 960007כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

תרבות ואירועים

טקס ומופע חג סיגד

10

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

 960008כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 960009כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר
מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

בר קיימא

חווה חקלאית לקהילה האתיופית

18

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

קהילה ופנאי

חוג תנועה ומוזיקה למבוגרים עולים חדשים

16

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

 960010כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ייזום ופיתוח פרויקטים לשילוב עולים קהילה ופנאי
בקהילה והכרת הארץ

חוג העשרה מוזיקלי לילדים עולים חדשים

10

1869100780

קליטה קלה בקהילה פעולות

20

 960011כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קהילה ופנאי

מפגשים מוזיקלים לעולים חדשים במועדונים (מועדון שלום עליכם ,מועדון
ויטרניום ,מועדון בימעולים)

6

1869100781

פעולות

110

124

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הנצחה ,זיכרון ושימור זהות קהילות
העולים

תרבות ואירועים

טקס לכבוד  77שנה יום הניצחון על גרמניה הנאצית (כיכר מילר)

תקציב מאושר
עבור משימה
6

1869100783

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

ספר תכנית עבודה

חדר הנצחה

עיריית כפר סבא 2022

תרבות וזהות

תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,דוברות
והסברה
תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,דוברות
והסברה
תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,דוברות
והסברה
תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,דוברות
והסברה
תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,דוברות
והסברה ,קהילה וחברה
תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,דוברות
והסברה ,קהילה וחברה
דוברות והסברה ,שרותים חברתיים
קהילתיים ,קהילה וחברה ,שרותים
חברתיים קהילתיים ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
קהילה וחברה ,קיימות וחדשנות

תושבים כללי

שכונות מרכז

תושבים כללי

שכונות מרכז

תשלום ללא חריגה
תקציבית על תפעול האתר

31/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

 700משתתפים

31/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

 250משתתפים

31/12/2022

עולים חדשים

שכונות מרכז

 700משתתפים

31/12/2022

עולים חדשים

שכונות מרכז

1000

31/12/2022

עולים חדשים

שכונות מזרח

 250משתתפים

31/12/2022

עולים חדשים

שכונות מזרח

 20משפחות

31/12/2022

עולים חדשים

שכונות מרכז

 40משתתפים

31/12/2022

שכונות מרכז

 18משתתפים

31/12/2022

שכונות מרכז

 4אירועים ו100
משתתתפים בכל אירוע

31/12/2022

תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
שרותים חברתיים קהילתיים ,קהילה
וחברה
תרבות והחברה לתרבות ופנאי,
עולים חדשים
שרותים חברתיים קהילתיים ,קהילה
וחברה
עולים חדשים
קהילה וחברה ,שרותים חברתיים
קהילתיים

קליטת עלייה

מס'
משימה
 960001כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960002כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960003כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960004כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960005כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 38

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
 300משתתפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

125

126

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר
מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר
מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר
מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

שיתופיות

מפגשים הורים וילדים במוזיאון כפר סבא וארטקיימא

תקציב מאושר
עבור משימה
6

1869100780

החברה לתרבות ופנאי

עולים חדשים

שכונות מרכז

נוער צעירים וקהילה

עולים חדשים

שכונות מרכז

 3מפגשים שונים

31/12/2022

שכונות מרכז

 45הרצאות

31/12/2022

ביצוע  6טיולים וסה"כ 31/12/2022 300
משתתפים

שיתופיות

תכנית לצעירים בשיתוף אגף נוער צעירים וקהילה

4

1869100780

קליטה קלה בקהילה פעולות

20

קהילה ופנאי

הרצאות וסדנאות בשפה הרוסית ,ספרדית וצרפתית

6

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

עולים חדשים

קהילה ופנאי

טיולים לעולים חדשים  -היכרות את הארץ (דרום אמריקה ,צרפת ,אתיופיה,
ברה"מ)

12

1869100781

תרבות וזהות

פעולות

110

עולים חדשים

שכונות מזרח

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

שכר

פרויקטור שכר

0

1869000110

שכר קליטה

שכר

10

עובדי עירייה

שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

שכר

שעות נוספות

50

1869000130

שעות נוספות

שכר

50

עובדי עירייה

שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

שכר

פנימיות יום מרכז למידה

23

1869000210

פנימיות יום מרכז
למידה

שכר

23

31/12/2022

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

הכנסות

הכנסות

0

1369000440

הכנסות מפעולות
עולים

הכנסות

0

רחבי העיר

31/12/2022

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

הכנסות

הכנסות

-134

1369000960

ממשלה קליטה

הכנסות

-134

רחבי העיר

31/12/2022

מתן מענה תרבותי לקהילות העולים
בעיר

שכר

שכר קליטה

10

1869000110

שכר קליטה

שכר

10

רחבי העיר

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קליטת עלייה

מס'
משימה
 960012כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 960013כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 960014כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 960015כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960016כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960017כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960017כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960018כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960020כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 960021כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
מטרה עירונית

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
קליטה קלה בקהילה פעולות 20

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
 11מפגשים  15 +ילדים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

127

אגפי העירייה

אגפי העירייה
צילום :ראובן שלומי
128

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

129

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית

יעדים:

הלשכה המשפטית מעניקה שירותי ייעוץ משפטי ליחידות העירייה השונות ,לראש העיר והנהלת
העירייה ,לוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר-סבא ונותנת שירותי תביעה עירונית.

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי.
הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה.
טיפוח ההון האנושי בלשכה המשפטית.
מתן ייעוץ משפטי מיטבי.
עדכון חוקי העזר של הרשות.

פעולות
2022

1,758

נגדי פעולות
2022

-700

שכר
2022

2,095

עזר שכר
2022

-838

תקציב
 2022כולל

3,853

צילום :ראובן שלומי
130

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

131

5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010

5011

132

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

העמקת הידע המקצועי של עובדי הייעוץ המשפטי  -השתתפות בהשתלמויות
מקצועיות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

קליטת עובד והקמת מחלקת חוזים והתקשרויות (תקן מנהל מחלקה)

0

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

קליטת עו"ד בתחום התכנון והבנייה

0

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום משכורת חודשית
במועד

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

חקיקה/תיקון של חוק עזר 31/12/2022
אחד בשנה לפחות
תשלום משכורת חודשית 31/12/2022
במועד
תשלום שעות נוספות לכל
עובד על פי מכסה מוגדרת

31/12/2022
31/12/2022

31/12/2022

עדכון חוקי העזר של הרשות

משפטי

עדכון חוקי העזר והבאתם לאישור מועצת העיר

100

1617000581

הוצאות משפטיות

פעולות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

תשלום שכר עובדי הלשכה המשפטית

1,860

1617000110

משכורת ושכר
משולבי

שכר

1,860

עובדי עירייה

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

תשלום עבור שעות נוספות עובדי הלשכה המשפטית

75

1617000130

שעות נוספות

שכר

75

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי הלשכה המשפטית

160

1617000140

אחזקת רכב עובדים שכר

160

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום אחזקת רכב מדי
חודש

שמירה על המשאבים הכספיים של
הרשות ,קידום המינהל התקין

משפטי

פיקוח ובקרה על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה ע"י משרדי עו"ד חיצוניים

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

מתן יעוץ משפטי מיטבי לשם שמירה משפטי
על מינהל תקין

ליווי ישיבות מועצת העיר

0

לשכת מנכ"ל

עובדי עירייה

רחבי העיר

מתן יעוץ משפטי מיטבי לשם שמירה משפטי
על מינהל תקין

ליווי משפטי ועדה לתכנון ובניה

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

מתן יעוץ משפטי מיטבי לשם שמירה משפטי
על מינהל תקין

המשך מתן ייעוץ משפטי מיטבי לכל אגפי ומחלקות העירייה (לפי צורך)

0

ניהול עליון של כל ההליכים 31/12/2022
המשפטיים בהם מעורבת
הרשות
31/12/2022
מתן מענה משפטי הולם
לכל הסוגיות הנובעות מסדר
יומה של ישיבת המועצה
מתן מענה משפטי הולם
31/12/2022
לסוגיות הנובעות מישיבות
הועדה המקומית לתכנון
ובניה
31/12/2022
מתן ייעוץ משפטי זמין
ומיטבי

ספר תכנית עבודה

עובדי עירייה ,תושבים רחבי העיר
כללי

במקום תקן מתמחה

31/12/2022

1,750

עיריית כפר סבא 2022

לשכת מנכ"ל

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע הכשרה/קורס/יום
עיון אחד לפחות לכל עורך
דין בלשכה
תשלום משכורת חודשית
במועד

הלשכה המשפטית

מס'
משימה
5001

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

133

5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022

5023

134

מטרה עירונית

יעד אגפי

הגדלת המקורות הכספיים של הרשות הכנסות

עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

למעלה מ 500 -הסכמים
מדי שנה
מתן מענה מיטבי לוועדות
הרשות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

מנוי קבוע לאתר משפטי,
רכישת  2ספרים מקצועיים
בשנה
קבלת ייצוג חיצוני מיטבי
לטיפול בתביעות המוגשות
כנגד העירייה
הגשת כתבי אישום וטיפול
בבקשות לביטול קנסות
הגשת כתב אישום בתוך 45
ימים ממועד המצאת חומר
חקירה תקין
מתן מענה לבקשה לביטול
בתוך  120יום
מעקב שוטף אחר ,crm
בקשות להישפט ומספר
בקשות לביטול
תקציב עזר

31/12/2022
31/12/2022

31/12/2022

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

שמירה על רמה מקצועית גבוהה
ועדכנית

פיתוח ההון
האנושי

ספרות מקצועית

שמירה על המשאבים הכספיים של
הרשות ,קידום המינהל התקין

אכיפה ורישוי

טיפול בתביעות משפטיות המוגשות כנגד העירייה וכנגד הועדה המקומית לתכנון 1,650
ובניה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על איכות חיים גבוהה עבור
תושבי הרשות
הענקת שירות מיטבי באופן מקצועי
ויעיל

אכיפה ורישוי

טיפול בתביעות משפטיות ע"י התביעה העירונית (רישוי עסקים ,תכנון ובניה,
אכיפה)
עמידה בזמן תקן להגשת כתבי אישום בגין עבירות בתכנון ובנייה ורישוי עסקים

0

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

הענקת שירות מיטבי באופן מקצועי
ויעיל
שמירה על שירות מקצועי איכותי
ויעיל של התביעה העירונית

אכיפה ורישוי

עמידה בזמן תקן למענה לבקשות לביטול דו"חות ולבקשות להישפט

0

בטחון ,בטיחות ושירותי חירום

אכיפה ורישוי

תיעוד ובקרה שוטפים על בסיס שבועי של פעילות התביעה העירונית

0

שירות ומוקד עירוני

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על שירות מקצועי איכותי
ויעיל של התביעה העירונית
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
שמירה על שירות מקצועי איכותי
ויעיל של התביעה העירונית

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

משפטי

שמירה על המשאבים הכספיים של
הרשות ,קידום המינהל התקין
מתן יעוץ משפטי מיטבי לשם שמירה משפטי
על מינהל תקין

אכיפה ורישוי

תמיכה ומתן ייעוץ לשם הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

אישור הסכמים להם העירייה צד

0

ליווי ועדות העיריות השונות

0
3

1617000520

ספרות מקצועית

פעולות

3

1617000581

הוצאות משפטיות

פעולות

1,750

מנהל הנדסה

0

מנהל הנדסה
מנהל הנדסה

עובדי עירייה ,עסקים,
קהילת עולי צרפת
תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

-838

תושבים כללי

רחבי העיר

5

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאות ציוד

-700

תושבים כללי

רחבי העיר

תקציב עזר

אכיפה ורישוי

נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב

-838

1617000115

הוצאות שונות

הוצאות שונות

5

1617000780

אכיפה ורישוי

העברה עזר יעוץ משפטי עדה לתו"ב

-700

1617001581

ספר תכנית עבודה

לשכת מנכ"ל

עיריית כפר סבא 2022

נגדי שכר משפטיות עזר שכר
לועדה לתו"ב
פעולות
הוצאות שונות

נגדי
העברה עזר יעוץ
משפטי ועדה לתו"ב פעולות

הלשכה המשפטית

מס'
משימה
5012

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
מיקסום הכנסות הרשות

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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מבקר העירייה וממונה על
תלונות הציבור

יעדים:

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי
תקין .תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות בה נקבע כי המבקר יבדוק אם פעולות
העירייה נעשו כדין תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון .במסגרת זו
רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העיר ,חברי מועצה ,עובדי עירייה ,עובדי המועצה
הדתית ועובדי גופים שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת
במינוי הנהלתם.

בדיקת סדרי מנהל תקין.
ביצוע ביקורות לפי חוק.
הכנת והגשת דוח ביקורת שנתי למועצת העיר.
בדיקת ובירור תלונות לפי חוק.
הכנת והגשת דוח שנתי על פעולות הממונה על
תלונות הציבור למועצת העיר.

פעולות
2022

1,758

136

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות
2022

-700

שכר 2022

2,095

עזר שכר
2022

-838

תקציב 2022
כולל

3,853

137

3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010

138

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

איוש תקן של ממונה תלונות הציבור בהתאם לחוק הרשויות המקומיות

עובדי עירייה

רחבי העיר

איוש תקן

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

איוש תקן קיים וביצוע חפיפה  -עובד ביקורת

עובדי עירייה

רחבי העיר

סיום הכנת משרדים

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

תוספת משרדים ממ"ד צמוד ליחידת מבקר העיריה עבור  3עובדים (מתוכם 2
בכירים)

0
הוצאות למבקרי חוץ פעולות

190

אגפי העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תיקון ליקויים

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת אחזקת תאורת רחוב

35

1612000750

190

אגפי העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תיקון ליקויים

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת פיקוח עירייה על תשלומי שכר עובדים אצל קבלנים

35

1612000750

הוצאות למבקרי חוץ פעולות

אגפי העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תיקון ליקויים

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת חברת ספיר

30

1612000750

הוצאות למבקרי חוץ פעולות

190

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת על עמותות

30

1612000750

הוצאות למבקרי חוץ פעולות

190

תיקון ליקויים

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת חניונים ציבוריים המותופעלים על ידי החברה הכלכלית

30

1612000750

הוצאות למבקרי חוץ פעולות

190

תיקון ליקויים

31/12/2022

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת קיום היתרי בנייה

30

1612000750

הוצאות למבקרי חוץ פעולות

190

החברה הכלכלית ,אגפי העירייה

עובדי חברה כלכלית ,עובדי
עירייה

רחבי העיר

תיקון ליקויים

31/12/2022

באחריות החברה
הכלכלית

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים

0

אגפי העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תיקון ליקויים

31/12/2022

באחריות אגפים

0

ספר תכנית עבודה
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מס'
משימה
3001

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה
איוש תקן

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

139

3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020

140

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

הגשת דוח שנתי מבקר עירייה 2021

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

שיתוף ציבור ,מועצת העיר ,אגפי
העירייה

עובדי עירייה ,תושבים כללי,
חברי מועצת העיר ,עובדי
עירייה ,תושבים כללי ,חברי
מועצת העיר
עובדי עירייה ,תושבים כללי,
חברי מועצת העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

בדיקה וטיפול בתלונות הציבור

ביקורת

הגשת דוח שנתי ממונה על תלונות הציבור

0

שיתוף ציבור ,מועצת העיר ,אגפי
העירייה

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי
ליחידות העירייה

העסקת עובדים

היערכות לקליטת עובדי ביקורת על פי תקנות שר הפנים

0

משאבי אנוש והדרכה ,מנהל כספים עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

תשלום שכר עובדי לשכת מבקר העיריה והממונה על תלונות הציבור

1,185

1612000110

משכורת ושכר
משולבי

שכר

1,185

מנהל כספים

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

31/12/2022
 100%ביצוע היערכות
לקליטה וקליטת העובדים
בפועל
 100%ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

תשלום שעות נוספות

15

1612000130

שעות נוספות

שכר

15

מנהל כספים

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

50

1612000140

אחזקת רכב עובדים שכר

50

מנהל כספים

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

רכישות והצטיידות

הוצאות שונות

עזר משרד

25

1612000492

עזר משרד

נגדי
פעולות

25

מנהל כספים

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

ספרות מקצועית

2

1612000520

ספרים ועיתונים
תוכנות

פעולות

2

משאבי אנוש והדרכה

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

ביצוע לפי צורך ללא חריגה 31/12/2022
תקציבית

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית
של העובדים

הוצאות שונות

תשלום ליסינג תפעולי נגדי

66

1612000596

ליסינג תפעולי נגדי

נגדי
פעולות

66

מנהל כספים

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

ביצוע לפי צורך ללא חריגה 31/12/2022
תקציבית

רכישות והצטיידות

רכש

הוצאות אחרות

6

1612000780

הוצאות אחרות

פעולות

6

מנהל כספים

עובדי לשכת מבקר העירייה

רחבי העיר

ביצוע לפי צורך ללא חריגה 31/12/2022
תקציבית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

מס'
משימה
3011

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום
השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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אגף משאבי אנוש והדרכה

יעדים:

אגף משאבי אנוש והדרכה

הובלה של תכניות התייעלות והתכנסות		.

אגף משאבי אנוש והדרכה שם לעצמו כמטרה מרכזית את הטיפול ,הטיפוח והפיתוח של עובדי
העירייה .מתוך תפיסה של מחוייבות הטיפול באדם העובד ,ומתוך הבנה ,כי עובד שטופל והוכשר
יביא את יכולותיו לידי ביטוי ,וכך יקבלו כל אחת ואחד מתושבי כפר סבא שירות טוב יותר ,שזו
למעשה מהותנו המקצועית וזכות קיומנו .מתוך אמונה והבנת התפקיד ,האגף חורט על דגלו
את ערך המצוינות ,הכוללת זיהוי פערים וטיפול בהם ,יצירת מאגרי מידע ,שהם משמעותיים
לתפקוד שוטף וקידום היעדים .אגף משאבי אנוש והדרכה ,כחלק אינטגרלי מהנהלת העיר ,רואה
בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה והישיגיה של העיר ,הפועלת ,ללא לאות,
לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם .תחושת הזדהות והשייכות הינה תנאי יסוד להצלחת
כל אירגון ,ועל אחת כמה וכמה ,אירגון האמון על טיפול ברווחתם של למעלה מ  110,000אלף
תושבים.

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה.
דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים.
ניהול כלל תהליכי מש"א ומיצוי זכויות העובדים ,בהתאם
למנהל תקין.
פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה והכשרה
מקצועית וכללית		.
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי הטיפול
במשאב האנושי		.
הקמת מערכת מש"אנית ,הכוללת את כל נתוני כ"א ושכר
ותאפשר הנגשת מידע למנהלים ועובדים ,על פי הצורך,
על מנת להעניק טיפול מיטבי לעובדים ולצורך קבלת
			
החלטות ניהוליות.

פעולות
2022

6,684

142

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות
2022

50

שכר 2022

3,900

עזר שכר
2022

100

תקציב 2022
כולל

10,584

בניית ציר הדרכה ,שתחילתו בקליטת העובד וסופו בפרישת
			
העובד.
הטמעה של מנגנון הערכת עובדים ,הכולל חניכה ומדרוג.
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הנהלת אגף

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

קורונה

מעקב ובקרה על אופי ההתנהלות בהתאם להנחיות משרדי
הממשלה ,המתפרסמות מעת לעת

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

קורונה

ריכוז נתונים ,הנגשת מידע לעובדים ,יצירת קשר טלפוני ,הכנת
ערכה לעובדים חולים בקורונה-מעקב שוטף

0
1613100780

10

רווחת עובד

פעולות

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

ביצוע מיפוי בהתאם להנחיות 31/12/2022
משרדי הממשלה והנהלת
העירייה
31/12/2022
ביצוע בהתאם לסטטוס
התמודדות עם נגיף הקורונה
ובהתאם להנחיות משרדי
ממשלה והשלטון המקומי
30/11/2022
ביצוע בחודש יולי ונובמבר
31/12/2022

530

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

מעקב שוטף על יתרת החופשות דרך מערכת הנוכחות והנגשתה
למנהלים ולעובדים בנוגע ליתרות ועלויות-מעקב שוטף

0

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

יש להציג בכל שבוע מכרזים מתוכננים לטובת קבלת החלטות-לפי
המדיניות הנקבעת ובהתאם להנחיות

0

עובדי עירייה

ביצוע אחת לשבוע

שכר

3,340

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

40

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

שכר

תשלום שכר עובדי אגף משאבי אנוש והדרכה

3,340

1613100110

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

שכר

תשלום שכר עובדים זמניים

40

1613100210

שכר אגף
משאבי אנוש
והדרכה
זמניים

שכר

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

שכר

תשלום שעות נוספות

270

1613100130

שעות נוספות

שכר

270

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

שכר

תשלום אחזקת רכב

250

1613100140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

250

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

שכר תקציבי עזר

100

1613100115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

100

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי
הטיפול במשאב האנושי

הוצאות שונות

מיחשוב עזר

50

1613100593

מיחשוב עזר

נגדי
פעולות

50

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות
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תנאי שירות

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

יעד אגפי

תחום

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

הוצאות שונות

תשלום עבור האיגודים המקצועיים

2,350

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

הוצאות שונות

תשלום פנסיה לרשויות אחרות /מימוש רציפות זכויות עם קופות 250
ותיקות

פעולות

2,350

עובדי עירייה

תשלום עבור  100%מהזכאים 31/12/2022

250

עובדי עירייה

 100%ביצוע תשלום לזכאים 31/12/2022

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם
לדרישות האגף וללא חריגה
תקציבית
 100%ביצוע בהתאם
לדרישות האגף וללא חריגה
תקציבית
ביצוע בקרה חד שנתית על
 100%תיוק מסמכים

31/12/2022

31/12/2022

1613100523

דמי חבר
איגודים
מקצועיים
פנסיה לרשויות פעולות
אחרות

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

יועצים בנושא ,הערכות עובדים ,מבנה ארגוני וכוח אדם

0

1616000980

יועצים

פעולות

100

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

העסקת יועץ שכר לביצוע בקרות

100

1616000980

יועצים

פעולות

100

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

שירות

תיוק מסמכים לתיקי עובדים בזמן אמת

0

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

קיום בירורים ושימועים בהתאם לחוק ולנוהל הפנימי בעירייה

0

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

סיום העסקת מורים ,טיפול בחופשות ללא תשלום ושבתון,
הפסקת עבודה :פיטורים והתפטרות ,יציאה לפנסיה

0

עובדי עירייה

קיום שימועים לכל המורים
הזמניים ומורים בניסיון

31/05/2022

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

ועדת שכר -דיונים בבקשות חריגות בנושא שכר שאינם תומכי
הסכמים קיבוציים וכן דיוני מדיניות

0

עובדי עירייה

קיום  4ועדות שכר  -בכל
רבעון

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

שירות

טיפול בוועדות רפואיות והפניה לרופא תעסוקתי

35

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

ניהול כלל תהליכי מש"א ומיצוי זכויות העובדים,
בהתאם למנהל תקין

שירות

קיום תהליך מובנה לקראת פרישה של עובדים  -הודעה על
פרישה והמשך תהליך

0

עובדי עירייה

ביצוע בהתאם לנוהל -
בחודשים פברואר ויולי

31/07/2022

ניהול כלל תהליכי מש"א ומיצוי זכויות העובדים,
בהתאם למנהל תקין

שירות

סיוע לעובדים פורשים במילוי טפסים ופנייה למוסדות חיצוניים,
בשיתוף עם מנהלת מחלקת תנאי שירות והרפרנטיות האגפיות

0

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

1613100783

1613100782

10

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

בדיקות
רפואיות
ואבחונים

פעולות

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה

מטרה עירונית

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

31/12/2022
31/08/2022

147

20023

20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032

148

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

ניהול כלל תהליכי מש"א ומיצוי זכויות העובדים,
בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

קיום ועדה להארכת גיל פרישה

ניהול כלל תהליכי מש"א ומיצוי זכויות העובדים,
בהתאם למנהל תקין

שירות

הפרשת עובדים לגימלאות -ליווי מרגע הוצאת המכתב ועד טקס
הפורשים

כוח אדם

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

0

1613100550

220

עובדי עירייה

קיום  2ועדות בשנה

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

פרסום והסברה

פרסום דרושים ומכרזי כ"א כולל במערכת נמ"ר

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת עובדים

תיאום וקיום מכרזים לבחירת עובדים מתאימים

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת עובדים

תשלום עבור אבחונים פסיכוטכניים של מועמדים לעבודה וועדות 25
רפואיות

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת עובדים

מתן עדיפות לניוד כ"א פנימי לתפקידים ברשות

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת עובדים

שיבוץ כ"א ביחידות השונות בהתאם ובכפוף למערכת התקינה
העירונית

0

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

ביצוע בקרה על חריגות שכר של עובדי העירייה (אכיפה עצמית)

0

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

הסדרת יתרות שליליות של חופשות

0

עובדי עירייה

הסדרת  100%מהמקרים

ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין

העסקת עובדים

ביצוע בקרה על העסקת עובדי קבלן ,ביקורת תלושי עובדים ומתן
יעוץ כולל

0

עובדי עירייה

 2בדיקות ע"י יועץ חיצוני

31/12/2022

קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי
הטיפול במשאב האנושי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מיכון רכיבי שכר נוספים במערכת הנוכחות :הצהרה על נסיעות
(אחזקת רכב) ,קריאות פתע וכו'

0

עובדי עירייה

מיכון של הצהרת נסיעות
במערכת הנוכחות

31/03/2022

1613100782

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פירסום דרושים פעולות

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

בדיקות
רפואיות
ואבחונים

פעולות

220

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

0

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022

35

עובדי עירייה

ביצוע בהתאם ללצורך ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

0

עובדי עירייה

איוש של  70%מהמשרות
באיוש פנימי

31/12/2022

עובדי עירייה

ללא חריגה מהתקנים
המאושרים בתקציב העירייה

31/12/2022

 2בדיקות ע"י יועץ חיצוני

31/12/2022
31/12/2022

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
20022

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
30/08/2022

הערות

149

20034
20035

20036
20037
20038
20039
20040
20041
20042
20043

150

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי
הטיפול במשאב האנושי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

ניהול מכרזי כ"א במערכת ממוחשבת לגיוס עובדים ומכרזים

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת עובדים

הוקרת נציגי ציבור במכרזי כ"א

1

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

רכש

כיבוד למכרזי כ"א /ביקורים רשמיים וכו'

10

הדרכה ורווחת הפרט

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

10

כרטיס

עובדי עירייה

ניהול  100%מהמכרזים דרך
המערכת

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

ביצוע אחת לשנה

31/12/2022

1616000780

שונות

פעולות

10

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

1613100785

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

העסקת עובדים

זרים להלוויות עובדים ובני משפחותיהם

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

שירות

מעקב וסיוע לעובדים חולים בשיחות ,מילוי טפסים והכוונה

0

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

שירות

ניהול בנק תרומת ימי מחלה

0

עובדי עירייה

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

שירות

תחזוק קרן סיוע לנזקקים המונהל ע"י הועד

0

עובדי עירייה

 100%סיוע בהתאם לצורך

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פרסום והסברה

לוח שנה שולחני לעובדים

6

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

חלוקה לכל עובדי העירייה

30/09/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פרסום והסברה

צילום אירועים שונים

3

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך
וללא חריגה תקציבית

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פרסום והסברה

פרסומים ועיצובים

5

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך
וללא חריגה תקציבית

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

העסקת עובדים

השתתפות העירייה בפעילות ועד העובדים

1,104

1613100786

פעולות לרווחת פעולות
העובד

1,104

עובדי עירייה

העברת תקציב לועד העובדים 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

טקסים רשמיים פעולות
ואבל

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

10

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך
ונוהל פנימי

31/12/2022

עובדי עירייה

הגשת דוח ביצוע חודשי
להנהלת הרשות

31/12/2022

בקרה אחת לחציון

31/12/2022
31/12/2022

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
20033

תקציב מאושר
עבור משימה

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

151

20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055

152

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

העסקת עובדים

קיום סדנת פרישה במהלך השנה

תקציב מאושר
עבור משימה
15

1613100780

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

העסקת עובדים

קיום טקס פורשים

25

1613100780

רווחת עובד

קידום מצויינות ארגונית

העסקת עובדים

ריכוז הפעילות מול ידיעות אחרונות בנושא מצטייני ידיעות
אחרונות ומצטיין הנשיא

5

1613100780

רווחת עובד

קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

ריכוז וועדת עובדים מצטיינים

קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

מנהלים ועובדים ראויים לציון

5

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

תרבות ואירועים

קיום טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה +טקס מצטיינים

50

1613100780

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

תרבות ואירועים

קיום טקס הרמת כוסית לכבוד פסח אירוע ערב +אומן

50

1613100780

רווחת עובד

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

רכש

רכישה ומתן שי לחג לעובדים ולגמלאים (הגדלה ל )₪ 500

1,550

1613100781

שי לחג

פעולות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

תרבות ואירועים

קיום והפקת אירועי פרידה ממנהלים בכירים

15

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

רכש

רכישת שי לעובדים ותיקים בעירייה וחלוקתו ( 25שנה)

10

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

תרבות ואירועים

הרמות כוסית ישיבות הנהלה ושונות

5

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

תרבות ואירועים

סיוע לועד בייזום פעילויות ואירועים לגימלאים העירייה לאורך
השנה (מועדון גמלאים)

10

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

 100%ביצוע בהתאם לצורך

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

רווחת עובד

530

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

31/12/2022

פעולות

530

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

31/05/2022

פעולות

0

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

30/04/2022

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

30/04/2022

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

30/09/2022

פעולות

530

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

30/04/2022

1,550

עובדי עירייה

לפחות אחת לשנה

30/04/2022

עובדי עירייה

ביצוע בהתאם לצורך ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

אחת לשנה

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 530

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
20044

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
30/11/2022

הערות

153

20057
20058
20059
20060
20061
20062
20063
20064
20065
20066
20067

154

1616000521

השתלמות
עובדים

0

1616000521

השתלמות
עובדים

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי
הטיפול במשאב האנושי

פיתוח ההון
האנושי

הפקה ,והטמעת לומדות קפסולות למידה וסרטוני הדרכה תנאי
שירות)

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

יום אוריינטציה לעובדים חדשים (כולל שי צנוע)

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

ניתוח צרכי ההדרכה הארגוניים ובניית גרף הדרכה מותאם

0

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

פיתוח תוכנית הדרכה מובנית ונקודתית לסקטורים השונים

0

עובדי עירייה

קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

הרצאות לפורום ה  4( 100 -בשנה)

0

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

 3פעמים בשנה

קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

פיתוח מנהלים  -מנהלי אגפים וסגני מנהלי אגפים

20

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

 2אירועים בשנה

30/09/2022

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

נגישות ,הכלה
ושילוב

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

מיפוי העובדים החייבים בהדרכות בנושא נגישות בשירות ,קיום
סדנאות והכשרות לעובדים בנושא נגישות וביצוע רישום ומעקב
אחר המשתתפים בהדרכות ובהכשרות
השתלמויות מקצועיות פרטניות לעובדים כולל כנסים

70

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

ביצוע מיפוי צרכים 100% +
השלמת לומדה

31/12/2022

150

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

 100%ביצוע לפי צורך וללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

סיורים לימודיים וגיבוש ליחידות לא כולל צוותי חינוך והוראה (לפי 160
 200ש"ח לעובד)

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

פעילות גיבוש אחת ליחידה

31/12/2022

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

קורס מד"א לכלל עובדי העירייה לפי דרישה  -אחת לרבעון

5

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

 2מועדים

31/10/2022

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

קיום פעילות  /הדרכה  /הרצאות לכלל עובדי העירייה

20

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

 2מועדים

31/07/2022

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פרסום והסברה

הפקת חומרים ופרסומים להכשרות והשתלמויות ,ציוד וחומרים
להשתלמויות ,רכישת ספרים ועיצוב פליירים

3

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 500
פעולות

שותפים

עובדי עירייה

 3לומדות בשנה

500

עובדי עירייה

 3פעמים בשנה

31/10/2022

עובדי עירייה

ביצוע מיפוי צרכים

28/02/2022

תכנית הדרכה מפורטת
הכוללת לו"ז לביצוע ותקציב

28/02/2022
30/11/2022

חינוך ,גני ילדים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
20056

תקציב מאושר
עבור משימה
35

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

155

20069
20070
20071
20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20079

156

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

קורס אקסל מקצועי בחלוקה רמות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

השתלמות
עובדים

1616000521

השתלמות
עובדים

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

רכש

שי הוקרה מהנהלת העיריה לפי צורך

2

1616000521

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

קיום ועדת לימודים ללימודי תעודה ולימודים גבוהים

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 500
פעולות

עובדי עירייה

 2מועדים

500

עובדי עירייה

 100%ביצוע לפי צורך וללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

0

עובדי עירייה

ביצוע אחת לשנה בהתאם
לנוהל

31/08/2022

500

עובדי עירייה

ביצוע הערכות לכלל מנהלי
מחלקות +יחידת פיילוט

31/12/2022

25

עובדי עירייה

הקמת פורטל עובדים

31/12/2022

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

קידום מצויינות ארגונית

העסקת עובדים

הנעת תהליך הערכת עובדים

10

1616000521

השתלמות
עובדים

קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי
הטיפול במשאב האנושי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

הקמת פורטל עובדים

25

1613100751

פורטל עובדים פעולות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

רכישת מתנות ליולדות

10

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

ערב הוקרה לסייעות החינוך ( 1000סייעות* )₪ 50

50

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

קיום סדנאות פיתוח מנהלי מחלקות ומנהלי מדורים

0

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

שירות

הדרכות שירות -שנת  2022שנת שירות (מוצע לתקצב במוקד
העירוני)

25

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

סיור לימודי לכלל עובדי עיריה לא כולל צוותי חינוך והוראה

0

1616000521

השתלמות
עובדים

פעולות

500

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

רכישת מתנות ימי הולדת ( ₪ 55לעובד)

65

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

רכישת מתנה לכיתה א'

0

1613100780

רווחת עובד

פעולות

530

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
20068

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/10/2022

הערות

157

20081
20082

158

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

מתנה לעובדים השוהים במחלות ממושכות

תקציב מאושר
עבור משימה
10

1613100780

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

מארז ניחומים

0

1613100780

רווחת עובד

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

אירוע פורים

180

1613100780

רווחת עובד

ספר תכנית עבודה

רווחת עובד

פעולות
פעולות

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 530

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

530

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

530

עובדי עירייה

ביצוע במועד ללא חריגה
תקציבית

20/03/2022

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
20080

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

159

מנהל כספים

מנהל כספים

יעדים:

מנהל הכספים אחראי על המערך הכספי של העירייה ,הכולל הכנסות ,הוצאות ותקציב באופן
יעיל ,מקצועי וחדשני תוך חתירה למצוינות ,סינרגיה ועבודת צוות ,שירות מעולה ,מנהיגות
ויוזמה .זאת במטרה להוביל ולקיים את פעולת העירייה ותוכנית העבודה שלה ,למען שגשוגה
כעיר איכותית מובילה בשרון ,במחויבות לקיימות ,לחיזוק ערכי קהילה ,חברה תרבות ,חינוך,
ואיכות הסביבה ,תוך הקניית חוסן כלכלי.

אישור תקציב ( 2022שוטף ופיתוח דו שנתי).
המשך בניית מערכת לבקרת תקציב.
התייעלות משאבים.
הגדלת הכנסות עצמיות לרשות.
דיווח כספי.
תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות.

*מיסים ומענקים ,פנסיה ושונים -מתוקצב בנפרד

שיפור יחסי גומלין רשות וחברות הבת.

פעולות
2022

10,991

נגדי פעולות שכר 2022
2022

-3,040

6,450

עזר שכר
2022

100

תב"ר  2022תקציב
 2022כולל

105

17,546

צילום :ראובן שלומי
160

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

161

70001
70002

70003
70004
70005
70006
70007
70008

הנהלת אגף

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

70009

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

70011

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

70010

70012
70013

162

הנה"ח וחשבות

יעד אגפי

תחום

דיווח כספי

הוצאות שונות

הוצאות משרד  -נגדי פעולות

-3,420

התייעלות משאבים

פיננסי

הגדלת הכנסות עצמיות לרשות

פיננסי

הגדלת הכנסות עצמיות לרשות

פיננסי

תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות

פיננסי

ביצוע בקרה והתאמות על בסיס חודשי של תקציב הרשות הקיים 0
בהינתן מציאות של צמצום בהכנסות וגידול בהוצאות .יש לבצע
התאמות תקציביות תוך תקופה שלא תיארך מעבר לחודש ימים
קדימה.
0
שכירויות  -המשך עבודה לפי מסמך הנחות עבודה של רבעון
אחרון לשנת ( 2020הנחה של )25%
0
ביצוע ניתוח ,איפיון עסקים ובניית מתודלוגייה למעקב אחר
הכנסות-צפי השפעה על התקציב העירוני בהתאם למדיניות
עדכון דו"ח תחזית לאור ירידה צפויה בהכנסות-גני ילדים -יול"א0 ,
צהרונים ,חוגים

תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות

פיננסי

התייעלות משאבים

פיננסי

תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות

פיננסי

תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות

פיננסי

דיווח כספי

רכש

עדכון משמעויות וחלופות-בחינת חלופות של צמצום הוצאות או
/ו התארגנות להתמודדות עם גירעון צפוי
איתור כספי סיוע במצב חירום-בחינת הנושא מול הגורמים
הרלוונטיים בהתאם למדיניות
בניית תחזית וכתיבת תכנית התמודדות פיננסית-עיכוב והעברת
תקציבי ממשלה -פיתוח ,חינוך ,כבישים ,הרחבת  ,5504תחבורה,
עתיר ידע
עדכון תכנית התמודדות פיננסית-בדיקת השפעה על התקציב
העירוני בהתאם למצב
בולים

1092000998

סוג תקציב תקציב
2022

נגדי עזר משרד נגדי
פעולות

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

תושבים כללי

ביצוע בקרה חודשית

31/12/2022

0

תושבים כללי

0

הכנסות

תושבים כללי

מתן הנחות בשכירויות בהתאם למסמך הנחות
העבודה ולא מעבר לכך
ביצוע בקרה חודשית

31/12/2022
31/12/2022

0

חינוך ,תרבות
והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

ביצוע בקרה חודשית

31/12/2022

תושבים כללי

ביצוע בקרה חודשית

31/12/2022

תושבים כללי

מיצוי מקסימלי של התקציבים

31/12/2022

תושבים כללי

תקצוב ביצוע פיתוח בהתאם לזמינות מקורות
תקציב בפועל

31/12/2022

תושבים כללי

ביצוע בקרה חודשית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

-3,420

0

0

0

0

0

0

0

0
1092000541

1,200

בולים

דיווח כספי

הוצאות שונות

עזר משרד

100

1621000492

עזר משרד

דיווח כספי

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1621000593

עזר מחשב

דיווח כספי

הוצאות שונות

תקציב עזר אחזקת רכב

80

1621000596

,תקציב עזר
אחזקת רכב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

נגדי
פעולות
נגדי
פעולות
נגדי
פעולות

שותפים

קהל יעד

משרדי ממשלה,
מנהל כספים

1,200

100
100
80

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

מס'
משימה

מטרה עירונית

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

163

70015
70016
70017
70018
70019
70020
70021
70022
70023
70024
70025
70026
70027
70028
70029

164

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

דיווח כספי

שכר

תשלום משכורת ושכר משולבים  -גזברות

תקציב מאושר
עבור משימה
3,900

1621000110

דיווח כספי

הוצאות שונות

תשלום שכר תקציבי עזר  -גזברות

100

1621000115

דיווח כספי

שכר

תשלום שעות נוספות  -גזברות

200

1621000130

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

דיווח כספי

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים  -גזברות

320

1621000140

דיווח כספי

רכש

ריהוט ואחזקתו

0

1621000450

דיווח כספי

פרסום והסברה

הדפסות

10

1621000470

דיווח כספי

רכש

רכישת כיבוד לדיוני מנהל כספים ואחרים

0

דיווח כספי

רכש

הגזברות הוצאות משרדיות

2

1621000560

דיווח כספי
דיווח כספי

טכנולוגיה
ודיגיטציה
רכש

תשלום עבור מערכת אוטומציה

875

1621000570

הוצאות שונות (גזברות)

6

1621000780

שכר

אחזקת רכב
עובדים
רהוט ואחזקתו פעולות

0

חזות העיר

פעולות

10

שירות והסברה

הדפסות

320

0

0

פעולות

הגזברות
הוצאות
משרדיות
הוצאות מחשב פעולות
לתכניות כספי
פעולות
הגזברות
הוצאות אחרות

2

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

רחבי העיר

 100%הטמעת מעבר לביצוע דוח פנימי על בסיס
חודשי
ביצוע בהתאם ללוח הזמנים

01/09/2022
31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללוח הזמנים

31/12/2022

רחבי העיר

עד  45יום מתום מועד הרבעון

15/02/2022

רחבי העיר

העברה כנדרש במועד

30/05/2022

רחבי העיר

מיצוי מקסימלי של קולות קוראים

31/12/2022

875

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי

6

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

דיווח כספי

ביקורת

0

דיווח כספי

ביקורת

הגשת דוח כספי שנתי מבוקר

0

0

דיווח כספי

ביקורת

הגשת דו"חות רבעוניים למשרד הפנים

0

0

דיווח כספי

קשרי חוץ

העברת נתונים למבקר משרד הפנים לטובת הוצאת דו"ח מפורט

0

0

משרדי ממשלה

התייעלות משאבים

הכנסות

ניהול ותפעול מערכת הגשת קולות קוראים -מרכבה הפעלת
מערכת מיידעת על בסיס שבועי לבקרה על מיצוי מקסימלי של
קורות קוראים .במידה וניתן להגיש קול קורא ,וידוא מול הגורמים
הרלוונטיים הגשה .לאחר הגשה ,וידוא קבלת המימון.

0

0

כלל העירייה

ספר תכנית עבודה

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי

מעבר מדיווח רבעוני של התקציב ,הוצאות והכנסות לדיווח על
בסיס חודשי
רישום פקודות וביצוע התאמות לטובת סגירת ספרי הנה"ח 0 2021

עיריית כפר סבא 2022

קהל יעד

0

מרחב גיאוגרפי

רחבי העיר

מנהל כספים

מס'
משימה
70014

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
3,900
משכורת ושכר שכר
משולבי
שכר תקציבי עזר שכר 100
עזר
200
שעות נוספות שכר

שותפים

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

165

70031
70032
70033
70034
70035
70036
70037
70038
70039
70040
70041

70042
70043
70044

166

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

דיווח כספי

פיננסי

דיווח כספי

שירות

התייעלות משאבים

התייעלות משאבים

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
פיננסי

תקציבים

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

כלל העירייה

רחבי העיר

באופן שוטף

רחבי העיר

באופן שוטף לפי צורך

31/12/2022

רחבי העיר

יש למחשב את התהליך באופן מלא

31/12/2022

רחבי העיר

יש למחשב את התהליך באופן מלא

31/12/2022

0

הטמעת תהליך חוזים בצורה ממוחשבת

0

0

חברה לתרבות
ופנאי וחכ"ס
כלל העירייה

אישור חשבוניות באופן ממוחשב

0

0

כלל העירייה

הרחבת שימוש בפורטל ספקים

0

0

כלל העירייה

אישור חשבונות ספקים וקבלנים

0

0

כלל העירייה

קליטת התקשרויות בחוזים

0

0

כלל העירייה

דיווח כספי

פיננסי

דיווח כספי

פיננסי

התאמות וניתוחי של כרטיסי חו"ז ספקים ,רשויות ומשרדי
ממשלה
ביצוע התאמות בנקים

0

0

כלל העירייה

0

0

כלל העירייה

דיווח כספי

פיננסי

תשלומים לספקים .זכאים ,שכר ומלוות

0

0

כלל העירייה

דיווח כספי

ביקורת

ביצוע ביקורת בחניון העירייה

215

דיווח כספי

שירות

תפעול שוטף של פעילות מנהל כספים

0

התייעלות משאבים

דיווח כספי
דיווח כספי

הגדלת הכנסות עצמיות לרשות

הכנסות

הגדלת הכנסות עצמיות לרשות

הכנסות

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

ביקורת

הכנת תשתית למיפוי ואיתור מקורות מימון והכנסה נוספים
לשוטף והפיתוח ע"י אגף הכנסות
הכנת תשתית למיפוי ואיתור מקורות מימון והכנסה נוספים
לשוטף והפיתוח ע"י אגף הכנסות
בקרה על מיצוי תקציבי פיתוח וניצולם במועד

1621000750

יעוץ מקצועי

פעולות

215
0

0

0

0

0

0

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

כלל העירייה

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
עסקים ,עובדי
עירייה
תושבים כללי

רחבי העיר

יעול התהליך וביצוע בזמנים של שוטף +45

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בשוטף

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בשוטף

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בשוטף

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בשוטף

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בשוטף

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בשוטף

31/12/2022

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

מנהל כספים

מס'
משימה
70030

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
מעקב שוטף אחר ערבויות על מנת לשמור עליהן בתוקף ,הארכה0 /
שחרור ערבויות
0
ליווי אגפי העירייה ותאגידים העירוניים בתחום הפיננסי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

אחת לרבעון

31/12/2022

167

70046
70047
70048
70049
70050
70051
70052
70053
70054

70055
70056

168

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

שירות

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

ביקורת

בניית תהליך עבודה לשיקוף והנגשת סטטוס ניצול התקציב
למנהלי האגפים ,כולל רתימת החשבים
ניהול ובקרה על סעיפי תקציב בקישור למשימות שהוגדרו בתכנית 0
העבודה

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

בניית תקציב  - 2022ביצוע תחשיבים כלכליים ,בקרות וצפי
לשינויים לשנה עוקבת כולל בדיקת השפעות חיצוניות ופנימיות
לטובת בניית התקציב וניתוח שינויים
בדיקות כדאיות תקצוב פרויקטים ואישור תכנית עסקית ע"י
חישוב פיננסי של פרויקטים חדשים או מתחדשים

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיתוח ההון
האנושי

מיצוב כוח אדם במחלקה והרחבתה  -גיוס  2תקנים וחפיפה

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

ביצוע קורס מקצועי בתחום שכר/חשבות/פנסיה וביצוע קורס 0 BI

עובדי עירייה,
תושבים כללי

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

בניית מנגנון בקרה (חיצוני) על עבודת מח' תקציבים בשיתווף עם 0
הגזבר

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

בניית מנגנון בקרה (פנימי) על עבודת מח' תקציבים  -הסדרת
תהליך עבודה במסגרת תקן חדש במחלקה

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

השלמת עיצוב ובניית תהליך עבודה

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

עבודות חשבות עבור אגפים ללא חשבים

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

פיננסי

בדיקת עמידה בתקציב של סעיפי הכנסות והוצאות

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בקרה אחת לרבעון

31/12/2022

שכר

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

רחבי העיר

אחת לרבעון

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בקרה אחת לרבעון

31/12/2022

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע באוגוסט  2021וסיום עד סוף שנה בהתאם
לתכנית

31/12/2022

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

בדיקה בהתאם לצורך

31/12/2022

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

גיוס  2תקנים

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בפועל

31/12/2022

השלמת עיצוב ובניית תהליך עבודה

31/12/2022
31/12/2022

דיווח כספי

שכר

תשלום שכר לעובדי מחלקת שכר

1,110

1621500110

דיווח כספי

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי מחלקת שכר

110

1621500130

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

משכורת ושכר שכר
משולבי
שעות נוספות שכר

שותפים

קהל יעד

כלל העירייה

1,110

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

110

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

מס'
משימה
70045

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

169

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

דיווח כספי

שכר

תשלום אחזקת רכב לעובדי מחלקת שכר

תקציב מאושר
עבור משימה
80

1621500140

התייעלות משאבים

טכנולוגיה
ודיגיטציה

תשלום עבור מערכת ביטוח ייעודית

100

1611110593

דיווח כספי

שירות

דיווח כספי

ביקורת

דיווח כספי

ביקורת

הכנת משכורות ל 550-פנסיונרים 500 ,עובדי הוראה950 ,
עובדים יומיים 1500 ,עובדי עיריה ו 20-עובדי החברה הסוכנותית
0
הטמעה ובקרה של יישום הסכמים קיבוציים והסכמים חוקיים
בנושאי שכר במערכות השכר בעירייה
טיפול ובקרה בהפרשה לשלטונות המס :מס הכנסה וביטוח לאומי 0

0

דיווח כספי

קשרי חוץ

הכנת דוחות למשרדים ממשלתיים; משרד האוצר ומשרד הפנים
כולל דוחות למאזן

0

0

70063

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

דיווח כספי

ביקורת

70064

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

דיווח כספי

שירות

טיפול ובקרה באמצעות חברת  SMARTIבהפרשות סוציאליות,
קרנות פנסיה ביטוח מנהלים קרן השתלמות ,קופת גמל החזר
הוצאות
טיפול בקרנות השתלמות של צוותי ההוראה בתיכוניים

0

0

0

0

חינוך

70065

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

דיווח כספי

פיננסי

הכנת דוח עלויות שכר חודשי על פי דרישת מוסדות התומכות
בפעילויות הרשות

0

0

כלל העירייה

עובדי עירייה

70066

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

דיווח כספי

פיננסי

דיווח כספי

העסקת עובדים

0

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

דיווח כספי

שירות

הכנת דוח חודשי שוטף ומצטבר הכולל את עלויות השכר הכלליות 0
של האגף
קליטת עובד ובקרה  -הגדרת דירוג (על פי הסכם קיבוצי) ,חלקיות 0
משרה ,תנאי העסקה כוללים של העובד בהתאם לחוזה שסוכם
עם משאבי אנוש
0
עדכון טופס  101ותאומי מס על פי דרישות מס הכנסה

0

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

דיווח כספי

שירות

0

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

70058
70059
70060
70061
70062

70067
70068
70069

170

אחזקת רכב
עובדים
מחשב -
אוטומציה

0

ליווי העובד בכל נושא מיסוי ומשיכת כספים הקשורים לפיצויים
הכנת טופס  161הכולל את הסכומים הנצברים בקופה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
80
שכר
נגדי
פעולות

שותפים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה,
תושבים כללי

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%העברת שכר חודשי על פי חוק ללא חריגים

31/12/2022

0

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%הטמעה במערכות השכר

31/12/2022

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%יישום

31/12/2022

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

מתן הסבר מהיר ותקין באשר ל"חריגות לכאורה"
באמצעות הכנת תיק עובד על פי דרישות משרד
האוצר תוך חודש
טיפול והעברה שוטפת של ההפרשות הנדרשות
לעובד חדש ועובד קיים המקש לשנות את תנאיו

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

100

מש"א והדרכה

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

טיפול מלא מפנייה ראשונה של צוותי ההוראה
לפתיחת הקופה ועד הפרשה חודשית לקרן
הרלבנטית עד שלושה חודשים
ביצוע בהתאם לבקשה כל סוף רבעון על פי פורמט
מבוקש של המשרד שמעביר כספים לרשות (כגון
עיר ללא אלימות ,נוער וקהילה ,חינוך וכו')
הכנת דוח אחת לחודש ,העברת הדוח טחת לחודש
לכל חשבי האגפים
קליטה והעברת שכר בהתאם למסוכם מייד עם
מועד כניסתו של העובד לתפקיד

מנהל כספים

מס'
משימה
70057

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

העברה ועדכון טופס  101לכלל עובדי העיריה על פי 31/12/2022
דרישות מס הכנסה אחת לשנה
קבלת פיצויים המגיעים לעובד על פי חוק כולל ליווי 31/12/2022
על פי צורך

171

70071
70072
70073
70074
70075
70076
70077
70078

70079
70080
70081

172

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה דיווח כספי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

פיננסי

דיווח כספי

פיננסי

הטמעה ובקרה של מערכת נוכחות תקינה הכוללת מסגרת שעות
עבודה בגני ילדים (מערכת מל"מ /סנסורי) ,וסייעות חונכות
ורפואיות (סייעות שילוב) מערכת "סנסורי"
סריקת טפסי  161ותיקי עובדים לכלל עובדי העייריה

0

שירות

תיעוד פניות ומענה לעובדים במערכת CRM

0

0

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מודול מורים בתי ספר תיכון -הטמעת שימוש מלא בתוכנה
שהותקנה בתוך המערכת הבית ספרית המיועדת לתיעוד מערכת
השעות והשיבוץ הכיתתי ותשלום שכר כנגזרת
הטמעה ובקרה של מודול תשלום אחזקת רכב וביטוח רכב
לעובדים זכאים
מילוי טופס  101דיגיטלי

0

0

חינוך

0

0

אחר

עובדי עירייה

0

0

שירות והסברה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הפצת שימוש באפלקציה קיימת מל"מ המשקפת את נתוני השכר 0
לכלל עובדי הארגון
0
הכנת תקציב שכר שוטף 2020

0
0

מחשוב ומערכות
מידע
כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

סיום הכנת התקציב לא יאוחר מנובמבר 2020
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מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה ולו"ז

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית דיווח כספי
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה התייעלות משאבים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה התייעלות משאבים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה דיווח כספי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה דיווח כספי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
המשך בניית מערכת לבקרת תקציב
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
דיווח כספי
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

ביטוח

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
פיננסי
ביקורת

סליקה ובקרת סליקה על כל תשלומי הקרנות פנסיה גמל
והשתלמות לכלל עובדי העירייה

1093000754
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חברה מתפעלת פעולות
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

חינוך ,מחשוב
ומערכות מידע

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%הטמעה ויישום המערכת של כל 1000
העובדות

0

מחשוב ומערכות
מידע

עובדי עירייה

רחבי העיר

סריקת תיקי מורים כ 500תיקים עד סוף השנה

31/12/2022

שירות והסברה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 90%מענה לפניות

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

הטמעה מלאה בכל בתי הספר

31/12/2022

רחבי העיר

 100%אחוז הטמעה ויישום של פעילות המודול
ואפס חריגות
מילוי טופס  101דיגיטלי של עוד  1000עובדים (כיום 31/12/2022
מילאו  2000עובדים)
31/12/2022
הגדלת אחוז המשתמשים באפליקציה
31/12/2022
31/12/2022

31/12/2022

התייעלות משאבים

העסקת עובדים

גיוס כוח אדם איכותי למחלקת ביטוח

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

גיוס עובד/ת בתקן  1נוסף וביצוע חפיפה

31/12/2022

התייעלות משאבים

פיתוח ההון
האנושי

פיתוח ההון האנושי ע"י יציאה לקורס אחד מקצועי

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

לפחות קורס  1לעובד

31/12/2022

התייעלות משאבים

ביטוח

ניהול סיכוני העירייה בהיבטים של רכוש העירייה ותביעות צד ג'

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

בשוטף לפי צורך

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מנהל כספים

מס'
משימה
70070

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

173

70083
70084
70085
70086
70087
70088
70089
70090
70091
70092
70093

174

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

התייעלות משאבים

יועצים

יציאה למכרז יועץ ביטוח

תקציב מאושר
עבור משימה
0

התייעלות משאבים

ביטוח

יציאה למכרז ביטוחי העיריה

0

0

דיווח כספי

ביטוח

אישור ביטוח לכלל חוזי העירייה עם קבלנים ,יועצים ונותני שירות 0
וחידוש חוזים

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

דיווח כספי

משפטי

טיפול בתביעות ביטוח בנושא רכוש העירייה ומוסדותיה

0

0

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

2,500

הלשכה המשפטית עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

בשוטף לפי צורך

הלשכה המשפטית עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בקרה חצי שנתית

31/12/2022

1,250

1767000443

ביטח אש
מורחב

פעולות

1,250

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

1767000444

ביטוח חבות
מעבידים

פעולות

600

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביטוח צד ג'

פעולות

1,960

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביטוח אחריות פעולות
מקצועית
ושונות

220

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

דיווח כספי

משפטי

טיפול בתביעות נזיקין של תושבים

2,500

1767000442

החזרים
לתושבים

דיווח כספי

יועצים

עבודה שוטפת עם יועצים משפטיים

90

1767000750

חוקרים ויועצי פעולות
ביטוח

280

דיווח כספי

יועצים

עבודה שוטפת עם יועצי ביטוח

190

1767000750

חוקרים ויועצי פעולות
ביטוח

280

דיווח כספי

שיפור תהליכים
וניהול ידע

רענון והטמעה נוהל תיעוד מפגעים לפני ואחרי התיקון .על בסיס 0
קריאות מוקד

דיווח כספי

ביטוח

ביטוח אש מורחב

דיווח כספי

ביטוח

ביטוח חבות מעבידים

600

דיווח כספי

ביטוח

ביטוח צד ג'

1,960

1767000445

דיווח כספי

ביטוח

ביטוח אחריות מקצועית ושונות

220

1767000446

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

בחירת זכיין

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

בחירת זכיין

31/12/2022

רחבי העיר

התייחסות ל 100%-מהחוזים המגיעים למח' ביטוח 31/12/2022
תוך  14יום בסבב מזכירות
בשוטף לפי צורך

31/12/2022
31/12/2022

מנהל כספים

מס'
משימה
70082

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

175

70094
70095
70096
70097
70098
70099
70100
70101
70102
70103
70104
70105
70106

176

רכש

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

דיווח כספי

שכר

תשלום שכר עובדי מחלקת רכש ומכרזים

615

1621400110

דיווח כספי

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי מחלקת רכש ומכרזים

70

1621400130

שעות נוספות

דיווח כספי

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת רכש ומכרזים

45

1621400140

אחזקת רכב
עובדים

דיווח כספי

רכש

הצטיידות בתי ספר וגני ילדים

0

דיווח כספי

רכש

הצטיידות מוסדות עירייה

0

דיווח כספי

רכש

בית כנסת מרכזי  -ריהוט

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות מעונות יום רשת ילדות בכפר – ברח' גרץ

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות מעונות יום חינוך מיוחד בשכונת 60

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות גולדה – חלק ג

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות רמז – חלק ג

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות ברנר  -הרחבה

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות בית ספר חדש יסודי

0

דיווח כספי

רכש

ריהוט והצטיידות מועדון הצופים

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

שכר

שכר

615

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

70

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

45

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

אספקה לפי מועד

31/08/2022

ילדים

רחבי העיר

אספקה לפי מועד

15/07/2022

הגיל הרך ,ילדים

שכונות מרכז

אספקה לפי מועד

01/01/2022

הגיל הרך

שכונות מרכז

אספקה לפי מועד

15/08/2022

ילדים
ילדים

מערב :שכונה 60-
הזמר העברי
שכונות מרכז

אספקה לפי מועד

15/08/2022

אספקה לפי מועד

15/08/2022

ילדים

שכונות מרכז

אספקה לפי מועד

15/08/2022

עובדי עירייה,
תושבים כללי
תושבים כללי

שכונות מרכז

אספקה לפי מועד

31/12/2022

מערב :שכונה
80השכונההירוקה
מערב :שכונה 60-
הזמר העברי

טיפול שוטף

31/12/2022

אספקה לפי מועד

31/12/2022

החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
החברה הכלכלית,
הנדסה ,חינוך
חזות העיר ,אחזקה
ותפעול ,חינוך
כלל העירייה

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

מנהל כספים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

177

70108
70109
70110
70111
70112
70113
70114
70115
70116
70117
70118
70119

178

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

דיווח כספי

שיפור תהליכים
וניהול ידע

תשלום לשירותי ארכיב

התייעלות משאבים

שיפור תהליכים
וניהול ידע

פרוייקט ביעור חומר ארכיון של יחידות העיריה השונות

0

המשך בניית מערכת לבקרת תקציב

רכש

איתור והטמעת מערכת למכרזים וחוזים

0

כלל העירייה

התייעלות משאבים

פיננסי

מכרז מסגרת למוצרי חשמל

0

כלל העירייה

התייעלות משאבים

פיננסי

מכרז מסגרת לכסאות

0

כלל העירייה

התייעלות משאבים

פיננסי

מכרז מסגרת לציוד מחשוב

0

דיווח כספי

רכש

תשלום חשמל לרשות

890

1613000430

חשמל

פעולות

890

מחשוב ומערכות
מידע
כלל העירייה

דיווח כספי

רכש

רכישת חומרי ניקוי עבור מוסדות העירייה

115

1613000431

דיווח כספי

רכש

כיבוד עבור יחידות ומוסדות העיריה

180

1613000533

חומרי ניקוי
מוסדות
העיריה
הוצאות כבוד

פעולות

115

כלל העירייה

פעולות

180

כלל העירייה

פעולות

140

כלל העירייה

220

כלל העירייה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

1613000750

שירותי ארכיב

דיווח כספי

רכש

רכישת ציוד עבור מוסדות העיריה

140

1621400930

דיווח כספי

רכש

רכישת ציוד משרדי עבור מוסדות העיריה

220

1092000470

רכישת ציוד
יסודי
ציוד משרדי

פעולות

דיווח כספי

חשמל

תשלום עבור חשמל משרדי מחלקת רכש ומכרזים

100

1621400430

חשמל רכש

פעולות

100

דיווח כספי

רכש

השלמות הצטיידות נקודתיות לכלל יחידות העירייה

105

75002

הצטיידות
עירייה

תב"ר-
הוצאות

105

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

כלל העירייה

עובדי עירייה

כלל העירייה

תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה,
תושבים כללי

השלמת פרוייקט ביעור התיקים

31/12/2022

 100%הטמעה

31/12/2022

פרסום מכרז

31/12/2022

פרסום מכרז

31/12/2022

פרסום מכרז

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

שכונות מרכז
רחבי העיר

מנהל כספים

מס'
משימה
70107

תקציב מאושר
עבור משימה
160

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 160

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

 10אש"ח מתקציב אגף
מחשוב

ביצוע ללא חריגה תקציבית בהתאם לצרכי היחידות 31/12/2022
ביצוע ללא חריגה תקציבית בהתאם לצרכי היחידות 31/12/2022
ביצוע ללא חריגה תקציבית בהתאם לצרכי היחידות 31/12/2022
ביצוע ללא חריגה תקציבית בהתאם לצרכי היחידות 31/12/2022
ביצוע ללא חריגה תקציבית בהתאם לצרכי היחידות 31/12/2022
ביצוע בהתאם לצורך ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

179

שונים

(*מיסים ומענקים ,פנסיה ושונים -מתוקצב בנפרד)

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022

 940002כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תשלומים ושכר

שכר

פנסיונרים מועצה דתית

220

1091000311

פנסיונרים
מועצה דתית

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תשלומים ושכר

הוצאות שונות

נגדי פנסיונרים

-35,220

1091000999

נגדי פנסיונרים עזר שכר

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

בחירות החזר הוצאות

0

1196000990

הכנסות

0

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

החזרים משנים קודמות

-2,000

1269000510

הכנסות

-2,000

תושבים כללי

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הכנסות מהקדמת תשלום

-30

1269000661

הכנסות

-30

תושבים כללי

רחבי העיר

הכנסות

-10,300

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-200

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

940006
940007
940008
940009
940010
940011
940012
940013
940014

180

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

שכר

940005

35,000

31/12/2022

 940001כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תשלומים ושכר

שכר

עזר פנסיונרים

35,000

1091000310

940004

-35,220

משאבי אנוש
והדרכה ,מנהל
כספים
משאבי אנוש
והדרכה ,מנהל
כספים
מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עזר פנסיונרים שכר

940003

מנהל כספים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

220

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הכנסות שונות דיבידנד

-10,300

1269000662

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הכנסות מריבית

0

1269000690

בחירות החזר
הוצאות
החזרים משנים
קודמות
הכנסות
מהקדמת
תשלום
הכנסות שונות
דיבידנד
הכנסות מריבית

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הכנסות שונות

-200

1269000790

הכנסות שונות הכנסות

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

השתת' התקציב הבלתי רגיל

-3,292

1472000590

הכנסות

-3,292

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

ריבית והפרשי שער

-350

1511000661

הכנסות

-350

תושבים כללי

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

החזרי בטוח לאומי

-500

1591900590

הכנסות

-500

תושבים כללי

רחבי העיר

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

החזר מקרנות פיתוח

-21,724

1591900591

הכנסות

-21,724

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

זיכויים לרציפות זכויות פנסיה

-800

1591900592

הכנסות

-800

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

השתת'
התקציב הבלתי
רגיל
ריבית והפרשי
שער
החזרי בטוח
לאומי
החזר מקרנות
פיתוח
זיכויים
לרציפות זכויות
פנסיה

181

940017
940018
940019
940020
940021
940022
940023
940024
940025
940026
940027
940028

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

 940029כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940030כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

182

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

כיסוי ממקורות הרשות

תקציב מאושר
עבור משימה
-11,590

1594000440

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

החזר מקרן פנסיה תקציבית

-800

1594000690

תשלומים ושכר

פיננסי

בחירות לרשויות

0

1619000780

תשלומים ושכר

פיננסי

עמלות כ"א ובנקים

2,000

1631000610

תשלומים ושכר

פיננסי

ריבית משיכות יתר ואחרות

5

1631000620

תשלומים ושכר

פיננסי

ריבית והפרשי הצמדה על קרנות

2

1632000650

תשלומים ושכר

פיננסי

תשלומים עח קרן

3,920

1648000691

תשלומים ושכר

פיננסי

תשלומים עח ריבית

705

1648000692

תשלומים ושכר

פיננסי

תשלומים עח הצמדה

74

1648000693

תשלומים ושכר

פיננסי

קרן-מלוות ביוב

2,251

1648000694

תשלומים ושכר

פיננסי

רבית-מלוות ביוב

610

1648000695

תשלומים ושכר

פיננסי

הצמדה-מלוות ביוב

431

1648000696

תשלומים ושכר

פיננסי

תשלום עח קרן הלוואת פיתוח

18,469

1648001691

תשלומים ושכר

פיננסי

תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח

3,240

1648001692

תשלומים ושכר

פיננסי

מרכז השלטון המקומי

380

1765000810

תשלומים ושכר

פיננסי

תמיכות

580

1765000820

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
כיסוי ממקורות הכנסות -11,590
הרשות
הכנסות -800
החזר מקרן
פנסיה
תקציבית
פעולות 0
בחירות
לרשויות
פעולות 2,000
עמלות כ"א
ובנקים
ריבית משיכות פעולות 5
יתר ואחרות
ריבית והפרשי פעולות 2
הצמדה על
קרנות
תשלומים עח פעולות 3,920
קרן
תשלומים עח פעולות 705
ריבית
תשלומים עח פעולות 74
הצמדה
קרן-מלוות ביוב פעולות 2,251
רבית-מלוות
ביוב
הצמדה-מלוות
ביוב
תשלום עח קרן
הלוואת פיתוח
תשלום עח
ריבית הלוואת
פיתוח
מרכז השלטון
המקומי
תמיכות

שותפים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

610

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

431

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

18,469

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

3,240

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

380

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

580

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

משרדי ממשלה

מנהל כספים

מס'
משימה
 940015כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940016כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
מטרה עירונית

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

183

 940034כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940035כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

כרטיס

שם כרטיס

עמותות בגין
שימוש באולם
פעולות
פעולות
ואירועים שונים
משכורת ושכר שכר
משולבי

תשלומים ושכר

פיננסי

עמותות בגין שימוש באולם

1765000821

תשלומים ושכר

פיננסי

פעולות ואירועים שונים

15

1769000781

תשלומים ושכר

שכר

תשלום שכר שרותים חקלאיים

140

1791000110

תשלומים ושכר

הוצאות שונות

תקציבי עזר שכר

100

1791000115

תשלומים ושכר

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים שרותים חקלאיים

7

1791000140

140

עזר שכר
שכר

7

תשלומים ושכר

הוצאות שונות

עזר משרדי

30

1791000492

עזר משרדי

תשלומים ושכר

פיננסי

נט"ן

180

1836200760

נט"ן

נגדי
פעולות
פעולות

30
180

תשלומים ושכר

פיננסי

השתתפות באשכול רשויות השרון

86

1980000830

 940039כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תשלומים ושכר

שכר

שכר כללי רזרבה

1,000

1992000110

השתתפות
באשכול
רשויות השרון
שכר כללי
רזרבה

פעולות

86

שכר

1,000

 940040כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940041כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תשלומים ושכר

הוצאות שונות

עזר פנסיונרים

35,000

1992000391

עזר פנסיונרים עזר שכר

35,000

תשלומים ושכר

שכר

רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה

3,600

1992100110

תשלומים ושכר

פיננסי

החזר משנים קודמות

0

1994000780

תשלומים ושכר

פיננסי

רזרבה לפעולות

5,100

1994000981

רזרבה להסכמי שכר
שכר ותשלומי
פרישה
החזר משנים פעולות
קודמות
רזרבה לפעולות פעולות

3,600

5,100

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הכנסות ממפעל הפיס

-650

1594000740

הכנסות

-650

תשלומים ושכר

פיננסי

הצמדה קרנות

15

1648001693

940043
940044
940045
940046
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כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות
ממפעל הפיס
הצמדה קרנות פעולות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

15

100

 940036כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940037כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940038כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

תקציבי עזר
שכר
אחזקת רכב
עובדים

עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

0

15

משאבי אנוש
והדרכה ,מנהל
כספים
מנהל כספים
משאבי אנוש
והדרכה ,מנהל
כספים
מנהל כספים

משאבי אנוש
והדרכה ,מנהל
כספים
מנהל כספים
משאבי אנוש
והדרכה ,מנהל
כספים

עובדי עירייה

עובדי עירייה

עובדי עירייה

עובדי עירייה

מנהל כספים

מס'
משימה
 940031כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940032כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 940033כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
70

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 70

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

185

940047
940048
940049
940050
940051
940052
940053
940054
940055
940056
940057

186

מיסים ומענקים

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

ארנונה כללית

-386,930

1111100100

ארנונה כללית

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

ארנונה פיגורים

-14,750

1111200100

ארנונה פיגורים הכנסות

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הנחות ממיסים

-56,000

1117000110

הנחות ממיסים הכנסות

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

שיפוי קופת גמל

0

1190000913

הכנסות

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

פנסיה צוברת

-35

1190000916

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

קורונה

מענק שיפוי ארנונה קורונה

0

1191000910

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הוצאות משפטיות גביה

-40

1282000693

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

ארנונה על אדמה חקלאית

-250

1291000100

תשלומים ושכר

פיננסי

הנחות ממיסים

56,000

1995000860

תשלומים ושכר

פיננסי

מענק שיפוי ארנונה קורונה

-1,000

1111200910

תשלומים ושכר

פיננסי

משיכה מעודפים

-7,820

1599200510

ספר תכנית עבודה
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שיפוי קופת
גמל
פנסיה צוברת

הכנסות

הכנסות
הכנסות

מענק שיפוי
ארנונה קורונה
הכנסות
הוצאות
משפטיות גביה
הכנסות
ארנונה על
אדמה חקלאית
הנחות ממיסים פעולות
הכנסות

מענק שיפוי
ארנונה קורונה
הכנסות
משיכה
מעודפים

 -386,930הכנסות ,מנהל
כספים
 -14,750הכנסות ,מנהל
כספים
 -56,000הכנסות ,מנהל
כספים
הכנסות ,מנהל
0
כספים
הכנסות ,מנהל
-35
כספים
הכנסות ,מנהל
0
כספים
הכנסות ,מנהל
-40
כספים
הכנסות ,מנהל
-250
כספים
 56,000הכנסות ,מנהל
כספים
הכנסות ,מנהל
-1,000
כספים
הכנסות ,מנהל
-7,820
כספים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

187

אגף הכנסות העיריה אמון על כלל הכנסות העיריה לרבות תשלומי ארנונה ,היטלים ,אגרות,
תשלומי חינוך ,שילוט ועוד .האגף מורכב מ 4-מחלקות  -מחלקת גביה ,מחלקת שומה ,מחלקת
היטלים ומחלקת אכיפה ,שיחד פועלות למיקסום הכנסות העיריה ,הרחבת בסיס החיוב ושיפור
ביצועים מתמיד.
אגף הכנסות העיריה מהווה מערכת כוללת של התנהלות המיסוי ,האגרות העירוניות והתשלומים
העירוניים המערכת מרכזית אחת ,המאפשרת מתן שירות לתושב באופן זמין ונגיש .האגף פועל
לשיפור השירות לתושב בדגש על נגישות דיגיטלית ,שירותים מקוונים ומקפיד על מתן שירות
מיטבי לתושבי ובעלי העסקים בעיר.

פעולות
2022

5,305

188

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות שכר 2022
2022

400

אגף הכנסות

אגף הכנסות

יעדים:

3,505

עזר שכר
2022

200

הכנסות
2022

-340

העצמת עובדים ופיתוח מנהלים.
שיפור השירות.
חיזוק האיתנות הפיננסית ומתן מענה כלכלי לאיזון תקציב
העיריה לאורך זמן.
מדידות נכסים.

תקציב
 2022כולל

8,810

189

80002
80003
80004
80005
80006
80007
80008
80009
80010
80011
80012
80013

190

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק האיתנות הפיננסית

משפטי

חיזוק האיתנות הפיננסית

משפטי

בחינת חוקי עזר נוספים  -אשפה עודפת ,שילוט ,לצורך התייעלות
כלכלית עירונית
נסיון למציאת מקורות הכנסה נוספים

0

העצמת עובדים ופיתוח מנהלים

פיתוח ההון
האנושי

קיום פעילויות להעצמת עובדי האגף

0

משאבי אנוש
והדרכה

חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

שמירת אחוזי הגבייה בשילוט תוך שיתוף פעולה עם מחלקת
שילוט ,הפעלת מוקד טלפוני לגבייה אקטיבית והעברת תיקים
לאכיפה
גביית ארנונה באחוז גביה שוטף של  93.3%גביה

0

חזות העיר

תושבים כללי

0

מנהל כספים

חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

גביית  14.4מליון ש"ח מיתרות ארנונה

0

מנהל כספים

חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

גבייה מעל  95%עבור יום לימודים ארוך

0

חינוך

תושבים כללי,
עסקים
תושבים כללי,
עסקים
תושבים כללי

רחבי העיר

חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

חיזוק האיתנות הפיננסית

משפטי

הכנת בקשה להעלאה חריגה לשנת  2023והגשתה למשרד
הפנים בכפוף לצו המיסים בהתאם לחוק
יציאה למכרז בנושא בחירת בית דפוס  -יועץ לכתיבת מכרז

פעולות

3,700

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

הגשת בקשה חריגה למשרד הפנים

פעולות

160

הלשכה המשפטית תושבים כללי

רחבי העיר

בחירת  5זכיינים

שיפור השירות

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מתן אפשרות תשלום היטלים והשבחה בכרטיס אשראי

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%הטמעה במערכות אגף הכנסות ובקרב עובדי 31/12/2022
האגף

שיפור השירות

טכנולוגיה
ודיגיטציה

העמקת שימוש התושבים בזימון תורים מראש

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 80%זימון תור מראש

31/12/2022

שיפור השירות

טכנולוגיה
ודיגיטציה

הגברת השימוש בטפסים מקוונים באתר האינטרנט

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 1000טפסים מקוונים בחודש

31/12/2022

שיפור השירות

שירות

הגדלת מספר התושבים המקבלים שובר ארנונה במייל

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 2000חשבונות למייל נוספים

31/12/2022

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

10

1623000750

20

1623000570

ספר תכנית עבודה
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סיוע אכיפה
והדרכה
הדפסות
תלושים
לתושבים

שותפים

קהל יעד

הלשכה המשפטית תושבים כללי

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

סיום העבודה הכלכלית והמשפטית והעברה לאישור 01/01/2023

עובדי עירייה

רחבי העיר

קיום פעילות להעצמת עובדי האגף

31/12/2022

רחבי העיר

 95%גבייה משילוט

31/12/2022

רחבי העיר

 93.3%גביה

31/12/2022

רחבי העיר

גביית  14.4מיליון  ₪מיתרות ארנונה

31/12/2022

גבייה מעל 95%

31/12/2022
01/07/2022
30/06/2022

אגף הכנסות

מס'
משימה
80001

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
סיום העבודה הכלכלית והמשפטית והעברה לאישור 30/06/2022

הערות

נדרש תקציב ממשאבי
אנוש

191

80015
80016
80017
80018
80019
80020
80021
80022
80023
80024
80025
80026
80027
80028

192

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור השירות

שירות

שמירה על אחוז מענה של מעל ( 95%מוקד חיצוני)

שיפור השירות

טכנולוגיה
ודיגיטציה

שליחת קבלות לתושב במסרון ודוא"ל בעת ביצוע התשלום

מדידות נכסים

הכנסות

ביצוע מדידות ברחבי העיר (מגורים ועסקים)

800

1623000751

חיזוק האיתנות הפיננסית

משפטי

הוצאת שומות יזומות ארנונה  +היטלים והשבחה

550

1623000581

חיזוק האיתנות הפיננסית

משפטי

שיפור השירות

שירות

שיפור השירות

שיפור תהליכים
וניהול ידע

הכנת תיקים מחיקת חובות כ  10מיליון והגשתם לאישור מועצת
העיר
אכיפה ,שירותי קבלת קהל ,הדרכות ,גבייה ,מוקד שירות ,בק
אופיס ,בקרות (שירותי מגע"ר)
פרסום תדריכים ועדכונים שוטפים בתחום החקיקה והפסיקה
לעובדים

שיפור השירות

שירות

הדפסת תלושי חיוב ארנונה לתושבים

שיפור השירות

שיפור תהליכים
וניהול ידע

עריכה ,עדכון ותיקוף נהלים והטמעתם

3,690

מדידות נכסים
ואיתור
הוצאות
משפטיות

תושבים כללי

רחבי העיר

מעל  95%מענה

תושבים כללי

רחבי העיר

100%

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ניצול תקציבי מקסימלי

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

פעילות שוטפת

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

הכנת מחיקת  60תיקים

31/12/2022

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

פעולות

800

פעולות

550

מנהל כספים

0

מנהל כספים,
הלשכה המשפטית
שירות ומוקד עירוני תושבים כללי

רחבי העיר

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בשוטף (תלוי שינויי חקיקה)

160

תושבים כללי

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 5נהלים לפחות

31/12/2022

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תשלום ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

קבלת רכש בהתאם לצורך וחלוקה התקצבית בין
האגפים

31/12/2022

1623000750

סיוע אכיפה
והדרכה

1623000570

הדפסות
תלושים
לתושבים

שיפור השירות

רכש

רכישת ספרות מקצועית

10

1623000780

הוצאות שונות פעולות

10

חיזוק האיתנות הפיננסית

שכר

תשלום שכר עובדים

3,160

1623000110

חיזוק האיתנות הפיננסית

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי אגף הכנסות

160

1623000130

משכורת ושכר שכר
משולבי
שעות נוספות שכר

3,160

מנהל כספים

160

מנהל כספים

עובדי עירייה

חיזוק האיתנות הפיננסית

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי אגף הכנסות

160

1623000140

שכר

160

מנהל כספים

עובדי עירייה

חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

החזר הוצאות אכיפה

-200

1117000690

הכנסות

-200

מנהל כספים

תושבים כללי

חיזוק האיתנות הפיננסית

רכש

שומה וגביה אירוח וכיבוד

0

מנהל כספים

140

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אחזקת רכב
עובדים
החזר הוצאות
אכיפה

פעולות

פעולות

3,700

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,הלשכה
המשפטית
תושבים כללי
מנהל כספים

רחבי העיר

אגף הכנסות

מס'
משימה
80014

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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80030
80031
80032
80033
80034
80035

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק האיתנות הפיננסית

פרסום והסברה

תשלום עבור פרסום צו ארנונה ברחבי העיר

חיזוק האיתנות הפיננסית

רכש

רכישת ציוד יסודי

80036

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

80038

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

80037
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חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

אגרת אישורי טאבו

-140

1121000220

חיזוק האיתנות הפיננסית

הוצאות שונות

שכר  -הוצאות שונות (עזר)

200

1623000115

חיזוק האיתנות הפיננסית

שכר

שכר עובדים זמניים

25

1623000210

חיזוק האיתנות הפיננסית

הוצאות שונות

הוצאות שונות  -עזר משרד

300

1623000492

עזר משרד

חיזוק האיתנות הפיננסית

הוצאות שונות

הוצאות משרדיות ועמלות

5

1623000560

חיזוק האיתנות הפיננסית

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1623000593

הוצאות
משרדיות
ועמלות
עזר מחשב

חיזוק האיתנות הפיננסית

משפטי

השתתפות הרשות בשכר שופט

80

1782000810

העצמת עובדים ופיתוח מנהלים

פיתוח ההון
האנושי

הדרכות מקצועיות לכלל עובדי האגף בנושאים מקצועיים

השתתפות
בהוצאות בית
משפט המקומי

ספר תכנית עבודה
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אגרת אישורי
טאבו
שכר תקציבי
עזר
זמניים

מנהל כספים

תושבים כללי

ביצוע פרסום בהתאם לצורך דרך מערך דוברות
והסברה
קבלת רכש בהתאם לצורך וחלוקה התקצבית בין
האגפים
עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

100

מנהל כספים

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

80

מנהל כספים

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הדרכה  1לעובד

31/12/2022

0

מנהל כספים

הכנסות

-140

מנהל כספים

עזר שכר

200

מנהל כספים

שכר

25

מנהל כספים

נגדי
פעולות
פעולות

300

מנהל כספים

5

מנהל כספים

נגדי
פעולות
פעולות

משאבי אנוש
והדרכה

תושבים כללי

עובדי עירייה

עובדי עירייה

עובדי עירייה

31/12/2022

אגף הכנסות

מס'
משימה
80029

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מתקציב מח' רכש

מתקציב אגף משאבי
אנוש והדרכה

195

אגף מחשוב ומערכות מידע

יעדים:
אבטחה ,זמינות ונגישות מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית.

אגף מחשוב ומערכות מידע
אגף המחשוב אחראי על תכנון וניהול מערך המחשוב מערכות מידע וטלפוניה ברשות המקומית,
במוסדות עירוניים ובמוסדות החינוך ומבצע תהליכי פיקוח ,מעקב ובקרה כמנגנון ניהולי ותפעולי
בארגון .מתוך תפיסה של חדשנות וקידום השירות ,צוות האגף מפתח ומטמיע מערכות מידע
וטלפוניה ודואג לתחזוקה ופיתוח מערך המחשוב של מוסדות החינוך כתשתית אסטרטגית למתן
שירות מיטבי ללקוחות ,שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות .כל עבודת האגף מגובה
במעטפת אבטחת מידע וסייבר השומרת על המידע העסקי של הרשות והגנת הפרטיות.

המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה ושירותית.
החלפת מרכזיית הטלפוניה העירונית.
תמיכה בשיפור השרות לתושב ע"י הטמעת מערכות
תומכות שירות.
שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו תוך הטמעת כלי
ניטור ובקרה מתקדמים.
תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה.
תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות החינוך.
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על בסיס
התשתיות החדשות שהוטמעו.
שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים.

פעולות
2022

5,900

נגדי פעולות
2022

-2,968

שכר
2022

2,705

עזר שכר
2022

-2,705

הכנסות
2022

-1,750

תב"ר
2022

2,000

תקציב
 2022כולל

10,605

תחזוקת מערך השרתים העירוני בחדר השרתים
הווירטואלי.
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית.
תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן ,נייר ואנרגיה.
הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב בתשלום
לרשויות אחרות.
שדרוג תשתיות התקשורת והטלפוניה במוסדות החינוך.
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130001
130002
130003
130004
130005
130006
130007
130008
130009
130010
130011
130012
130013
130014
130015
130016

198

הנהלת אגף

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך
העירייה
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך
העירייה
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך
העירייה
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

שכר

שכר הנהלת אגף ועובדים

2,470

1093000110

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי העירייה באגף המחשוב

55

1093000130

שעות נוספות

שכר

אחזקת רכבי לעובדי העירייה באגף המחשוב

180

1093000140

טכנולוגיה
ודיגיטציה

רכש ציוד מחשב

50

1093000420

טכנולוגיה
ודיגיטציה
הוצאות שונות

ניקיון בניין  -מחשוב ושכר

120

1093000753

אחזקת
רכב_עובדים
הוצ' אחזקת
מחשוב
ומדפסות
נקיון

רכש חומרים לאגף

10

1093000780

הוצאות שונות

הוצאות שונות  -נגדי מחשב

-2,968

1093000998

נגדי מחשב

הוצאות שונות

הוצאות שונות  -נגדי שכר

-2,705

1093000999

נגדי שכר

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה

מכרז מערכת גביה ופיננסים

0

0

מכרז מערכת לניהול ועדה וGIS -

0

0

עובדי עירייה

מכרז מערכת שכר ומשאבי אנוש

0

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

מכרז מערכת ניהול כספי למוסדות חינוך

0

0

ילדים ,נוער

רחבי העיר

בחירת מערכת

הטמעת מערכת ללשכה המשפטית

48

73004

2,000

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%הטמעה

31/12/2022

פיתוח מערכת תקינה

50

73004

2,000

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%הטמעה

31/12/2022

בחינה ובחירת מערכת לתכנית עבודה מקושרת תקציב

50

73004

2,000

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%הטמעה

31/12/2022

פיתוח והטמעת תיק תלמיד

52

73004

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%הטמעה באגף החינוך

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שכר

שכר

2,470

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

55

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

180

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

50

מנהל כספים ,חזות עובדי עירייה
העיר

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

120

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

-2,968

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

-2,705

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

רחבי העיר

בחירת מערכת

31/12/2022

בחירת מערכת

31/12/2022
31/12/2022

חומרים ושונות פעולות

שדרוג מחשוב
וטלפוניה
שדרוג מחשוב
וטלפוניה
שדרוג מחשוב
וטלפוניה
שדרוג מחשוב
וטלפוניה

נגדי
פעולות
עזר שכר

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

10

2,000

שותפים

מנהל כספים

בתי ספר ,חינוך

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

199

אפיון ופיתוח

 130017כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 130018כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

130019

דיגיטל טלפוניה ורכש

המשך פיתוח זירת התושב ושיפור תהליכים לתושב

200

73004

משאבי אנוש
והדרכה
מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

120

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מסעיף תקציבי גזברות
1093000754

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תשלום על מערכת  GISעירונית

0

מנהל הנדסה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מערכת  EPRלרווחה

0

שירותים חברתיים
וקהילתיים (שח"ק)

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

מתקציב גזברות סעיף
1621000570
מתקציב הנדסה סעיף
1732300570
תקציב אגף שח"ק סעיף
תקציבי 1841300751

 130026כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מחשוב חינוך  -כ"א ,קווי אינטרנט ,מערכות מידע חינוך

0

חינוך

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

 130027כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות
החינוך
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מחשוב חינוך  -הצטיידות

0

חינוך

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

סעיף תקציבי
 1811000570בתקציב
אגף חינוך
תב"ר  52004באגף חינוך

130023
130024
130025

מחשוב חינוך

200

מערכות מידע של אוטומציה לאגפים השונים בעירייה

450

1093000752

תשלום לחברה מתפעלת שכר
רכש ציוד מחשוב לכל העירייה

1093000930

120

תשלום על מערכת הליבה של העירייה  -אוטומציה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מערכות שכר
ומשאבי אנוש
פעולות
מערכות
מחשוב ותוכנה
רכישת ציוד
מחשב

פעולות

620

רחבי העיר

העלאת שני שירותי חווית לקוח לתושב לאתר
בעירוני

31/12/2022

רחבי העיר

130022

מערכת משאבי אנוש ושכר

620

1093000751

פעולות

2,000

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות
שירות ומוקד עירוני ,תושבים כללי
תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

130021

טכנולוגיה
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
ודיגיטציה
טכנולוגיה
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
ודיגיטציה
טכנולוגיה
תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
ודיגיטציה
טכנולוגיה
תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך
ודיגיטציה
העירייה
טכנולוגיה
תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך
ודיגיטציה
העירייה
טכנולוגיה
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ודיגיטציה
ושירותית
תמיכה בשיפור השרות לתושב ע"י הטמעת מערכות טכנולוגיה
ודיגיטציה
תומכות שירות

המשך תחזוקת  DATA WAREHOUSEומאגר תושבים מרכזי

200

73004

שדרוג מחשוב תב"ר-
הוצאות
וטלפוניה
שדרוג מחשוב תב"ר-
הוצאות
וטלפוניה

2,000

תושבים כללי

רחבי העיר

סיום שלב א' בתכנית

31/12/2022

31/12/2022

130020

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

מרחב גיאוגרפי

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

450

201

מרכז תמיכה ותשתיות

שכר

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

1,000

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

1,530

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב
בתשלום לרשויות אחרות

שכר

שעות נוספות עובדי עירייה הנותנים שירותים לרשויות אשכול
השרון

0

1769001130

הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב
בתשלום לרשויות אחרות

שכר

אחזקת רכב עובדי עירייה הנותנים שירותים לרשויות אשכול
השרון

0

1769001140

אחזקת רכב
מחשוב אזורי

הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב
בתשלום לרשויות אחרות
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה

שירותי קבלן עבור אשכול רשויות השרון

1,000

1769001750

שכר עובדי אגף מחשוב (קבלנים)

1,530

1093000750

1,000

73004

קבלנים שירותי פעולות
מחשוב אזוריים
שרותי תמיכה  -פעולות
עובדים קבלנים
שדרוג מחשוב תב"ר-
הוצאות
וטלפוניה

130033
130034
130035

 130036כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

202

טכנולוגיה
ודיגיטציה

תשלום רשיונות מיקרוסופט ,crm ,אתר עירוני ,זימון תורים,
מערכת דיוור ,שרת פקסים ,תוכנת מל"ח ,אופיס לייט ,רשיונות ,BI
אנטי וירוס ,פורטנוקס ,NAC ,שרתי אחסון ,זום ,ג'ובינג ,תמיכות,
ניהול הסעות ,טפסים לחינוך ,אפליקציית ספירת מלאי ,ניהול
תקציב ,מערכת ניהול ידע עומר ,מערכת סייעות ,נוכחות ,מכרזי
מחשוב ,רשיונות תדריאן ,רשיונות  ,call cnterהקלטת שיחות,
פיתוח תיק תלמיד
400
חדר שרתים וירטואלי בענן

73004

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שדרוג מחשוב
וטלפוניה

31/12/2022

שכר

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב
בתשלום לרשויות אחרות

שכר

שכר עובדי עירייה הנותנים שירותים לרשויות אשכול השרון

0

1769001110

130032

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

0

עובדי עירייה

 130029כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב
בתשלום לרשויות אחרות
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

הכנסות

השתתפות בשירותי תמיכה

-350

1269001692

130031

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הכנסות

-350

 130028כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב
בתשלום לרשויות אחרות
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

הכנסות

הכנסות מחשוב -שירותים לרשויות

-1,400

130030

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

1269001440

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-1,400

הכנסות
משירותי
מחשוב
איזוריים
השתתפות
בשירותי
תמיכה
שכר שירותי
מחשוב
איזוריים
שעות נוספות
מחשוב אזורי

תב"ר-
הוצאות

2,000

2,000

עובדי עירייה

מרחב גיאוגרפי

גני ילדים ,חינוך

רחבי העיר

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

203

130037

תקשורת

שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית ,חכמה
ושירותית

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה

 130044כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 130045כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על
בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה

130038
130039
130040
130041
130042
130043

204

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

טכנאי תקשורת

179

1092000540

בזק  -תשתית תקשורת וקווים

1,480

1092000540

טלפונים

פלאפון  -מנויים לחברת סלולאר ודאטה

150

1092000540

טלפונים

פעולות

מנויים לחברת YES

14

1092000540

טלפונים

פעולות

2,000

ביפרים עבור מחלקת ביטחון

2

1092000540

טלפונים

פעולות

2,000

תדיראן  -תחזוקת מרכזיית הטלפונים

110

1092000540

טלפונים

פעולות

2,000

בטחון ,בטיחות
ושירותי חירום

חבילת  smsארגוני

24

1092000540

טלפונים

פעולות

2,000

הוט  -ציר תקשורת ראשי לענן

30

1092000540

טלפונים

פעולות

2,000

דוברות והסברה,
לשכת מנכ"ל,
שירות ומוקד עירוני

הוט  -ציר  PRIלגיבוי התקשורת בעירייה

11

1092000540

טלפונים

פעולות

2,000

ספר תכנית עבודה
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שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

טלפונים

פעולות

2,000

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

2,000

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

2,000

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

205

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

יעדים:

אגף ביטחון ,בטיחות ושירותי חירום מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום ,בהתאם
לתרחישי הייחוס ומהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון ,בטיחות ושירותי חירום לכלל יחידות
העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה .יחידות האגף פועלות למתן מענה אפקטיבי
למשימות ביטחון ,אבטחה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר .איתור מפגעים וביצוע
פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות עובדים ותלמידי מוסדות החינוך .האגף פועל לפי
ערכי הליבה הבאים :מקצועיות ,נחישות ,אמינות ,יושרה ,יצירתיות.

הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי העירייה.
חיזוק שיתופי פעולה – יחידות עירייה ,מתנדבים ,כוחות
ביטחון ורשויות סמוכות.
מוכנות למלחמה.
מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה.
מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים.
מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך.
צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר.
שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה.

פעולות
2022

22,982

נגדי פעולות
2022

625

שכר
2022

11,852

עזר שכר
2022

200

הכנסות
2022

-29,395

תב"ר
2022

1,760

תקציב
 2022כולל

36,594

שיפור השירות.
שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים.
אכיפת החנייה  -גביית דו"חות וחובות.
ניהול חברות הגבייה.
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207

הנהלת אגף

ביצוע סיורים להגדלת תחושת הביטחון של בעלי העסקים ועוברי 0
הדרך-שמירת תחושת ביטחון בקרב הסוחרים בפרט ותושבי העיר
בכלל
הטמעת מערכת לשגרת ביקורות וטיפול במערכות גילוי וכיבוי אש 0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

0

תושבים כללי

0

0

600

71012

 120001כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

 120002כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

 120003עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 120004כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השרות

פיתוח ההון
האנושי

קיום שתי פעילויות בשנה לפיתוח העובד

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

טכנולוגיה
ודיגיטציה

פריסת מצלמות חישנים ואמצעים טכנולוגיים ברחבי העיר
בהתאם לתכנית העבודה

 120005כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

 120006כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

אחזקה ותפעול ,בתי ספר,
חינוך ,מחשוב ומערכות מידע,
שירות ומוקד עירוני ,קיימות
וחדשנות
עובדי עירייה
משאבי אנוש והדרכה

רחבי העיר

 100%אחוז ביצוע

רחבי העיר

קיום  2פעילויות מתוך 2

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%הטמעה

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

רחבי העיר

92%

31/12/2022

600

הטמעת מערכות במוקד הביטחון  -לחצני מצוקה ,שוע"ל ,הטמעת 0
מערכות שליטה ובקרה במוקד הביטחון ,תשלום עבור מערכות
מוקד הבטחון
400
ביצוע ביקורות ציוד כיבוי אש במוסדות חינוך

71009

גילוי וכיבוי אש תב"ר-
הוצאות
במוס"ח

450

 120007כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

ביצוע ביקורות ציוד כיבוי אש במוסדות עיריה

150

71010

תב"ר-
הוצאות

200

 120008כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

השלמת התקנת מערכות גילוי אש וביצוע הנחיות כב"ה במוסדות 50
חינוך

71009

 120009כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

השלמת התקנות מערכות גילוי אש לפי דרישות כב"ה במוסדות
העירייה

50

71010

 120010כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

בטיחות

תשלום לכיבוי אש עבור כיבוי שריפות בשטחים הציבוריים

35

1726000750

הגיל הרך ,ילדים,
איכות הסביבה ,בתי ספר,
חינוך ,מחשוב ומערכות מידע ,נוער
תחזוקה ותפעול
הגיל הרך ,ילדים,
איכות הסביבה ,בתי ספר,
חינוך ,מחשוב ומערכות מידע ,נוער
תחזוקה ותפעול
הגיל הרך ,ילדים,
איכות הסביבה ,בתי ספר,
חינוך ,מחשוב ומערכות מידע ,נוער
תחזוקה ותפעול
עובדי עירייה
איכות הסביבה ,בתי ספר,
חינוך ,מחשוב ומערכות מידע,
תחזוקה ותפעול
תושבים כללי

שיפור השרות

שירות

שיפור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות תושבים אגף בטחון 0

120011

208

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

שמירה על
בטחון הציבור

תב"ר-
הוצאות

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

גילוי וכיבוי
אש במוסדות
עירייה
גילוי וכיבוי אש תב"ר-
הוצאות
במוס"ח
גילוי וכיבוי
אש במוסדות
עירייה
כיבוי אש
שטחים
ציבוריים

450

תב"ר-
הוצאות

200

פעולות

35
0

ירידה במספר עבירות יחסית לשנת 31/12/2022
2022
30/06/2022

איכות הסביבה ,שירות
והסברה ,מחשוב ומערכות
מידע ,תחזוקה ותפעול
מחשוב ומערכות מידע,
שירות ומוקד עירוני

שירות ומוקד עירוני

תושבים כללי

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

209

120013
120014
120015
120016
120017
120018
120019
120020
120021
120022
120023
120024
120025

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

חירום

 120026כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

210

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום למוקד האזעקות

תקציב מאושר
עבור משימה
190

1817100754

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

היערכות לחירום

0

1721000780

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום חשמל משרדי אגף בטחון

85

1723000430

חשמל

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תגבור אבטחה במרחב הציבורי ותשלום עבור תגבור אבטחה בעיר 520
לפי הערכת מצב קב"ט
0
תשלום עבור ביטוח מבנים אגף בטחון

1722400751

שמירת שלום
הציבור

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שכר עובדי מוקד בטחון

499

1722401210

מוקד בטחון

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שכר עובדי מוקד בטחון

340

1723000110

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום עבור שעות נוספות עובדי מוקד בטחון

60

1723000130

משכורת ושכר שכר
משולבי
שעות נוספות שכר

60

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מוקד בטחון

50

1723000140

שכר

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שכר עובדי אגף בטחון וממונה שעת חירום

135

1722000110

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שכר קב"טים

1,980

1817100110

אחזקת רכב
עובדים
משכורת ושכר שכר
משולבי
שכר
קבט שכר

50

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שעות נוספות

200

1817100130

שעות נוספות

שכר

200

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום אחזקת רכב לעובדים

100

1817100140

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הכנסות

השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שח"ק

0

אחזקת רכב
עובדים

שכר

100

מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה

רכש

רכש ציוד לנגרר חפק ,רכישת ציוד ליחידת מתנדבים ,רכש ציוד
אופרטיבי ,רכב מבצעי זיווד כלי רכב ,ציוד לשמירת רציפות
תפקודית במשבר חשמל מתמשך

כרטיס

שם כרטיס

אחזקת
ורכישת אמצעי
מיגון
פעולות
קצין העיר
פעולות

85

פעולות

780

0

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

499

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

340

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

135

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

1,980

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
שירותים חברתיים קהילתיים תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הנהלת אגף

רחבי העיר

מתן מענה מיטבי בהתאם לתקציב 31/12/2022
אגף שח"ק

מתקציב אגף שח"ק

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

0

0

0
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מנהל כספים

עובדי עירייה

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120012כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 190

שותפים

הערות

211

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

מוכנות לחרום-שדרוג מחסן הג"א

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

שיפור רמת המוכנות העירונית לשעת חירום  -ביצוע תרגילים,
תמיכה ביחידות מתנדבים ,ריענון תיקים ונהלים

80

 120029כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

תרגיל לכלל המכלולים

0

0

 120030כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

תרגיל המשך לכלל המכלולים

0

0

מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה

ביטחון וחירום

השתלמות מודיעין אוכלוסיה ליחידת המתנדבים

0

0

מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה

120031
120032
120033
120034
120035

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

 120036כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120037כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120038כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

212

80

פיתוח ההון
האנושי
ביטחון וחירום

פעילות העשרה והרמות כוסית לחג הפסח וראש השנה

0

0

אחזקה ותפעול ,חינוך,
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
שירות ומוקד עירוני ,שירותים
חברתיים קהילתיים ,קהילה
וחברה
דוברות והסברה ,חינוך,
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
קהילה וחברה ,שירותים
חברתיים קהילתיים
אחזקה ותפעול ,דוברות
והסברה ,בתי ספר ,חינוך,
מחשוב ומערכות מידע,
קיימות וחדשנות
אחזקה ותפעול ,חזות העיר,
חינוך
חינוך ,דוברות והסברה

ביקורת פקע"ר במקלטים ציבוריים

0

0

דוברות והסברה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

המשך הטמעת ורענון מערכת השוע"ל

0

0

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

תרגיל שו"ב לכלל מנהלי המכלולים

0

0

מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה

ביטחון וחירום

ביצוע תרגילים ,הכשרות ליחידות עירוניות ויחידות מתנדבים

0

0

אחזקה ותפעול ,חזות העיר,
חינוך
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,קהילה וחברה ,רשות
הספורט
חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

אחזקת מקלטים ציבוריים

250

670

אחזקה ותפעול

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

שיקום מקלטים ציבוריים

0

0

מנהל כספים

מוכנות למלחמה

1729000780

1723000810
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הוצ' לשעת
חרום

השתתפות
בפיקוד העורף

פעולות

פעולות

קהל יעד

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

תרגיל  1למכלול

31/12/2022

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

תרגיל  1למנהל מכלול

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 3השתלמויות בשנה

31/12/2022

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
תושבים כללי

רחבי העיר

 2פעולות בשנה

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית עבודה
מפורטת
 3ריענונים בשנה לכלל המכלולים

31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

תרגיל בשנה

31/12/2022

ילדים ,נוער ,הגיל
הרך
תושבים כללי

רחבי העיר

 4תרגילים בשנה

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
תושבים כללי

רחבי העיר

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120027כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120028כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הערות
לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי
תקציב

יבוצע מתקציב תחזוקה

213

120050
120051
120052
120053

214

בטיחות

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

טיפול במחסני החירום פעם ברבעון

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

השתתפות בביצוע ביקורות בטחון בתאגיד המים ,במקלטים
ציבוריים וניסויי צופרים
כתיבה ועדכון של תיקי המכלולים

0

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

הכשרת מנהלי המכלולים-המרכז לאיתנות של פיקוד העורף

0

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

קיום ועדות מל"ח וועדות בטחון

10

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

היערכות לביקורת רשותית של פיקוד העורף

0

מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה

רכש

רכש כיבוד קל וקפה ליחידות המתנדבים

0

כרטיס

מנהל כספים

רחבי העיר

ביצוע  1לרבעון

0

0

מנהל כספים

רחבי העיר

0

מנהל כספים

רחבי העיר

 100%ביצוע בהתאם לתכנית
עבודה מפורטת
ביצוע אחת לשנה

31/12/2022
31/12/2022

0

רחבי העיר

הכשרה ל 3-מנהלים שונים

31/12/2022

10

עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

 4ועדות בשנה

31/12/2022

0

עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

תיקון כל הליקויים מביקורת 31/12/2022 2018

0

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה
רחבי העיר
תושבים כללי

100%עמידה בתקציב ללא חריגה

31/12/2022

100%עמידה בתקציב ללא חריגה

31/12/2022

1726000780

שם כרטיס

מלח ופסח
הוצאות אחרות

סוג תקציב תקציב
2022
0

פעולות

פעולות

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום

תשלום שנתי בהתאם לחוק הג"א

420

1723000810

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

שכר חנייה

220

1721000110

השתתפות
בפיקוד העורף
שכר
שכר בטחון

שותפים

670

קהל יעד

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120039כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120040כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120041כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120042כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120043כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120044כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120045כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120046כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120047כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120048כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120049כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

תקציב הועבר למח' רכש

220

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

חירום

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

אחזקת חנייה

35

1721000140

אחזקת רכב

שכר

35

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

חירום

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

שעות נוספות שמירה

35

1721000130

שעות נוספות
בטחון

שכר

35

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

חירום

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

ביצוע תחקירים לאירועי בטיחות במוסדות חינוך

0

0

עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%אירועים מתוחקרים

31/12/2022

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

ביצוע בדיקות לאיתור מפגעים במוסדות העירייה לפי תכנית
מפורטת של מנהל מחלקת בטיחות
תחקור אירועי בטיחות מדווחים

0

0

0

0

אחזקה ותפעול ,חזות העיר,
מנהל הנדסה
אחזקה ותפעול ,חזות העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת
 100%אירועים מתוחקרים

31/12/2022

הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי
העירייה

בטיחות

קיום הדרכות וימי עיון בנושאי הבטיחות למחלקות ביצועיות
(תחזוקה ,חשמל ,גינון ,עבודות ציבוריות ואגף תרבות)

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית העבודה
המפורטת

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

31/12/2022
31/12/2022

215

120060
120061
120062
120063
120064
120065
120066

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

 120067כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120068כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

216

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

יעד אגפי

תחום

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע לומדה לכלל עובדי
הרשות

הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי
העירייה

בטיחות

0

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%מענה

31/12/2022

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

בטיחות

בחינת מפגעים במוסדות עירוניים על בסיס קריאות מוקד

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

אחת לרבעון

31/12/2022

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

ריכוז ועדת הבטיחות העירונית

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום  100%מהדוחות

31/12/2022

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

פרסום דוחות הבטיחות באתר האינטרנט העירוני

0

126

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%מוסדות מאושרים

31/12/2022

שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

בטיחות

השלמת ביצוע מבדקי בטיחות ,בקרת תיקון ליקויים והוצאת
אישורי בטיחות למוסדות חינוך
שדרוג מערכות בטחון ובטיחות

100

מנהל הנדסה ,משרדי ממשלה תושבים כללי

רחבי העיר

מתן מענה מיטבי בהתאם לתקציב 31/12/2022

126

1744000752

100

71013

בטיחות וגהות
בעבודה
תב"ר-
שדרוג מער'
בטחון ובטיחות הוצאות

1722101210

שכר מוקד עיר שכר
ללא אלימות

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שכר מוקדן בטחון במשמרת לילה

70

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

0

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

בטיחות

פעולות

70
0

הטמעת מערכת טכנולוגית לניהול תהליכים של אבטחת מוסדות
חינוך
תחזוקת אמצעי מיגון

170

1817100757

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

התקנת ותחזוקת מערכות מתח נמוך

200

1811000750

תחזוקת
אמצעי מיגון
טיפול בגלאים

פעולות

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

אבטחה ניידת של מוסדות חינוך באמצעות  8ניידות סיור

1,000

1721000750

סיורים מוס"ח

פעולות

1,000

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים

ביטחון וחירום

מתן מענה אבטחה של סיור עירוני באמצעות  2ניידות  24שעות
ביממה
אבטחת אירועים עירוניים לפי הנחיות משטרת ישראל

1,680

1721000752

0

מרחב עירוני
סיור

פעולות

1,680

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

עדכון נוהלי חוזרי מנכ"ל והפצתם לגורמים הרלוונטים

0

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום עבור תגבור אבטחה בפארק כפר סבא

260

פעולות

170
200

0
0

1722400751

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שמירת שלום
הציבור

פעולות

780

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

רחבי העיר
בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,קהילה וחברה ,רשות
הספורט

 100%הטמעה

 100%עמידה בתכנית עבודה
מפורטת
 100%עמידה בתכנית עבודה
מפורטת
 100%עמידה בתכנית עבודה
מפורטת
 100%עמידה בתכנית עבודה
מפורטת

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120054עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 120055כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120056כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120057כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120058כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120059כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
הסדרה של הדרכת בטיחות לכל עובד בעירייה  -באמצעות לומדה 0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

בקרה חודשית

תושבים כללי

מרכז :הפארק

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

217

218

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

תשלום עבור מאבטחי בתי ספר יסודיים

1817100750

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

תשלום עבור מאבטחי חטיבות הביניים

1,420

1817100751

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

תשלום עבור מאבטחים בבתי ספר אורט

230

1817100752

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

תשלום עבור מאבטחים בתיכונים

1,250

1817100753

שמירה בתיכון

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

תשלום עבור מאבטחים באשכולות גני ילדים

2,070

1817100756

מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך

ביטחון וחירום

תשלום עבור נאמני קורונה

0

שמירה גני
ילדים

כרטיס

שם כרטיס

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הכנסות

הכנסות היטל שירותי שמירה

-5,487

1224000220

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הכנסות

הכנסות השתתפות בקבט

-220

1317100921

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הכנסות

הכנסות השתתפות שמירה משטרה

-5,500

1317100991

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה בקרית ספיר

200

1098001750

חינוך

רחבי העיר

שמירה
ביסודיים
פעולות
שמירה
בחטיבות
שמירה באורט פעולות

1,420

חינוך

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

230

חינוך

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

חינוך

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

פעולות

1,250

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

פעולות

2,070

חינוך

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

0

חינוך

-5,487

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-220

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-5,500

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

מרכז :הפארק

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022
 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

מתקציב אגף חינוך

היטל שירותי
שמירה
הכנסות
השתתפות
בקבט
הכנסות
השתתפות
שמירה משטרה
פעולות
שמירה

200

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה פארק

400

1746100753

שמירה פארק

פעולות

400

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי
חזות העיר

תושבים כללי

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה במוסדות חינוך חודש יולי

315

1812821751

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה במוסדות חינוך (יול"א)

1,000

1812500750

שמירה
בחופשת יולי
שמירה

פעולות

315

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פעולות

1,000

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה

60

1829300751

שמירה

פעולות

60

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

מיגון בלשכות רווחה  -שח"ק

790

1841300780

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

זמניים

0

1817100210

מיגון בלשכות
שמירה
זמניים

פעולות

790

שירותים חברתיים קהילתיים תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שכר

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות עזר מחשוב

100

1721000593

עזר מחשוב

נגדי
פעולות

100

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות

שותפים

קהל יעד

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120069כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120070כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120071כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120072כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120073כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120074כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120075כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120076כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120077כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120078כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120079כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120080כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120081כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120082כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120083כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120084כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120085כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
3,750

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 3,750

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

הערות

219

שיטור עירוני

 120097כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120098כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120099כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

220

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

עזר שכר שכר תקציבי עזר

תקציב מאושר
עבור משימה
100

1722000115

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות עזר משרדי

100

1722000492

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

רכש

פעולות הוצאות כיבוד עבור בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

0

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות תקציב עזר אחזקת רכב

100

1722000796

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות אחזקה תקציב עזר

40

1722000798

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות עזר משרד

50

1722400492

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

טכנולוגיה
ודיגיטציה
הוצאות שונות

פעולות מערכת תוכנת מוקד ביטחון

226

1722400752

פעולות החזר הון  -העברה לתבר

424

1722400790

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

עזר שכר שכר תקציבי עזר

100

1723000115

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות תקציב עזר אחזקת רכב

150

1723000796

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

נגדי פעולות אחזקה תקציב עזר

40

1723000798

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר תקציבי
עזר
עזר משרדי

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום עבור תחזוקת מצלמות אבטחה

120

1722400753

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום עבור תקשורת מצלמות אבטחה

140

1722400540

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

הפעלה אפקטיבית של מערך שיטור עירוני בשיתוף משטרת
ישראל מענה ליעדי המשטרה ועיריית כפר סבא

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי
פעולות

נגדי
תקציב עזר
פעולות
אחזקת רכב
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר
נגדי
עזר משרד
פעולות
מערכת תוכנת פעולות
מוקד ביטוחון
פעולות
החזר הון -
העברה לתבר
שכר תקציבי עזר שכר
עזר
נגדי
תקציב עזר
פעולות
אחזקת רכב
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר
תחזוקת
מצלמות
הוצאות
תקשורת
אינטרנט
למצלמות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

100

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

0

בתי ספר

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

100

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

40

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

50

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

226

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

424

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

100

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

150

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

40

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

פעולות

120

פעולות

140

0

אחזקה ותפעול ,מנהל
הנדסה ,קיימות וחדשנות

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ירידה בנתוני עבירות איכות
חיים כולל עבירות רעש ובריונות
בתנועה

31/12/2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120086כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120087כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120088כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120089כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120090כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120091כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120092כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120093כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120094כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120095כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120096כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
עזר שכר 100

הערות

221

מטרה עירונית

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

קידום שיתופי הפעולה עם הרשות החדשה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

קהילה ופנאי

 120103כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

צמצום עברות איכות חיים  -מטרדי רעש ,ונדליזם ,אלכוהול,
בריונות בתנועה וכו'
פעילות התנדבות בקהילה ופעולות שיתוף עם הקהילה  -חלוקת
מזון ,פעילות בבתי ספר
טיפוח הקשר עם קב"טים של מוסדות ציבור וגופים פרטיים

 120104כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
120105
120106
120107
120108
120109
120110
120111
120112

222

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סוג תקציב תקציב
2022
0

רחבי העיר

 4שיתופי פעולה בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

ירידה של  5%עבירות יחסית
לשנת 2022
 4פעולות

31/12/2022
31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

פגישה ברבעון

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 9פעולות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 5אימונים בשנה

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 24פעולות בשנה

31/12/2022

71

רשות הספורט

עובדי עירייה

רחבי העיר

 10הכשרות לשיטור העירוני

31/12/2022

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתכנית הדיווחים

31/12/2022

רחבי העיר

 100%מענה לאירועים בעיר

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

0

0

0

0

0

0

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

ביצוע מבצעים משותפים :שירות וטרינרי ,רישוי עסקים ,גנים ונוף0 ,
תנועה ,אופניים חשמלים ,פיצוציות ,מכירת אלכוהול בניגוד לחוק,
הקמות רעש
0
אימון יחידתי ,ביצוע מטווחים ,אימונים טקטיים

0
0

שיפור השרות

ביטחון וחירום

ביצוע תרחישים ,ביצוע מסדרי כשירות ציוד ואמצעים ,ביצוע
תחקירים חודשיים

0

0

שיפור השרות

פיתוח ההון
האנושי

הדרכות והכשרות פקחים

71

שיפור השרות

קשרי חוץ

דיווח שוטף של היחידה למשרד לבטחון פנים על הפעילות

0

0

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

הערכות ופעילות קיץ

0

0

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום עבור ליסינג רכבי שיטור עירוני

200

1722400931

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום עבור דלק רכבי שיטור עירוני

100

1722400531

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

תשלום עבור תיקוני רכבי שיטור עירוני

5

1722400532

1722400520

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכשרות וציוד
שיטור עירוני

ליסינג שיטור
עירוני
דלק שיטור
עירוני
תיקונים כלי
רכב שיטור
עירוני

פעולות

שותפים
חינוך ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
דוברות והסברה ,חינוך,
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
עסקים

קהל יעד

פעולות

200

אחזקה ותפעול

פעולות

100

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

פעולות

5

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120100כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 120101כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120102כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

223

120114
120115
120116
120117
120118

120119

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטוח

תשלום עבור ביטוחים וטסט לרכבי שיטור עירוני

תקציב מאושר
עבור משימה
19

1722400533

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

הוצאות שונות

הוצאות שונות לצוות השיטור העירוני

140

1722400780

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

טלפונים ומכשירי קשר של השיטור העירוני

30

1722400541

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום שכר שיטור עירוני

2,100

1722400110

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

תשלום עבור שעות נוספות שיטור עירוני

418

1722400130

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום

שימור וניהול מתנדבים הפועלים לשמירה על חוסנה של העיר
במרחב העירוני

0

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

בטיחות בדרכים

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

רחבי העיר

פעולות

140

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

פעולות

30

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שכר

2,100

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שיטור עירוני

שכר

418

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שיטור עירוני

0

חינוך ,שירותים חברתיים
קהילתיים

תושבים כללי ,נוער רחבי העיר

31/12/2022

 4פעולות

עבור  2קטנועים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

מיזם "נשק וסע בבטחה" בדיקת מפרצים ,תמרור ,ניהול וקיום
הכשרות ,הכנת תורנויות ,העלאה לאתר וטיפול יומיומי בעבודה
שוטפת עם הנהלת בתי ספר והנהגת הורים כולל טיפול בתשתיות
ואכיפה כנדרש (כולל רכישת ציוד)

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

חינוך ,קהילה וחברה ,ועדים,
בתי ספר

תושבים כללי ,ילדים רחבי העיר

100%

31/12/2022

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

פרוייקט נבחר פעילות בטיחות בדרכים

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

בתי ספר ,חינוך ,קהילה
וחברה ,ועדים

תושבים כללי ,ילדים רחבי העיר

100%

31/12/2022

תקציב לרכישת ציוד (5,000
 )₪והרצאות להנהגת הורים
מרוכזים( )₪ 5,000ביצוע סרטוני
הסברה לכל ביהס בנפרד ייעודי
ביוטיוב כל הנהגת הורים בנפרד
כולל צילום חזית בית הספר 4,000
שח
פרוייקט ייחודי בהתאם להחלטת
ראש העיר

בטיחות בדרכים

פעילות "מנהיגי דרך צעירים" עבור  22בתי ספר יסודיים שכבות
א-ו בהתאמה תכנית לכבוד שניאור חשין מאושרת משרד חינוך
התכנית נתמכת בנוסף לפעילות ניידת

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

בתי ספר

רחבי העיר

100%

31/12/2022

תכנית ייחודית מטעם אור ירוק
בשיתוף משרד החינוך עבודה
רוחבית לכל תלמידי בתי הספר
היסודי .התוכנית כולל ערכה
מודולרית (השלמת רכישות בתי
ספר חדשים  5,500שח) ,ליווי
צוותי הוראה ,תוכנה ייעודית
למעקב וניידת ליום שיא לפעילויות
בתחנות ( 1000לכל ביהס
השתתפות  50%מימון).עבור 23
בתי ספר יסודי  11,500שח)

 120120כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 120121כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

224

הוצאות טסט
ובטוח רכב
שיטור עירוני
שיטור עירוני
שונות
הוצאות
תקשורת
טלפוניה
שיטור עירוני
שכר
שעות נוספות
שיטור עירוני

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

ילדים

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120113

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 19

הערות

225

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

בטיחות בדרכים

120123

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120124

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120125

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120126

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

גיבוש נהלים מול אגפים ומחלקות לייעול העבודה לפיקוח ומעקב 0

ניהול מערך כללי לתיקון והתקנת מעקות ,סימוני צביעה ,תמרור
במקביל להשלמות בדרישות לטיפול במוקדי סיכון למוסדות
העירייה בדגש פתיחת שנת לימודים ,פיקוח על תיקון והתקנת
מעקות ,סימוני צביעה ,תמרור במקביל להשלמות בדרישות
לטיפול במוקדי סיכון למוסדות העירייה בדגש פתיחת שנת
לימודים והשתתפות בישיבות ברשות מנכ"ל ודיווח
הכשרה ליווי מקצועי והפעלה למתנדבי זה"ב בגן כולל אספקת
ציוד חומרי לימוד והרצאות העשרה בתחום

76003
76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

0

76003

0

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

דוברות והסברה ,חינוך

אוכלוסיה דתית,
הורים ,ילדים ,נוער

רחבי העיר

8

210

בתי ספר

מבוגרים

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

0

אחזקה ותפעול ,החברה
הכלכלית ,חזות העיר ,חינוך,
מנהל הנדסה ,שירות ומוקד
עירוני

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

210

חינוך ,עמותות

אזרחים ותיקים,
הגיל הרך ,הורים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

0

עובדי עירייה

אחזקה ותפעול ,החברה
הכלכלית ,הלשכה המשפטית,
חזות העיר ,חינוך ,שירות
ומוקד עירוני ,קהילה וחברה
תושבים כללי
דוברות והסברה ,קהילה
וחברה ,רשות הספורט,
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי
נוער
בתי ספר

רחבי העיר

35

31/12/2022

רחבי העיר

100%

31/12/2022

רחבי העיר

100%

31/12/2022

120127

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

השתלבות באירועים קהילתיים וביצוע פעולות למניעת היפגעות
של כל משתמשי הדרך

4

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

120128

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

פעילות הסברה מקיפה בנושא הסעות בקרבת תחנות אוטובוס,
פיקוח על הדרכת נהגי הסעות בחינוך ,הפעלת מיזם נאמני
בטיחות בהסעות

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

226

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120122

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
הפקת מסלול בטוח ואגרת להורים עבור בתי ספר יסודיים בהתאם 0
לאזור רישום ציון מעבירי דרך ומשמרות זהב ככרות מעברי חציה
גשרים ועוד מסלול בטוח
0
ליווי והכשרה של צוותי בתי ספר יסודיים לעבודה שוטפת כולל
הגשה לפרס ארצי ליווי והכוונה ופעילות חוויתית ייעודית

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
210
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
נבחנת האפשרות לביצוע
אפליקציה מותאמת ולמעבר למפות
דיגיטליות
טרם הוחלט בתי ספר שיגשו (על
פי בחירתם ויכולתם) סיוע בהגשת
בית ספר לפרס משרד חינוך,ביצוע
עבודות גרפיקה ומוצרים בעלי
מסרים הכולל גם פעילות בנושא
זהב נגישות ואורח חיים בטוח עלות
כ 15,000-שח
יש לבצע מערך משותף הנדסה/
תפעול/תחזוקה

על מנת לשמר את מתנדבי זהב בגן
יש צורך בפעילות יזומה להעשרה
וקבלת מידע והסבר על אופן
פעילותם כמו כן ,רכישת אביזרים
לפיצוע סדנאות/פעילויות במס'
גני ילדים
יש צורך דחוף בביצוע מס' נהלים
עם גורמי פנים נוספים (חינוך,
ביטחון ,הנדסה ,חברה תרבות ופנאי,
נוער צעירים וקהילה)
שילוב פעילויות בקהילה (תקצוב
ל 5-פעילויות לאורך השנה)
עבור חטיבות הביניים לשכבת
כיתות ז'  15חטיבות כולל שש שנתי
כ 46 -כיתות (פעילות לכיתה בסך
)₪ 500

227

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

ניהול מערך עירוני למבצע  3הימים הראשונים ללימודים

 120130כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120131

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120132

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

קידום סלילת שבילי אופניים במרחב העירוני במימוש תקציבים
קיימים .פיקוח על הגשת בקשות משרדי ההנדסה למשרד
התחבורה
28
אופניים חשמליים  -פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך
מבוצע באמצעות ספקים חיצוניים לשכבת כיתות י' (מגיל 16
ומעלה)  +פרסום הודעת ראש העיר עם מסרים לחיזוק האחריות
ההורית +פעילות לעידוד חבישת קסדה בקהילה ומכירת קסדות
(קיים במלאי) במוסח ובקהילה +פעילות הדרכה באמצעות
שוטרים קהילתיים במסגרת הבלתי פורמאלית+העברת מסרים
להורים באסיפות הורים+תגבור ופעילות יזומה לאכיפה בשתפ
שיטור עירוני ,משטרת ישראל ורשות פיקוח ואכיפה וחנויות
מסחריות לכילים ממונעים לא מרושיינים
0
ביצוע חידון עירוני בשלושה שלבים

120133

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120134

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

פרסום אמצעי מדיה דיגיטלי אתר עירוני וארגזי פרסום 110 :פניה 6
לנהג 109 ,הולך רגל פניה לנהג ,דו גלגלי  ,2108אזרחים ותיקים
 ,111נהגים צעירים  ,3113ממונעים לא מרושיינים  ,242היסח דעת
נייד  ,314שבוע הבטיחות בדרכים  ,108היערכות יציאה לחופשות
קיץ  ,104היערכות פתיחת שנה"ל ,105
חידון אינטרקטיבי באמצעות שלטים מותאם עבור חטיבות בעיר 10
לשכבת כיתה ח'
קרנבל בזה"ב פעילות תחרותית בין קבוצות בתחנות עם משימות 15
הקשורות לבטיחות בדרכים מותאם גיל לשכבת ט

120135

228

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

אחזקה ותפעול ,משרדי
ממשלה ,ועדים ,עמותות,,
דוברות והסברה ,חזות העיר
החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה

מבוגרים

רחבי העיר

100%

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

100%

31/12/2022

עבודה משותפת עם ההנדסה
והחכ"ל

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

דוברות והסברה ,מנהל
הנדסה ,חינוך

מבוגרים ,נוער

רחבי העיר

100%

31/12/2022

פעילות עבור תלמידי כיתות י' בכל
התיכונים בעיר בהתאם למספר
כיתות באמצעות מספר ספקים50 -
כיתות כ 600-שח לכיתה תלוי בית
ספר ישנם כאלה שמבוצע שכבתי

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

בתי ספר

ילדים ,הורים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

דוברות והסברה ,עסקים

תושבים כללי

רחבי העיר

100%

31/12/2022

חידון עירוני בשלושה שלבים כיתתי,
בית ספרי ועירוני כולל הוצאות
נלוות
פרסומים בהתאם לדרישת רלבד
לפי מפרט וגרפיקות קיימות

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

100%

31/12/2022

210

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

100%

31/12/2022

עבור  15חטיבות ביניים שכבת ח'
כ 48 -כיתות לפי ( 500שח)
מדובר ב 9-חטיבות הגדולות בהם
יבוצע הקרנבל לכ 46 -כיתות שכבת
ט' (לפי  4000שח לשכבה לפעילות
בתחנות)

0

0

76003

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120129

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

הערות
מערך משולב יש צורך בפגישה
מקדימה להיערכות של כל הגורמים

229

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

 120138כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

ציון יום הבטיחות הלאומי במוסדות החינוך הפורמאלית והבלתי
פורמאלית באמצעות טקסים ופעילויות ,הפסקות פעילות ,ושילוב
תכנים במערכי השיעור ווהשתלבות באירועים בקהילה .כמו כן
העלאת מודעות ומעורבות של נבחרי הרשות -השתלבות בישיבת
מועצה הצגת נתוני ת.ד ,נפגעים והצגת המסרים של שבוע
הבטיחות .בנוסף פניה לכלל העובדיםבארגון ובמסודות ציבוריים
בעיר לקיום פעילות הסברה והעלאת המודעות והגברת בטיחותם
בדרכים.
2
הסברה ומניעה מצבית קיום מחסומים בשת"פ משטרה וגורמי
הסברה להגברת המודעות לרוכבי האופנועים ברחבי העיר בצירים
יזומים פעילות הסברה עירונית על כלי דו גלגלי להקטנת תאונות
הדרכים
יום עיון/הרצאה/פעילות חוויתית לנהגי העירייה לאנשי המקצוע 3
העירוניים

 120139כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120140כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

10

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120141

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

ביצוע הדרכות ופעילות לקידום הסכנות להולכי רגל במועדוני
אזרחים ותיקים
הקמת ניהול צוות היגוי עירוני להובלת הטיפול באזרחים ותיקים 0
(אחוז האוכלוסייה גבוה בעיר) והשלמת מיפוי מספר מועדוני יום
ומיקומים בהם שוהים ואו מתפקדים ביומיום .הקמה/תפעול של
גוף מתנדבים ברשות העירונית לבטיחות בדרכים לטיפול באזרחים
ותיקים בעדיפות ערי המיקוד ()13
ביצוע פעילות הסברה ומניעה מצבית עם המשטרה בדגש על ליל 0
השנה האזרחית כולל מחסומים ופעילות במוקדי בילוי.

120142

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

פעילות צעירים רב תחומי ופעילות מניעה ממוקדת בחינוך הבלתי 5
פורמלי בנושא מניעת נהיגה בשיכרות ובקהילה שנה אזרחית
18
פעילות לשכבת א-ב הצגות/סדנאות

120137

120143

230

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

רחבי העיר

100%

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

דוברות והסברה ,משרדי
ממשלה

מבוגרים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

 8פעמים בשנה דייל הסברה בנוסף
רכישת אביזר בעל מסר

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

משרדי ממשלה ,משאבי אנוש מבוגרים
והדרכה

רחבי העיר

100%

31/12/2022

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

210

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

ביצועסדנאות מעשיות לכ150-
עובדים בעלי רכבי עירייה/ליסנג
בהפעלה בתחנות  ,15,000ו-
הרצאה נוספת במהלך השנה פתוח
לכלל עובדי העירייה כולל אביזר
בעל מסר ()3,000
פעילות לאזרחים ותיקים ב9-
מוקדים עלות פעילות
רכישת חולצות וכובעים לתפעול
המתנדבים

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

דוברות והסברה ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
עסקים ,קהילה וחברה
בתי ספר

צעירים ,מבוגרים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

פעילות הסברה בשני מוקדים אזור
תעשייה וחצר השוק

נוער

רחבי העיר

100%

31/12/2022

210

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

פעילות/הרצאה ודיו ל(9-טבשי,
שוורצמן) תיכונים עבור שכבת יב'
הצגות לשכבות הגיל הנמוכות
המועברות בצורה ססגונית מימון
חלקי בהשתתפות מנהלי בתי ספר

76003

76003

76003

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

דוברות והסברה ,חינוך ,לשכת הורים ,ילדים,
מבוגרים ,נוער,
מנכ"ל ,משרדי ממשלה,
תושבים כללי
מחשוב ומערכות מידע,
עמותות ,עסקים

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120136

תקציב מאושר
עבור משימה
2

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
210
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות
טרם הוחלט איזה פעילות קהילתית
תופעל השנה

231

תקציב מאושר
עבור משימה
15

76003

120145

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

מערכי שיעור רכיבה נכונה ובטוחה שכבות ד' ,בכל בתי הספר
היסודיים

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

120146

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

פעילות בחטיבות הביניים ז-ט רב תחומי

12

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

120147

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

תכלול וניהול ועדת תחקיר תאונות דרכים

0

0

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

הכשרת תלמידי כיתות ה' לקראת ביצוע משמרות זה"ב בשיתוף
ימת"א שרון

0

0

חינוך ,משרדי ממשלה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

אחזקה ותפעול ,חזות העיר,
חינוך ,מנהל הנדסה ,לשכת
מנכ"ל ,משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

קיום כנס הסברה והשתלמות למפקדי משמרות זה"ב  -שכבת
כיתות ו'
איתור מוקדי סיכון במרחב העירוני (קטעי דרך וצמתים) וטיפול
בהם בועדות ובשוטף .סקר לאיתור מפגעים ליד מוסדות חינוך
פורמאלי ובלתי פורמלי ,מוסדות ציבור ומועדוני קשישים רחבי
העיר לזיהוי מוקדי סיכון הולך רגל ומשתמשי הדרך בכלל .ביצוע
מעקב נושא תשתיות בביצוע פרויקטים ע"י החכ"ל/אגף מבנים/
אגף הנדסה בשת"פ עם הועדה הבנמשרדית במת"ח
גיבוש מעבירי דרך והרמת כוסית בראש השנה ופסח

3

210

חינוך ,משרדי ממשלה

הורים ,ילדים

210

משאבי אנוש והדרכה

אזרחים ותיקים,
מבוגרים

רחבי העיר

120148

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

יזום מפגשים עם נהגים צעירים להעלאת המודעות לנהיגה
בטוחה ולסכנות הנובעות מנהיגת נהגים צעירים באמצעות
פעילות בבתי הספר העל יסודיים

 120149כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120150כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

120151

232

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

0

0

ספר תכנית עבודה

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
210
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

עיריית כפר סבא 2022

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

100%

210

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

210

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

100%

31/12/2022

מנהל הנדסה ,משרדי
ממשלה ,לשכת מנכ"ל

תושבים כללי

רחבי העיר

100%

31/12/2022

הורים ,ילדים

רחבי העיר

100%

31/12/2022

רחבי העיר

100%

31/12/2022
31/12/2022

100%

31/12/2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120144

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
פעילות/הרצאה לתיכונים כ43-
כיתות שכבת יא' כולל סימולטור
היסח דעת זמן מהירות תגובה
( ₪ 650לכיתה פעילות של 90
דקות)
פעילות בתוך ביהס מגרש הדרכה
הכולל שיעור מעשי .הרכיבה
תתבצע בתוך מגרש שיוקם עי
הספק ויהווה מעין כביש ובו
סימונים על פני הדרך כולל תמרורים
ואמצעי המחשה שונים (לכיתה
 )₪ 560עבור  22בתי ספר לכ70 -
כיתות השתתפות מימון  )50%כולל
חינוך מיוחד
 6הרצאות בהתאם לדרישת מנהלי
בתי הספר בהתאמה לשכבת גיל
שתתבקש ( 1800שח להרצאה)
תחקיר תאונות עפי נוהל קיים
קשה/קטלנית
ניהול מערך רב תחומי בהתאם
לתכנית משטרת ישראל משרד
החינוך רלבד
הצגה וצ'ופרים עבור מפקדי
משמרות זהב
טיפול במוקדים ומיזעור סכנות

פעמיים בשנה נערכים לגיבוש צוות
הרמת כוסית וארוחה ע"ח העובדים
(והשלמה אישית מנהלת הצוות),
מתבקש סיוע השלמה

233

120153

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

תהליכי עבודה -ריכוז וניהול ועדת בטיחות בדרכים

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

בטיחות בדרכים

הטמעת מערכת  hitoלמיפוי תכלול רב תחומי כלי מדידה והערכה 0
הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

רכישת ציוד למעבירי דרך ,משמרות זהב והורים מתנדבים בנשק
וסע :מקלות ותמרורים ואפודים

11

76003

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

שכר

תשלום שכר עובדי הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

310

1744000110

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

תשלום שעות נוספות עבור עובדי הרשות העירונית לבטיחות
בדרכים

0

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

שכר

תשלום שכר עובדים זמניים הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

1,450

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

עבודה שוטפת -משימות יזומות ,סיוע והנחיות בביצוע גיזומים
יזומים ברחבי העיר בקרבת בתי ספר ובמסגרות השונות לגבי
עבודת תשתית ,תמ"א ,הריסת מבנים ,שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
וכל פעילות הנדרשת המתבצעת ברחבי העיר שיש בהם מפגעי על
מדרכות וליקויים בדרכי גישה.
0
ניהול והכשרה מקצועית למעביר דרך הפרוסים במעברי חצייה
בעיר

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

 120154כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 120155עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 120156עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 120157עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 120158כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

 120159עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 120160כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

234

0

1744000210

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות
שכר

זמניים

שכר

שכר

0

כנס מחנכים לזה"ב ומפגשים שוטפים להיערכות :לפתיחת
שנה"ל ,הכולל הנחיות ורענונים למיזמים ופרויקטים ,חלוקת
חומרי הסברה ופריטים עם מסר והנחיות לצוות ההוראה ,העברת
חומרים דיגטליים מערכי שיעור עונות שנה ,השתתפות בכנסי
מנהלי קייטנות לקראת יציאה לחופשות ותגבור פעילות הדרכה
בקייטנות ובבתי הספר של הקייץ

76003

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

משרדי ממשלה ,עמותות,
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
ועדים ,ועדים ,חזות העיר,
חינוך ,מנהל הנדסה ,תנועות
נוער
חינוך ,לשכת מנכ"ל ,חזות
העיר ,אחזקה ותפעול ,מנהל
הנדסה
בתי ספר

תושבים כללי

רחבי העיר

100%

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

100%

31/12/2022

נמסרו כל הקבצים לשם ביצוע
מערך כוללני

הורים ,ילדים ,עובדי רחבי העיר
עירייה

100%

31/12/2022

רכישת ציוד אפודים ומקלות תמרור

310

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

0

משאבי אנוש והדרכה ,מנהל
כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

100%

31/12/2022

1,450

משאבי אנוש והדרכה ,מנהל
כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

0

אחזקה ותפעול ,חזות העיר,
מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

מס' מיקומי אזרחים ותיקים

31/12/2022

0

משרדי ממשלה ,משאבי אנוש עובדי עירייה
והדרכה

רחבי העיר

מס' מפגשי צוות ההיגוי ותפעול

31/12/2022

רחבי העיר

ירידה בנפגעים בת.ד

31/12/2022

210

חינוך ,משרדי ממשלה

מבוגרים

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120152

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

הערות
בהתאם לחוק נערך  4פעמים בשנה

בטיחות בדרכים

בטיחות בדרכים

הרצאת העשרה מותאמת גיל
(עזרה ראשונה או כל דבר אחר בעל
ערך מוסף)
הכשרה והרצאה ופריט

235

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מוכנות למלחמה

בטיחות בדרכים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים

בטיחות בדרכים

ביצוע ניהול משימות להיערכות פס"ח בשעת חירום ובתרגילי
החירום המבוצעים בהתאם לפיקוד העורף וגורמי החירום
הממשלתיים והעירוניים והשתתפות בהכשרות /ישיבות
ניהול תחום בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

ייעוץ לרשויות לרלב"ד ולספקים -בניהול ,ייזום ויישום גיוס מעבירי 0
דרך ,הפעלה ושימור הנהגת הורים חוזקות חולשות למיזם נשק
וסע ,תפעול וניהול הפקת אירועים כנס מפקדים חידון עירוני,
עסקים שמעסיקים שליחים ,זכות לחיים ,רתימת שותפים ואיגום
משאבים וכן המלצות בנושא פיילוטים שונים כגון תאורה ומעברי
חצייה כמו כן התקשרות עם עמותות וספקים בעלי תוכן סיוע
בידע מקצועי להיערכות וסיוע לספקים לבניית תכנים רלוונטיים
לשכבות גיל שונות.
פעילות הסברה והדרכה בבתי הספר היסודיים כללי חצייה בטוחה 12
הולכי רגל והסח דעת והעלאת המודעות לאחריות הורית
פעילות משולבת בין דורית תלמידים הורים סבים וסבתות אירוע 17
משולב בית ספרי הכולל שילוב אזרחים ותיקים וילדים להעלאת
המודעות לכלל חתך האוכלוסיה הולך רגל והיסח דעת
ביצוע ומערך תחרות תערוכת זהב ומרחבי לימוד במוסדות חינוך 0

 120167כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120168כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120169

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120170

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120162
120163

 120164כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120165כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
120166

236

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

ירידה בנפגעים בת.ד

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

0

0

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה

מבוגרים

רחבי העיר

העלאת המודעות בקרב הצעירים

31/12/2022

0

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

למידה של רכיבה והבטיחות

31/12/2022

210

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

210

לשכת מנכ"ל ,מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

ירידה באחוז הנפגעים והעלאת
מודעות
בהתאם לדוח ת.ד

31/12/2022

210

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

סהכ תלמידים לאיוש מעברי חצייה 31/12/2022

0

חינוך

ילדים

רחבי העיר

קיום הכנס וההכשרה

31/12/2022

פעילות בהתאם לקבוצתת גיל
נבחרת
השתתפות חלקית לפעילות
משולבת בין דורית מימון משותף
בית הספר על פי שכבת גיל נמוכות
אפשר לשלב בנוסף עם תקציב עפי
פרויקט ייחודי ראש העיר (משימה
מס )120,115
פעילות מעשית עיונית הרצאה

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

החברה הכלכלית ,חינוך ,חזות תושבים כללי
העיר ,תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,מנהל הנדסה ,שירותים
חברתיים קהילתיים
עובדי עירייה

רחבי העיר

מס פרויקטים וטיפול בסקרים

31/12/2022

בהתאם להשתתפות פעילות
בקהילה על פי הצורך

רחבי העיר

קיום המפגשים

31/12/2022

חומרי הסברה וצ'ופרים לרוכבים

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

עובדי עירייה

רחבי העיר

פיקוח ובקרה על קיום הועדות
וביצוע ההחלטות

31/12/2022

רכישת אביזרים למתנדבים ולבני
הנוער

76003
76003
76003

ממונעים לא מרושיינים סיוע בביצוע הכשרת פקחי רשות החניה
והשיטור העירוני במתן חבילת סיוע ליישום פעילות אכיפה בפועל
12
ביצוע פעולת הסברה חוויתיות באירועי קיץ ובכלל בקהילה
להעלאת המודעות לכל שכבות הגיל בנושאים :מניעת נהיגה
בשכרות ,נהיגת צעירים ,היסח דעת ,הולך רגל ,חצייה נכונה,
חבישת קסדה אופניים לצעירים
דו גלגלי -מיזם "בעלי עסקים שמעסיקים שליחים" ניהול יישום 4
וביצוע פעילות הסברה לבעלי הדו גלגלי בבתי הסק בהם מועסקים
שליחים ברחבי העיר הצעה לחתימת אמנה משותפת ,קיום
הסברה לשליחים
0
המשך פעילות לקידום מניעת הסכנות להולכי רגל במועדוני
אזרחים ותיקים פרויקט "הקול שלנו"

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

31/12/2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120161

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

הערות

תקציב ניקיון וכיבוד נמצא ברכש
אספקה ומכרזים

237

תקציב מאושר
עבור משימה
3

76003

120172

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

מיזם "לוקחים אחריות על החיים"שנתי רב תחומי הכשרת
מנהיגים משפיעים בני נוער חינוך בלתי פורמאלי

18

76003

120173

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

120174

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

0

מנהל כספים

120175

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

"לנוע בעולם מתנועע" גני ילדים -ניהול ומעקב אחר ביצוע
בערכות מודולריות לפעילות בגני הילדים חובה יופעל באמצעות
מנהלות האשכולות בסבב תורנות במהלך שנהל המשך ליווי
והכשרת גננות
במסגרת טופ  34ביצוע מיפוי לרחובות וצמתים מרובי תאונות
וקביעת אופן הטיפול בהן -מומלץ להציג הממצאים וההמלצות
בועדת הבטיחות בדרכים .בהתאם לצורך הגשת בקשות לתקצוב
למשרד התחבורה
תכנית בטרם -תכלול ,ניהול ויישום תכנית בטיחות ילדים בארבע
זירות :דרכים ,מרחב ציבורי ,בית ומוס"ח

0

0

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

מנהל כספים

עובדי עירייה

120176

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

76003

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

אחזקה ותפעול ,החברה
הכלכלית ,הנדסה

עובדי עירייה

רחבי העיר

120177

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תפעול הלכה למעשה

120178

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

בתי ספר ,חינוך

מבוגרים

רחבי העיר

תכלול נושאים ופריסתם

31/12/2022

120179

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

0

בתי ספר

מבוגרים

רחבי העיר

תכלול מעקב ופיקוח של מתקני
מפונים

31/12/2022

238

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

מגזר חרדי  -ליווי והשכרה משרת שירות אזרחי ביישום מינוף
פעולות שמובצעות במוסדות החינוך והקהילה

שיתוף פעולה עם בית חולים "מאיר" במסגרת מיזם "שתילי
זיתים" במסגרתו יעברו תלמידי תיכון יום עיון בבית החולים בכל
הנוגע להשלכות רפואיות של תאונות דרכים ושילוב תלמידי
התיכון בימי העיון האלה לרבות מפגשי הכנה וסיכום לפני ואחרי
בבית הספר
תיאום אכיפה משטרתית ממוקדת לאחר ביצוע פעולות הסברה 0
בנושא אלכוהול ונהיגה והיסח דעת -יבוצע במסגרת ישיבת עבודה
עם ראש תנועה/את"ן מרחבי בה תוצג היערכות הרשות לבטיחות
בדרכים לפעילות ההסברה שבסיומה תתקיים אכיפה משטרתית
מוגברת.
0
ניהול הבטיחות -עונות שנה -הפצת דגשים לנהיגת חורף/
לנהיגה בחודשי הקיץ (עיפות התרעננות) בפלטפורמות הקיימות,
והעלאת מודעות בקרב אוכלוסיות דוברי שפה זרה
קידום ביצוע מיתוני תנועה ותשתיות רכות למניעת היפעות ה.ר 0
בהתאם למודל "עיר בטוחה" ותגבור אכיפה משטרתית במסגרת
מיזם "שילוב כוחות לחיים" אמז"ק

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

210

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

עובדי עירייה,
הורים ,ילדים,
צעירים ,מבוגרים

רחבי העיר

הקפי עבודה ,התייעלות ,ת.ד,
פעילויות

רחבי העיר

אספקת ציוד הגיעה ליעדה

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

100%

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

100%

31/12/2022

רחבי העיר

אין גידול במספר העובדים

31/12/2022

טיפול רב תחומי

31/12/2022

הרצאות/הכשרה/סדנאות ורכישת
ציוד לגנים בעלי מסר אורח חיים
בטוח
במידה והתכנית תצא לפועל יש
לרכוז חולצות מיתוג למשתתפים

31/12/2022

שתפ משטרת ישראל

שתפ רלבד מנהלת אזור
חומרי פרסום חלוקה ופריט בעל
מסר בהתאם להנחיית רלבד ומרכז
לשלטון מקומי

מחשוב ומערכות מידע,
אחזקה ותפעול ,בתי ספר,
גני ילדים ,ועד הורים ,נוער
צעירים וקהילה ,חינוך ,פיקוח
ואכיפה ,משרדי ממשלה
ילדים ,מבוגרים,
בתי ספר
הורים

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120171

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
210
זהירות בדרכים תב"ר-
הוצאות

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
ביצוע פעילות כלל בית ספרית על
הגובה

אפשר לשלב בנוסף עם תקציב עפי
פרויקט ייחודי ראש העיר (משימה
מס )120,115
נרכשו הערכות טרם חולקו

239

 120183כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120184כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיקוח ואכיפה

 120185כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120186כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120187כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120188כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

240

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

מנהל כספים ,לשכת מנכ"ל

מבוגרים

רחבי העיר

100%

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לדרישה של הפונים 31/12/2022

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

שונות -ניהול תכנית העבודה ,קבלת משימות וביצועם ,תיאומי
פגישות ,מתן שירות ארגוני ומתן שירות לתושב ,ביצוע מערך
ניהול עבודה שוטפת מעבירי דרך ,ביצוע דיווח לשכר ,מענה
טלפוני ,הכנת מצגות ,הקלדת סיכומי ישיבה ופרוטוקולי ועדות,
תיאום ישיבות בעלי עניין ,תיאומים מול גופים שונים לרבות
משרדי ממשלה ,מ"ומ מול ספקים לפעילויות תכנים ודגשים
עירוניים ,ביצוע מערך בקשות להצעות מחיר ,ביצוע הזמנות
במערכת ממוחשבת ,קבלת סחורה ,קבלת הפעילויות ביקור מדגמי,
אריזת ערכות ,מיתוג ,חלוקת ציוד ,מעקב אחר קבלת חשבונות,
ביצוע מערך תשלום במערכת ועבודה מול נהלי גזבר .ניהול מול
מנהל האזור קיום מעקב ובקרה אחר יישום תכנית ,הגשת ריכוז
חשבונות ,ביצוע למידה מתאונות וביצוע תחכימים והפקת לקחים
אחר פעולות מרכזיות והעברתם לרלב"ד .ביצוע בקרה של ספקים.
60
שעות נוספות

0

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

הפחתה במס הנפגעים

31/12/2022

צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר

בטיחות בדרכים

1744000130

שעות נוספות

שכר

60

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה 31/12/2022

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

שכר

10

1744000751

ציוד בטיחות
בדרכים

פעולות

10

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

רכש

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם

-500

1443001220

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

משכורות

2,030

1943000110

הכנסה
מהוצאות גביה
מעיקול מילגם
משכורת ושכר שכר
משולבי

0

0

ציוד בטיחות בדרכים

בטיחות בדרכים

-500

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

2,030

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

אחזקת רכב לעובדים

20

1713000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

20

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

נתוני שכר ניתנו על ידי הגזברות

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

שעות נוספות

210

1943000130

שעות נוספות

שכר

210

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

נתוני שכר ניתנו על ידי הגזברות

ספר תכנית עבודה

31/12/2022

אם להנחיית רלבד

חוזה התחיל בסוף שנת 2019
השנה צפויים יותר הליכי גבייה
לחובות ישנים
נתוני שכר ניתנו על ידי הגזברות

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות

רכישה בהתאם לדרישה ותקציב

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120180כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120181כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 120182כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
העלאת צרכים ופיקוח פעילות הרשות להגבלת תנועה וחניית רכב 0
כבד בעיר והקמת חניון ייעודי לרכב כבד מחוץ לשכונות המגורים
0
חברה בועדות עירוניות כגורם מקצועי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

241

242

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

זמניים

תקציב מאושר
עבור משימה
380

1943000210

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכירות

שכירות משרדי חנייה

175

1943000411

שכירות משרדי פעולות
חניה

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

חשמל

חשמל ומים משרדי חניה וועד בית

34

1943000430

חשמל ומים
משרדי חניה

פעולות

34

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הוצאות שונות

עזר משרדי

45

1943000492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

45

תושבים כללי

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הוצאות שונות

כיבוד

6

1943000511

כיבוד

פעולות

6

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

פיתוח ההון
האנושי

השתלמויות (אופנוע ,אכיפה סביבתית)

25

1943000521

השתלמויות

פעולות

25

תושבים כללי

רחבי העיר

 5עובדים לפחות

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הסעות ושינוע

דלק פיקוח משולב

40

1943000531

דלק פיקוח
משולב

פעולות

40

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

 4רכבי פיקוח הם חשמליים .אין
נתונים על צריכת חשמל

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הסעות ושינוע

תיקונים כלי רכב פיקוח משולב

10

1943000532

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

ביטוח

הוצאות טסט וביטוח רכב

71

1943000533

פעולות

71

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

הדפסת ניירת לפעילות אכיפה

100

1943000560

תיקונים כלי
רכב פיקוח
משולב
הוצאות טסט
ובטוח רכב
פיקוח משולב
הוצאות
משרדיות

פעולות

10

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

אין בכרטיס נתוני עלויות תיקונים
לאופנועים אופנועי רשות האכיפה
ישנים ויש לשקול להחליפם
עבור  9קטנועים כולל קטנוע
גזברות חלוקת דואר

פעולות

100

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

משפטי

הוצאות משפטיות

0

1943000580

פעולות

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
זמניים

175

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות
משפטיות

הלשכה המשפטית

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120189כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120190כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120191כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120192כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120193כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120194כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120195כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120196כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120197כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120198כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120199כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
380
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הערות
נתוני שכר ניתנו על ידי הגזברות

אין מידע

חלק מההשתלמויות יבוצעו
מתקציב אגף משאבי אנוש

פנקסי דוחות,הודעות תשלום,דוחות
מצלמה ,מעטפות דואר

243

120201
120202
120203
120204
120205
120206
120207
120208
120209
120210

244

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

עמלות גבייה לחברת שוהר מיתר

תקציב מאושר
עבור משימה
15

1943000750

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

הוצאות שונות לרבות שילוט ופליירים ,ציוד עזר לעבודת שטח

60

1943000753

הוצאות אחרות פעולות
פיקוח משולב

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

עמלת גבייה גביה לחברת מילגם 3.75%

50

1943000756

שירותי גביה
ואכיפה

פעולות

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

הוצאות אכיפת הגבייה

300

1943000757

הוצאות אכיפת פעולות
הגבייה מילגם

300

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

הוצאות אכיפה הגבייה מיתר

60

1943000758

הוצאות אכיפה פעולות
הגבייה מיתר

60

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

עמלה לחברה הכלכלית

400

1943000760

עמלה לחברה
הכלכלית

פעולות

400

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

דמי ניהול חכ"ל החזר הוצאות לרשות לפי חוזה

50

1943000761

דמי ניהול-
החזר הוצאות

פעולות

50

החברה הכלכלית

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

רכש

ביגוד

50

1943000780

ביגוד

פעולות

50

מנהל כספים

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הסעות ושינוע

ליסינג פיקוח משולב

145

1943000930

ליסינג פיקוח
משולב

פעולות

145

אחזקה ותפעול ,מנהל כספים תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

רכש

רכישת ציוד

0

1943000931

רכישת ציוד

פעולות

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

מילגם שירותי כוח אדם בק אופיס חניה ופיקוח עירוני

674

1943001750

מילגם שירותי
ניהול

פעולות

674

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
עמלת גבייה

60
50

תושבים כללי
תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

בתקציב נכלל רכישת אפודים
זוהרים לפקחים

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

אין רישום מעודכן בכרטיס
נדרש רכישת כיסאות למשרד
ולעובדים הריהוט משנת 2014
תוספת עובדת למחלקה

עיריית כפר סבא 2022

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120200כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 15

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הערות
יתרת החובות קטנה כל שנה.לפי
הסכם חדש עמלת הגבייה קטנה
ותיהיה  13.5%צפי גבייה ל 2022
35,000
ניקיון משרד ,בזק ,סרטי סימון
וספרי צבע,תמי בר
משולמת רק על דוחות שנרשמו
עד ליום  30.11.19בשנת  2022יגבו
כ 2,000 -
הוצאות גבייה על חוזה ישן בלבד -
שייכים לחברת הגבייה

הכנסות משוערות 19,735
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120212
120213

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

הוצאות גבייה מפעולות עיקול

תקציב מאושר
עבור משימה
500

1943001751

 120214כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120215כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120216כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120217כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120218כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120219כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120220כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120221כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
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הוצאות גביה
מפעולות עיקול

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תושבים כללי

רחבי העיר

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

בהנחה שלא יהיו סגרים

31/12/2022

במידה ויהיה שינוי בתעריף שעת
חנייה הסכום יגדל

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מערכות מידע פיקוח עירוני

1,163

1943001752

מערכות מידע
פיקוח עירוני

פעולות

1,163

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

עמלה מדוחות מצולמים ותשלום למצלמות אקספרס

1,033

1943001753

עמלה מדוחות פעולות
מצולמים

1,033

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

עמלת דמי חניה

25

1943100750

עמלת דמי
חניה

פעולות

25

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

אכיפה משפטית חנייה

-1

1282000691

אכיפה
משפטית חניה

הכנסות

-1

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסות פיקוח עירוני

-4

1282000695

הכנסות פיקוח הכנסות
עירוני

-4

תושבים כללי

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסות מדוחות פיקוח עירוני

-900

1282000698

הכנסות

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסה מחניה (פנגו וסלופארק)

-7,800

1443001221

הכנסות
מדוחות פיקוח
עירוני
הכנסות דוחות הכנסות
חניה

-900

תושבים כללי

רחבי העיר

-7,800

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

עמלות כרטיסי אשראי

170

1443001222

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

חנייה הכנסות

-8,400

1443100221

-8,400

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסות מקנסות

-35

1443100222

עמלות כרטיס הכנסות
אשראי חוזה
חדש
חניה הכנסות הכנסות
עירוניות פנגו
וסלופארק
הכנסות
הכנסות
מקנסות שוהר

170

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

-35

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מחשוב ומערכות מידע

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
120211

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 500

שותפים

הערות
ההכנסה מפעולות עיקול שייכת
לחברת הגבייה
הלבשות פרטים משרד התחבורה
ומשרד הפנים.מצלמות אכיפה
וויזסייט .מערכות מידע מילגם
 21מצלמות אכיפה לפי ₪ 4095
ליחידה מותקנות כיום (תוספת 2
יחידות) ניתנה הנחה נוספת על
עלות למצלמה

בהנחה שלא יהיו סגרים ,תוספת
מצלמות אכיפה.

247

248

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסות מהצאות

תקציב מאושר
עבור משימה
-60

1443100230

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסות מקנסות חנייה (חוזה ישן)

-400

1443100232

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם

-300

1443100234

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הכנסות

אכיפה משפטית פיקוח עירוני

-3

1282000690

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הוצאות שונות

חניה עמלות כרטיס אשראי

20

1443100231

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

הוצאות שונות

עמלות כ"א ותקבולים

25

1443100233

עמלות כ"א
ותקבולים

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

משכורת ושכר משולבי

950

1713000110

משכורת ושכר שכר
משולבי

950

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

שעות נוספות

150

1713000130

שעות נוספות

שכר

150

תושבים כללי

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

זמניים

0

1713000210

זמניים

שכר

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

שכר

אחזקת רכב חניה

50

1943000140

אחזקת רכב
חניה

שכר

50

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

איתור מפגעים

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

הכנסות
מהוצאות
הגבייה שוהר
הכנסות
מקנסות חניה

הכנסות
מהוצאות
הגבייה מילגם
הכנסות
אכיפה
משפטית
פיקוח עירוני
חניה עמלות הכנסות
כרטיס אשראי

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -60

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הכנסות

-400

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסה מדוחות שנרשמו עד
30.11.19

הכנסות

-300

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ההכנסה הוצאות גבייה שייכת
לחברת הגבייה

-3

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

20

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

25

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הכנסות

 95%עמידה בזמן תקן +מדידה
של אכיפה ב"נקודות חמות"

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120222כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120223כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120224כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120225כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120226כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120227כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120228כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120229כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120230כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120231כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120232כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

הערות
ההכנסה מקוזזת כנגד ההוצאה

אין הרשאה לבדוק את הכרטיס
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 120234כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120235כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 120236כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
120237
120238
120239
120240
120241

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח עסקי

 120242כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
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ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

איתור השלכת פסולת ,גזם שלא בימי פינוי ,גזם שלא בשקיות,
צמחיה פולשת .היתרים להוצאת סחורה ,איסור עישון ,מפגעי
רעש ,ריח ופינוי וכיסוי מכולות .פיקוח מתחם השוק ,מבצעי
החרמות מבתי עסק ,בשיתוף אגף חזות העיר-אכיפת אי הפרדת
פסולת כלפי בתי עסק לממכר מזון
אכיפה לפי חוק שמירת היערות  -כריתת עצים והשלכת פסולת
בניין

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

חזות העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

 95%עמידה בזמן תקן +מדידה
של אכיפה ב"נקודות חמות"

חזות העיר

תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר

 100%אכיפה ע"י העברת התיקים 31/12/2022
לתובע העירוני בהתאם לחוק
הניקיון ושמירת יערות
31/12/2022
אכיפת כלבים  3פעמים בשבוע
לפחות לפי אזורים מדווחים ע"י
תושבים או מנהלי אזורים
31/12/2022
ישום עפ"י תוכנית

31/12/2022
31/12/2022

0

0

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע אכיפת כלבים משוטטים ,אי איסוף גללים ,וכלבים מסוכנים
ללא מחסום פה

0

0

תושבים כללי

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ישום עפ"י תוכנית

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

אכיפת איסור חנייה בניגוד לחוקי העזר (חנייה אזורית וכחול לבן)0 ,
אכיפת איסורי חנייה באדום לבן ,מעברי חצייה ,תחנות אוטובוס,
חניה כפולה ,חניה על מדרכות ובתוך צמתים,אכיפת חניות קצובות
זמן -חניות אקספרס ,הערכות למצלמות נת"צ
0
סיוע מלא בטיפול בחפצים חשודים ,הסדרה בשוק העירוני,
תצפיות פסולת ,אירועים חריגים (הצפות ,נפילת עצים וכו')
חיפוש נעדרים וכד..
הסדרת תנועה ופינויי רכבים מאיסורי חניה כעזרה לגורמי עירייה 0
שונים

0

תושבים כללי

רחבי העיר

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

טיפול בקריאות מוקד בנושא חניה ופיקוח עירוני

0

0

תושבים כללי

רחבי העיר

הפעלת פקחים לפי דרישה –
לטובת מחלקת עבודות ציבוריות,
גינון
עמידה בלוז טיפול בקריאות זמן
תקן מעל 90%

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

בקרה וטיפול במערכת אכיפה אלקטרונית בחרחבי העיר (WISE
 SIGHTוחניות אקספרס)

0

0

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

אכיפה ורישוי

טיפול ומעקב בעירעורים ובקשות להישפט

0

0

ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

הקמת תשתית למערכת ניהול חכם של חניוני העיר  -להעביר
לאגף ביטחון

25008

200

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תשתיות
הדמייה
בחניונים

תב"ר-
הוצאות

200

שירות ומוקד עירוני

ביצוע בקרה שוטפת
הלשכה המשפטית

החברה הכלכלית ,הנדסה,
עסקים

תושבים כללי

תושבים כללי

31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

צמצום זמן המתנה לתשובת תובע 31/12/2022
לערעור למקסימום  3שבועות
 לחץ על ובאחריות מחלקהמשפטית

רחבי העיר

31/12/2022

ביצוע לפי תכנית העבודה
המפורטת

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
 120233כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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אגף דוברות והסברה

יעדים:

אגף דוברות והסברה

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות.

מערך דוברות ,הסברה ופרסום אחראי על הפצה והנגשת כלל המידע לציבור ולתקשורת בכל
הנוגע לפעילויות השוטפות של העירייה ,עמדותיה ומדיניותה בנושאים שונים.

רה -ארגון.
שיפוץ לשכת דוברות.
שיפור דיאלוג עם התושב.
שיפור השירות.
שיתופי פעולה פנים ארגוניים.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
חיזוק הקשר והפעילות עם ערי תאום.

פעולות 2022

960

252

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר 2022

1,520

תקציב  2022כולל

פיתוח קשרים והחלפת ידע עם מוסדות ,ארגונים ושלטונות
מקומיים בארץ ובחו"ל ,בנושאים רלוונטיים לעיר ולרווחת
תושביה.

2,480

253

4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010

4011
4012

254

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום והסברה

ניוזלטר חודשי

תקציב מאושר
עבור משימה
0

1614000550

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום והסברה

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

שכר

הכנת סרטוני הסברה לתושבי העיר בדגש על אוכלוסיות סיכון,
הערכות עירונית ,פעולות עירוניות ,דגשי בטיחות וכו
תשלום שכר דוברות

15

1614000550

1,450

1614000110

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

כרטיס

שם כרטיס
הסברה ויחסי
ציבור הוצאות
הסברה ויחסי
ציבור הוצאות
שכר דוברות

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 910

שותפים

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאת  12ניוזלטרים

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תפוצת והשפעת הסרטונים על
אוכלוסיית היעד
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

1614000550

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

פעולות

910

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע  3חוברות

31/12/2022

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

פעולות

910

בחירת זכיין לכל אחד מהמכרזים

31/12/2022

פעולות

910

רחבי העיר

ניתוח כמות הודעות שהגיעו
למוקד העירוני

31/12/2022

910

רחבי העיר

שת"פ עם מוקד עירוני לגבי כמות
תלונות

31/12/2022

910

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

910

שכר

1,450

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

שכר

תשלום שעות נוספות דוברות

50

1614000130

שעות נוספות
דוברות

שכר

50

מנהל כספים

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

שכר

תשלום אחזקת רכב

20

1614000140

אחזקת רכב
דוברות

שכר

20

מנהל כספים

רה -ארגון

פרסום והסברה

צילום אירועים שונים ,סטילס ווידאו ,כולל עריכה ,ושימוש ברחפן 15

1614000550

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

פעולות

910

רה -ארגון

שכר

קליטת מנהלת הסברה ודוברות בתקן

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום והסברה

הפקה והפצה חוברת זמן איכות

216

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום והסברה

יציאה ל 3-מכרזים  -גרפיקה ,דפוס ,וזמן איכות

216

1614000550

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום והסברה

שליחת הודעות  SMSלתושבים ,עדכוני מוקד ודוברות

27

1614000550

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

שיפור דיאלוג עם התושב

קורונה

הסברה -קורונה ומצבי חירום

0

1614000550

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

פעולות

שיפור השירות

פרסום והסברה

רכישת מדיה/הפקות/בילבורדים

20

1614000550

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

פעולות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שירות ומוקד עירוני

תושבים כללי

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,קהילה וחברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני ,שירות
ומוקד עירוני
תושבים כללי
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,קהילה וחברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני
תושבים כללי
תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,קהילה וחברה

אגף דוברות והסברה

מס'
משימה
4001

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

255

4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024

256

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

פרסום והסברה

יידוע תושבים על עבודות במהלך השנה -הכמות תלויה באישור
התכנית שהגישו עבודות ציבוריות

שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
קשרי חוץ
פיתוח קשרים והחלפת ידע עם מוסדות ,ארגונים
ושלטונות מקומיים בארץ ובחו"ל ,בנושאים רלוונטיים
לעיר ולרווחת תושביה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.
שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי פרסום והסברה
היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע״י הנהלת העירייה.

בניית תכנית עבודה לתחום הפרסום וכלל הקמפיינים העירוניים
בשיתוף יחידות העיריה
קידום קשרי ערי תאום

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תקציב מאושר
עבור משימה
2

כרטיס

שם כרטיס

1614000550

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 910

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

סיום והפצת התכנית לפי לו"ז

28/02/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ליווי ואישור פרסומים המבוצעים ע"י יחידות העיריה השונות

0

תושבים כללי

רחבי העיר

מיתוג מחדש של העיריה (כולל לוגו)

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך ולפי זמני
תקן
אישור המיתוג מחדש

ביצוע סקר שביעות רצון תושבים

0

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום וליווי אירועי חגיגות  120שנה לעיר כפר סבא

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע סקר מדגמי של 500
תושבים
ביצוע ליווי צמוד לאירועי החגיגות 15/12/2022

קידום "קליק" כפר סבא והרחבת מס' רשומים

0

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

0
1754000780

50

 liveבפייסבוק לאירועים גדולים

9

1614000550

פרסום בעיתונות

150

1614000550

קידום ממומן ברשתות החברתיות (ע"י חברת ניו מדיה)

40

1614000550

ניו מדיה -ניהול הנכסים הדיגיטליים של העירייה ,כולל שירות
ומענה לתושבים

200

1614000550

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

ערי תאום

הסברה ויחסי
ציבור הוצאות
הסברה ויחסי
ציבור הוצאות
הסברה ויחסי
ציבור הוצאות
הסברה ויחסי
ציבור הוצאות

פעולות

50

לשכת מנכ"ל

31/12/2022

30/06/2022

הגדלת היקף הרשומים לשרות
ל 25-אלף תושבים
ביצוע בהתאם לצורך

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

פעולות
פעולות

910

ביצוע בהתאם לצורך

פעולות

910

פעולות

910

ביצוע קידום ממומן לפי צורך
ותקציב מאושר
עלייה בכמות החשיפה ,עלייה
במדדים

תושבים כללי

31/12/2022

28/02/2022

910

רחבי העיר

אגף דוברות והסברה

מס'
משימה
4013

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

257

אגף חינוך

אגף חינוך

יעדים:

כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך ,תרבות ופנאי מגוונים ,איכותיים ומקצועיים ברצף
חינוכי ,מבוקר עד ערב ,מהגיל הרך ועד לבוגרים צעירים .מטרת העל של אגף החינוך היא ליצור תשתית ראויה (אנושית
ופיסית) לחינוך איכותי לכל התלמידות ,התלמידים ולכלל צוותי החינוך בעיר .אנו מאמינים שיש לפתח בוגר עצמאי ,סקרן,
תרבותי ,ערכי ,מוסרי ותורם לקהילה.
מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס ערכים אלו ומונחית על ידי העקרונות הבאים:
 .1רווחה נפשית  -בבסיס החינוך אנו מציבים את טיפוחו של הפרט והכלתו תוך שימת דגש על מוגנותו ורווחתו הנפשית.
 .2הזדמנויות למיצוי אישי – מתן מענה לשונות ולאפשרויות בחירה מגוונות של מסגרות ,תכניות ותכנים
 .3איכות ומצוינות  -חינוך למצוינות ולהישגיות אקדמית.
 .4עדכנות וחדשנות  -התאמת העשייה במסגרות החינוך לשינויים המתרחשים בעולם ,כדי לאפשר צמיחה אישית ואנושית.
 .5אחריות חברתית  -מערכת החינוך מעניקה לבוגריה כלים להכרת המציאות החברתית ,למעורבות ואחריות קהילתית תוך
מתן אפשרות להתנסות לעשייה ותרומה לסביבה.
 .6העשרה תרבותית  -חינוך לסקרנות אינטלקטואלית ופיתוח רגישות תרבותית זאת תוך כדי חשיפת התלמידים לאמנויות
שונות :קולנוע ,תיאטרון ,מוזיקה ,אמנות פלסטית ומחול.
 .7זהות יהודית ישראלית  -לחנך את התלמיד להיות אדם המכיר את שורשיו ,את זהותו היהודית והישראלית ומכבד את
							
זהות זולתו.
בבתי הספר היסודיים לומדים  10,206תלמידים .בחינוך העל יסודי לומדים  4,479תלמידים בחטיבות הביניים ו 4,658 -
תלמידים בתיכונים ,ובסה"כ  19,343תלמידים .בגני הילדים בעיר ,לומדים  4,605תלמידים (כולל המוכר שאינו רשמי).
בסה"כ  23,948תלמידים.

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו.
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך.
רצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין מערכת החינוך
הפורמאלית לבין מערכות החינוך המשלימות.
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם צרכים
ייחודיים.
התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף לאתגרים.
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני מוביל.
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך.
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין.
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך חברתי.
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין ההורים.

פעולות
2022

118,659

258

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות שכר  2022עזר שכר
2022
2022

8,953

255,583

6,460

הכנסות
2022

תב"ר
2022

44,460 -281,394

תקציב
 2022כולל

418,702

259

160001
160002
160003
160004
160005
160006
160007
160008
160009
160010

הנהלת אגף

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160011כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160012כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160013עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
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פעולות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
שיפור שירות

יועצים

יעוץ כלכלי

370

1811000786

יעוץ כלכלי

שכר

תקנים נוספים

0

1811000110

תשלומים ושכר

שכר

משכורת ושכר משולבי

5,010

1811000110

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

חינוך

הקמת מחלקת רישום המאגדת את כל רצף הגילאים -הגדרת
מנהל מחלקה +השלמה ל 4-משרות מלאות ,ע"ח התייעלות כ"א
בגני הילדים
0
הקמת מחלקת שירות אגפית ומתן מענה מקוון לפניות בנושאי
חינוך-שמירה על מתן שירותים רציפה לתושב
0
קיטנות קיץ  -הערכות בהתאם למדיניות עירייה למתן מענה
חלופי
אישור תכנית עבודה לשיפוץ ובניית מוסדות חינוך בהתאם לצרכי 0
המערכת

1811000110

משכורת ושכר שכר
משולבי
משכורת ושכר שכר
משולבי
משכורת ושכר שכר
משולבי

5,010

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער
עובדי עירייה

400

5,010

מנהל כספים

עובדי עירייה

5,010

מנהל כספים

עובדי עירייה

העסקת יועצים בהתאם לצורך
ותקציב
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

0

בתי ספר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%מענה לתושבים

31/12/2022

0

בתי ספר ,גני ילדים

תושבים כללי

רחבי העיר

0

בתי ספר ,מנהל הנדסה

תושבים כללי ,הגיל רחבי העיר
הרך ,ילדים

פתיחת קייטנות קיץ בהתאם
לצרכי הציבור
תשתית ראויה ללמידה

31/12/2022

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים

חינוך

הטמעת תהליכי עבודה במוקדי המענה לציבור באגף החינוך

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

מענה יעיל ,מהיר ונגיש לכל
אוכלוסיית התלמידים וההורים

31/12/2022

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים

תכנון

הסדרת מבנה ארגוני באופן שיהלום את תחומי עיסוק המחלקות
השונות  -הפרדת מינהל מפדגוגיה

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

התייעלות בתהליכי עבודה,

31/12/2022

הקמת מרכז מצויינים ומחוננים (איתור מבנה בטווח קצר לשנת
תשפ"א ואיתור מבנה לטווח ארוך)

0

0

החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה

ילדים ,נוער ,צעירים רחבי העיר

הקמת מרכז המצויינות עבור
תלמידי יש"י

31/12/2022

הרחבת היצע נתיבי החינוך  -תכנון בית ספר פרוגרסיבי נוסף

0

0

שיתופי פעולה עם כל המגזרים  :אקדמיה ,רשות מקומית ,משרד
החינוך ,עסקים

0

0

בתי ספר ,גני ילדים ,מנהל
הנדסה
משרדי ממשלה ,עמותות,
עסקים

ילדים ,נוער ,צעירים רחבי העיר

תכנית להקמת בית ספר פרוגרסיבי 31/12/2022
נוסף
 3יוזמות חדשות שהם פרי תוצר 31/12/2022
שת"פ

הכשרת צוות מנהלי מחלקות באגף החינוך  -קיום  6מפגשי
העצמה ופיתוח

0

14

משאבי אנוש והדרכה

חוסן עירוני
חינוך

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חינוך
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני חינוך
מוביל
שיתופיות
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חינוך

1811000783

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

השתלמויות

פעולות

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים
עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

קיום  6מפגשי פיתוח והעצמה

אגף חינוך

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

31/12/2022

31/12/2022
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 160018כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 160019כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160020כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שירות

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שירות

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שירות

 75%עמידה בזמני תקן למענה לתושב בסוף שנת עבודה

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

העסקת מלווה חיצוני חינוכי לפדגוגיה חדשנית

420

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שיתופיות

הידוק יחסי גומלין עם הנהגת ההורים העירונית

0

חינוך

גיבוש הנהגה חינוכית עירונית בצוות עיר כולל

0

1811000756

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חינוך

 2ימי עיון  -כולל לינה כל מובילי מערכת החינוך העירונית (מנהלי 100
יסודי/על יסודי/אשכולות גנים)

1811000756

 160021כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חינוך

ערב הוקרה לאנשי מערכת החינוך

163

1811000756

 160022כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חינוך

שבוע חינוך

0

1811000756

חינוך

פעולות

20

1811000440

160023
160024
160025
160026
160027
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

תוכניות
פדגוגיות
וקידום החינוך

פעולות

פעולות

תוכניות
פדגוגיות
וקידום החינוך
פעולות
תוכניות
פדגוגיות
וקידום החינוך
פעולות
תוכניות
פדגוגיות
וקידום החינוך
תשלום פריצות פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

שירות ומוקד עירוני

הורים

רחבי העיר

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

רחבי העיר

 75%עמידה בזמני תקן במערכת
crm

31/12/2022

685

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה

רחבי העיר

תכנית חינוכית לפדגוגיה חדשנית
לכל שנת לימודים

31/12/2022

0

בתי ספר ,ועדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים
הורים

רחבי העיר

קיום של מערכות ניהול תורים
במדורי הרישום
 90%מענה טלפוני זמין

רחבי העיר

0

בתי ספר ,ועדים

יחסי שת"פ ושיתוף מידע עם
הנהגת הורים
קיום  4מפגשי צוות עיר לקידום
מטרות העיר

31/12/2022

685

בתי ספר ,גני ילדים ,משאבי
אנוש והדרכה

685

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים

685

משאבי אנוש והדרכה

20

מנהל כספים

חינוך

כיבוד

0

1811000511

כיבודים

פעולות

0

מנהל כספים

חינוך

פרסום מידע על רישום ושיבוץ במערך בתי הספר

85

1811000550

פירסום

פעולות

85

בתי ספר

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער
הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער
הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער

חינוך

מיכון ועיבוד

1,900

1811000570

פעולות

חינוך

עזרה ראשונה

6

1811000755

מנהל חינוך
מיכון ועיבוד
עזרה ראשונה פעולות

1,900

מנהל כספים

6

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער
הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר
רחבי העיר

31/12/2022

31/12/2022

 2ימי עיון להנהגה החינוכית בעיר 31/12/2022
ערב 1

31/12/2022

רחבי העיר

העסקת יועץ חיצוני לקידום
מרחבים לימודיים בהתאמה
להגשת קולות קוראים
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך ותקציב

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160014כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160015עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160016עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160017כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
קבלת הקהל באופן שבו  50%מקבלת הקהל תהיה באמצעות מע' 0
לזימון תורים
0
 90%מענה טלפוני בכלל יחידות האגף

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

263

264

תחום

תאור המשימה

חינוך

הוצאות שונות

תקציב מאושר
עבור משימה
48

1811000782

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חינוך

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
הוצאות שונות פעולות 48

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער
הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

31/12/2022

260

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות

170

 100%ביצוע

31/12/2022

200

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

השתלמויות

14

1811000783

השתלמויות

פעולות

14

משאבי אנוש והדרכה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הון אנושי ערכי ואיכותי

חינוך

הוצאות כנגד הרשאות

700

1811000931

קורונה

יוזמות חינוכיות תכניות ותגבור שכבות נפגעות ממשבר קורנה
(חובה-א ,ו-ז ,ט-י ,יב)
שעות נוספות

120

55003

הוצאות כנגד
הרשאות
יוזמות

370

1811000130

שעות נוספות

שכר

אחזקת רכב עובדים

350

1811000140

שכר

זמניים

220

1811000210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

הכנסות

הרשאות משרד החינוך

-700

1311000920

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

260

1811000115

הרשאות משרד הכנסות
החינוך
שכר תקציבי עזר שכר
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר משרדי

170

1811000492

עזר משרדי

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

200

1811000593

עזר מחשב

נגדי
פעולות

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

750

1812200115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

750

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

טלפונים

80

1812200492

טלפונים

נגדי
פעולות

80

 100%ביצוע

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

600

1812200798

אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

600

 100%ביצוע

שכר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

700

מנהל כספים

תב"ר-
הוצאות
שכר

120

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער
הורים

370

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

350

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

220

מנהל כספים

עובדי עירייה

-700

משרדי ממשלה

ילדים

אגף חינוך

מס'
משימה
 160028כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160029עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160030כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160031כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160032כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160033כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160034כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160035כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160036כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160037כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160038כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160039כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160040כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160041כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

יעד אגפי

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

265

266

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

תקציב מאושר
עבור משימה
650

1812300115

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

טלפונים

80

1812300492

טלפונים

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

200

1812300593

עזר מחשב

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

600

1812300798

אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

600

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

תקציב עזר אחזקה ועמלות

1,210

1812500798

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

700

1813200115

תקציב עזר
אחזקה
ועמלות
שכר תקציבי
עזר

נגדי
פעולות

1,210

 100%ביצוע

עזר שכר

700

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר אחזקת אולמות ספורט

175

1813200795

נגדי
עזר אחזקת
אולמות ספורט פעולות

175

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקת רכב תקציב עזר

500

1813200796

אחזקת רכב
תקציב עזר

נגדי
פעולות

500

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

1,800

1813200798

אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

1,800

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

1,400

1813700115

שכ תקציבי
עזר

עזר שכר

1,400

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

1,300

1814000115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

1,300

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

400

1814000593

עזר מחשב

נגדי
פעולות

400

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
שכר תקציבי
עזר

נגדי
פעולות
נגדי
פעולות

200

 100%ביצוע

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
עזר שכר 650

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

80

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

 100%ביצוע

אגף חינוך

מס'
משימה
 160042כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160043כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160044כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160045כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160046כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160047כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160048כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160049כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160050כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160051כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160052כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160053כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

267

268

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט עזר

תקציב מאושר
עבור משימה
100

1814000795

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

550

1814000798

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1815010115

שכר תקציבי
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1815010593

עזר מחשב

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט עזר

77

1815010795

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

100

1815010798

נגדי
אחזקת
אולמות ספורט פעולות
עזר
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1815020115

שכר תקציבי
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1815020593

עזר מחשב

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט עזר

77

1815020795

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

100

1815020798

נגדי
אחזקת
אולמות ספורט פעולות
עזר
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1815030115

שכר תקציבי
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1815030593

עזר מחשב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
100
נגדי
אחזקת
אולמות ספורט פעולות
עזר
550
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

 100%ביצוע

31/12/2022

עזר שכר

200

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות

100

 100%ביצוע

31/12/2022

77

 100%ביצוע

31/12/2022

100

 100%ביצוע

31/12/2022

עזר שכר

200

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות

100

 100%ביצוע

31/12/2022

77

 100%ביצוע

31/12/2022

100

 100%ביצוע

31/12/2022

עזר שכר

200

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות

100

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

אגף חינוך

מס'
משימה
 160054כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160055כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160056כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160057כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160058כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160059כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160060כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160061כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160062כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160063כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160064כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160065כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

269

270

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט_עזר

תקציב מאושר
עבור משימה
77

1815030795

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציבי עזר

100

1815030798

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1815040115

שכר תקציבי
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1815040593

עזר מחשב

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקת אולמות ספורט עזר

77

1815040795

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

100

1815040798

נגדי
אחזקת
אולמות ספורט פעולות
עזר
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1815200115

שכר תקציבי
עזר

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

100

1815200798

אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

100

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר משרדי

80

1817200492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

80

 100%ביצוע

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1817300115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

200

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1817600115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

200

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר משרדי

300

1817600492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

300

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

אחזקת
אולמות
ספורט_עזר
אחזקה תקציבי נגדי
פעולות
עזר

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
77
נגדי
פעולות
100

 100%ביצוע

31/12/2022

עזר שכר

200

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות

100

 100%ביצוע

31/12/2022

77

 100%ביצוע

31/12/2022

100

 100%ביצוע

31/12/2022

200

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

עזר שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

 100%ביצוע

אגף חינוך

מס'
משימה
 160066כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160067כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160068כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160069כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160070כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160071כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160072כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160073כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160074כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160075כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160076כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160077כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

271

מינהל וארגון

 160082כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160083כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160084כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160085כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160086כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160087כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160088כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

272

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

תקציב מאושר
עבור משימה
100

1817600798

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר אחזקה

100

1817910798

עזר אחזקה

נגדי
פעולות

100

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data

הוצאות שונות

פורטל חינוך

120

54003

פורטל

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מיחשוב והצטיידות חינוך

120

52006

הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

120

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

ביצוע לפי דרישה

31/12/2022

 100%ביצוע

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

1,300

הקמת קרית חינוך דמוקרטי במקום יבילים שלב תכנון

0

56022

תוספת כיתות
על יסודי

תב"ר-
הוצאות

1,800

ילדים ,נוער

שכונות מזרח

פינוי עפר ופסולת שב"צ עבור בית הספר חדש שכונה 80

2,000

56030

בית ספר 8ג'

תב"ר-
הוצאות

6,000

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

מערב :שכונה  100% - 80ביצוע
השכונה הירוקה

53014

הצללת מגרשי תב"ר-
הוצאות
ספורט

תכנית שיפוצים  2022עבור בתי הספר וגני הילדים  -קירוי מגרשי 120
ספורט כולל תאורה

31/12/2022
31/12/2022

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

"ביצוע תכנית קירוי
 100%ביצוע"

31/12/2022

הרחבות מוסדות חינוך (על יסודי)

1,800

56022

תוספת כיתות
על יסודי

תב"ר-
הוצאות

1,800

נוער

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לתיעדוף

31/12/2022

חט"ב אלון  -תוספת כיתות על יסודי תכנון

0

56022

תוספת כיתות
על יסודי

תב"ר-
הוצאות

1,800

נוער

מרכז :פרחים

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

 4בתי ספר על ייסודי  -תוספת כיתות בהתאם לפרוגרמה

0

56022

תוספת כיתות
על יסודי

תב"ר-
הוצאות

1,800

נוער

רחבי העיר

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

בי"ס תורה ומדע  -הקמת בית מדרש

5,000

56033

בי"ס תורה
ומדע  -הקמת
בית מדרש

תב"ר-
הוצאות

5,000

ילדים

שכונות מרכז

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

120

החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה

"ביצוע תכנית קירוי
 100%ביצוע"

אגף חינוך

מס'
משימה
 160078כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160079כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160080כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160081כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
100
אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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 160090כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160091עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160092עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160093כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160094כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160095כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160096כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160097כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160098כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160099כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 160100כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
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שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
בינוי ושיפוץ
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

בניית בי"ס יסודי צומח 80

הרחבת בתי ספר יסודי והוספת כיתות :חלופה זמנית לבי"ס צומח 800
 + 80יבילים לבי"ס ש"י עגנון ורחל המשוררת

כרטיס

שם כרטיס

56030

בית ספר 8ג'

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

ילדים

מערב :שכונה  - 80ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה
השכונה הירוקה

ילדים

מערב :שכונה  100% - 80ביצוע
השכונה הירוקה

31/12/2022

יישום תוכניות השיפוצים בתיאום וסנכרון עם מנהלי מוס"ח

0

0

בתי ספר ,החברה הכלכלית,
מנהל הנדסה

עובדי עירייה

רחבי העיר

פגישות עבודה טרום שיפוץ

31/12/2022

מיפוי צרכים של בתי הספר בנושא מיזוג לשנת תשפ"ג

0

0

בתי ספר

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

הפקת מסמך מיפוי צרכים

31/12/2022

ביה"ס חב"ד הרחבת בית הספר (הרשאה)

5,000

56032

תב"ר-
בי"ס חב"ד
שיפוץ והרחבה הוצאות

5,000

מנהל הנדסה ,אחזקה
ותפעול ,בתי ספר

ילדים ,נוער,
אוכלוסיה דתית

שכונות מערב

 100%ביצוע

31/12/2022

הרחבת בי"ס סאלד (תכנון בלבד)

300

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

ילדים

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תכנית שיפוצים  2022עבור בתי הספר וגני הילדים  -תוספת
כיתות והתאמה לפרוגרמה בבית הספר גולדה

7,000

56025

תב"ר-
הוצאות

7,000

בתי ספר ,החברה הכלכלית,
מנהל הנדסה

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

ביצוע לפי תכנית ,לו"ז ותקציב

31/12/2022

תוספת  4כיתות (הרחבת בי"ס ברנר+שיפוץ)

0

0

בתי ספר ,החברה הכלכלית,
מנהל הנדסה

ילדים

מרכז :פרחים

 100%ביצוע (תלוי תקציב)

31/12/2022

יישום שלב ג'  -שיפוץ עומק בי"ס רמז

0

0

בתי ספר ,החברה הכלכלית,
מנהל הנדסה

ילדים

מזרח :גבעת
אשכול

 100%ביצוע (תלוי תקציב)

31/12/2022

5,000

מרכז :פרוגרסיבים

 100%ביצוע

31/12/2022

15,000

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הרחבת גולדה
כולל שיפוץ

תב"ר-
הוצאות

הריסה והקמת גן ניצנים

0

56033

כלל מוסדות חינוך  -הוצאות קבועות  -בתכנית עבודה שיפוצי
מוס"ח

1,500

53023

בי"ס תורה
ומדע  -הקמת
בית מדרש
שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

שיפוץ בתי ספר  -ע"פ תכנית שידרוג מוס"ח

2,331

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

15,000

ילדים

אגף חינוך

מס'
משימה
 160089כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
4,000

סוג תקציב תקציב
2022
6,000
תב"ר-
הוצאות

שותפים

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 160102כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 160103כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 160104כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

 160105כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160106כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160107כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160108עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160109כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
160110
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כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /יועצים
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
בינוי ושיפוץ
התחדשות עירונית
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
בינוי ושיפוץ
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

הצטיידות שיפוצים בהתאמה לתכנית שיפוצים

תקציב מאושר
עבור משימה
700

53023

רזרבה כללית כולל עבודות בלתי צפויות

700

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

שיפוץ גני ילדים  -שיפוץ עומק הסבות ופיתוח חצרות

2,000

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

אדריכל לאגף החינוך לטובת עיצוב פנים וראיה פדגוגית חדשנית
במוס"ח

0

0

מרכז מדעים ע"ש שוורץ רייסמן (מכון ויצמן).

0

0

תכנית שיפוצים  2022עבור בתי הספר וגני הילדים

535

ליווי ומעקב השיפוצים בבתי הספר ובגני הילדים

0

העסקת נערים בשכר לטובת שינוע ציוד ועזרה לגננות ואבות
הבית לאחר שיפוצים

0

1813200421

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
15,000
שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

שיפוץ מבני
חינוך בהשתת'

פעולות

שותפים

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

15,000

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

15,000

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים ,חינוך ,מנהל הנדסה הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע (תלוי תקציב)

31/12/2022

עובדי עירייה,
ילדים ,הגיל הרך

רחבי העיר

"תכנית שיפוצים
 100%ביצוע"

31/12/2022

ילדים ,נוער

רחבי העיר

פגישות קבועות עם בעלי תפקידים 31/12/2022
וסיורים בשטח

עובדי עירייה

רחבי העיר

פגישה עם משאבי אנוש לבחינת
הנושא

31/12/2022

עובדי עירייה,
ילדים ,הגיל הרך

רחבי העיר

הגיל הרך

רחבי העיר

גיבוש מסמך מסודר ומוסכם
בהתאמה לסוג גן בשיתוף מח' גני
ילדים ,מח' הפרט והפיקוח
בחירת גן חלופי בקרבת מקום לגן
אם בזמן ביצוע השיפוץ

31/12/2022

535

בתי ספר ,גני ילדים ,אחזקה
ותפעול ,מנהל הנדסה ,חזות
העיר
בתי ספר ,החברה הכלכלית,
מנהל הנדסה

15,000

איפיון והכנת פרוגרמה לגני ילדים בהלימה לפרוגרמת משרד
החינוך תוך התיחסות לצרכים נקודתיים של העיר

0

0

מנהל כספים ,בתי ספר ,גני
ילדים ,מנהל הנדסה ,משאבי
אנוש והדרכה
משרדי ממשלה ,גני ילדים

גיבוש תכנית מעברי גנים לגני מעבר בזמן השיפוץ בהתאם לאופי
הגן

0

0

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי ,הכנסות ,גני
ילדים ,דוברות והסברה

0
53023

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

אגף חינוך

מס'
משימה
160101

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

277

160112
160113
160114

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בינוי ושיפוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
רכש
תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

160115

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160116

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160117כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /טכנולוגיה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ודיגיטציה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
 160118כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /טכנולוגיה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ודיגיטציה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
טכנולוגיה
 160119עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין
ודיגיטציה
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חדשנות ויזמות
 160120כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
תושביה ובאיה
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
 160121כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /רכש
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

278

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

אחזקה ותפעול ,גני ילדים,
מנהל כספים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

רחבי העיר

בניית תוכנית לצביעת גני הילדים מתן מענה ל 80-גנים (צביעת גן 0
אחת ל 3-שנים)

0

אחזקה ותפעול ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

ביצוע התאמת גנים בהתאם
לשינויים כפי שהתקבלו ממח' גני
ילדים (מעבר מגן קצר לארוך /
ממלכתי לדתי וההפך  /מרגיל לחנ"מ
וההפך  /לתקשורתי וההפך)
31/12/2022
תכנית עבודה לצבית  24גננים

עיצוב חזיתות גני הילדים ,הפיכת המרחב למזמין באמצעות
הקמת גינות

0

0

גני ילדים ,חזות העיר ,מנהל
כספים

הגיל הרך

רחבי העיר

ביצוע ב 50% -מהגנים

31/12/2022

15,000

ילדים

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים

מזרח :קפלן

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

הרחבת חצר יצחק שדה ומתקנים

400

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

הרחבת דמוקרטי הוספת יבילים

0

56022

תוספת כיתות
על יסודי

תב"ר-
הוצאות

1,800

מתנה מאגף החינוך לחדרי מורים בביה"ס  -ספה או שולחן

50

52006

פיילוט גן חכם  -מערכת מיחשוב חכמה בגנים הכוללת טלויזיה
גדולה עם חיבור למערכת שמע ומחשוב ( 10גנים)

80

52006

תב"ר-
הוצאות

1,300

הגיל הרך

הצטיידות

900

52006

תב"ר-
הוצאות

1,300

הגיל הרך

רחבי העיר

מעקב תכנית מחשוב מוס"ח וטיפול שוטף בפניות מנהלים

0

52006

תב"ר-
הוצאות

1,300

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

קול קורא עירוני  -עידוד מנהלים לשדרוג ועיצוב מרחבי למידה
חדשניים בבתי הספר ובגנים באמצעות קול קורא עירוני פנימי

150

52006

תב"ר-
הוצאות

1,300

בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,מנהל הנדסה

ילדים ,נוער

רחבי העיר

הרצאות השראה וגיוס תקציב
לשידרוג מרחבי למידה

31/12/2022

קבלני העברת ריהוט וציוד למוסדות חינוך ,יישום מכרז של אגף
חזות העיר

0

הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך
הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך
הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך
הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך
הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך

תב"ר-
הוצאות

1,300

0

מנהל כספים ,מנהל הנדסה,
בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה ,נוער רחבי העיר

מסמך מרכז ממח' רכש ומח' רכב
הכולל רשימת קבלים

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חינוך

מס'
משימה
160111

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
הסבת גנים  -בדיקת צרכים ואיפיון פרוגרמה לקראת שנת לימודים 0
הבאה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

M21
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160123

160124

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל
מערכת החינוך העירונית

חינוך

הסדרת תהליך מקדים טרום הסבות גנים

תקציב מאושר
עבור משימה
0

תכנון

תהליך הפקת לקחים שיפוצי קיץ תשפ"ג

0

0

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתוף ציבור

שיתוף ציבור בבתי הספר וגני הילדים בהם מתבצע שיפוץ עומק
בקיץ

0

0

 160125כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160126כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160127כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160128כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160129כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה

280

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

גני ילדים ,חינוך ,מנהל הנדסה הגיל הרך
עובדי עירייה

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה ,חזות העיר ,לשכת
מנכ"ל ,מחשוב ומערכות
מידע ,מנהל כספים ,משאבי
אנוש והדרכה ,קיימות
וחדשנות
הורים
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי ,הכנסות,
מנהל הנדסה ,חזות העיר,
לשכת מנכ"ל ,מחשוב
ומערכות מידע ,מנהל כספים,
משאבי אנוש והדרכה ,רשות
הספורט ,קיימות וחדשנות,
שיתוף ציבור
נוער

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

רחבי העיר

 100%ביצוע

רחבי העיר

הפקת דוח לקחים של אגף החינוך 31/12/2022

רחבי העיר

פגישות עם הנהגת הורים והנהגת 31/12/2022
ביה"ס טרם שיפוץ המוסד

תיכון גלילי  -התקנת מעלית  3תחנות  -מותנה בהרשאה

0

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

3,000

חט"ב שז"ר  -התקנת מעלית  3תחנות

300

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

3,000

נוער

בי"ס עטרת חיים ,הנגשה כולל  2פירי מעלית

0

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

3,000

ילדים

בתי ספר וגני ילדים ,הנגשות פרטניות לפי בקשות ותוצאות הסקר 560

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

3,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

600

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

3,000

ילדים

רחבי העיר

בתי ספר  - 15הנגשות שמע

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכונות מרכז

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

שכונות מרכז

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

מערב :סביוני הכפר ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
160122

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

281

 160136כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160137

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160138כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160139

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160140כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160141

282

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /נגישות ,הכלה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת ושילוב
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
ביטחון וחירום
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

בטיחות

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בטיחות
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /בטיחות
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

גני ילדים  - 5הנגשת כיתות שמע

תקציב מאושר
עבור משימה
200

53015

בתי ספר וגני ילדים -הנגשות אחרות ע"פ בקשות פרטניות

1,220

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

מוסדות חינוך  -יועצי נגישות ,אקוסטיקה ומעליות

120

53015

הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

עדכון שוטף של תיק לשעת החירום

0

0

הטמעת נהלי ביטחון של מוס"ח בקרב מנהלים השתתפות
בהכשרות רכזי ביטחון

0

0

סילוק מפגעי בטיחות במוסדות חינוך

450

53023

תיקון ליקוי בטיחות במוסדות חינוך

298

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

הקמת סככות הצללה בחצרות גני ילדים ובתי הספר

80

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

מילוי חול בארגזי חול ובחצרות גני ילדים

300

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

התקנת מערכות סולריות בגני ילדים

30

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

עבודות אלומיניום שונות במוסדות חינוך

40

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

עבודות מסגרות שונות (קבלן חוזה) במוסדות חינוך

100

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

הגיל הרך

רחבי העיר

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

3,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

3,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

ביצוע המשימה במלואה וביצוע
סיור מסירה

31/12/2022

בטחון ,בטיחות ושירותי חירום עובדי עירייה

רחבי העיר

תיק חירום מעודכן

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

עדכונים שוטפים בהמלך השנה
בשיתוף אגף הביטחון

31/12/2022

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

31/12/2022

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

31/12/2022

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

31/12/2022

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

בטחון ,חירום ובטיחות ,בתי
ספר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160130כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160131כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160132כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160133כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160134עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160135כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
3,000
הנגשת מוס"ח תב"ר-
הוצאות

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

283

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /מיזוג
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה

160143

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160144

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160145כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160146

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160147

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160148כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160149

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160150כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160151

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160152

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160153כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

284

טיפול בתשתיות מים וביוב (קבלן חוזה) במוסדות חינוך

תקציב מאושר
עבור משימה
150

53023

עבודות איטום (קבלן חוזה) במוסדות חינוך

600

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

אחזקת מתקני משחקים (קבלן חוזה) במוסדות חינוך

400

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

התקנת  100קולרים בגני ילדים

250

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

שדרוג  10חצרות מחול לדשא סינטטי בגני ילדים

250

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

עבודות חשמל לצורך עמידה בתקן כיבוי אש -מוס"ח

250

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

ע"פ דוח מהנדס בודק

הגדלת חיבור חשמל בגני ילדים

180

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

פחות הפסקות חשמל בעקבות
עומס יתר

31/12/2022

שדרוג לוחות חשמל במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

533

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

התישנות חומרים,אי עמידה
בתקן,בטיחות אש

31/12/2022

שדרוג תאורת כיתות בי"ס וגנ"י

1,000

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

תיקוני חשמל במוסדות חינוך  -קריאות שבר ותיקונים יזומים -
קבלן זוכה

200

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

מרחב לימודים נאות,ללא פגיעה
בראיה לטווח ארוך,פחות תקלות
וקריאות מוקד.
שוטף

31/12/2022
31/12/2022

תגבור עובד קבלן  -לאחזקת חשמל מוס"ח  -קריאות מוקד

658

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

שוטף

31/12/2022

תיגבור מיזוג  -מוסדות חינוך  -תב"ר

500

53023

שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

ניצול תקציבי יעיל /עמידה במילוי 31/12/2022
המשימה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/מנהל מחלקה
על ביצוע העבודה

15,000

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
160142

תחום

תאור המשימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
15,000
שיפוצי מוסדות תב"ר-
הוצאות
חינוך ()1

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

285

160159
160160
160161
160162
160163
160164
160165
160166

286

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חשמל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /תחזוקה
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
תחזוקה
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
בחינוך העירוני
עירוני והגשמת מטרות העיר
תחזוקה
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
בחינוך העירוני
עירוני והגשמת מטרות העיר
רכש
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
רכש
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
רכש
תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
רכש
תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
תכנון
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל בחינוך העירוני
ערך
תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

תאור המשימה

ככול הידוע הפרוייקט מומקפא

0

גני ילדים ,אחזקה ותפעול,
מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
ילדים ,הגיל הרך

רחבי העיר

מסמך תיעדוף גנים לשיפוץ

31/12/2022

0

אחזקה ותפעול ,מנהל הנדסה עובדי עירייה,
ילדים ,הגיל הרך

רחבי העיר

מסמך תיעדוף גנים לשיפוץ

31/12/2022

קיום מפגשים עם מנהלי אשכול גנים  +פיקוח לצורך שיתופי
פעולה ,קידום נושאים בתחום סביבה חינוכית

0

0

גני ילדים

עובדי עירייה,
ילדים ,הגיל הרך

רחבי העיר

 4מפגשים בשנה

31/12/2022

בחינה מחודשת לנראות חצר הגן בהלימה לתפיסת הקיימות
וגיבוש המלצה למדיניות

0

0

קיימות וחדשנות ,גני ילדים,
חזות העיר ,אחזקה ותפעול

עובדי עירייה,
ילדים ,הגיל הרך

רחבי העיר

מפגש אגף קיימות ואגף קיימות
וגיבוש מסמך מקצועי

31/12/2022

בניית תוכנית הצללות בגני ילדים

0

0

בקרה על תכנוית איטום במוס"ח בהובלת מח' תפעול

0

0

גני ילדים ,אחזקה ותפעול,
חינוך

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עדכון תקן הצטיידות לגן ממלכתי /ממ"ד /חנ"מ /שפתי/
תקשורתי בהתאם לסוג גן קצר /ארוך
הצטיידות גני ילדים  -גיבוש תכנית מיפוי צרכים ,הוצאת דרישה
למח' הרכש וניהול תקציב יעודי
הצטיידות שוטף גני ילדים  -מכשירים וציוד

0

0

רחבי העיר

0

0

הגיל הרך

רחבי העיר

התאמה של הציוד בגני הילדים
לסביבה במאה ה21-
הצטיידות גנים ע"פ תכנית עבודה 31/12/2022

0

0

גני ילדים ,משרדי ממשלה,
מנהל כספים
גני ילדים ,משרדי ממשלה,
מנהל כספים
גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

הצטיידות גנים ע"פ תכנית עבודה 31/12/2022

הצטיידות שוטף גני ילדים  -חומרי עבודה ושונות

0

0

גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך

רחבי העיר

הצטיידות גנים ע"פ תכנית עבודה 31/12/2022

הטמעת תהליכי עבודה אינוונטר במוסדות חינוך תלוי מוכנות אגף 0
חזות העיר

0

0

0

גני ילדים ,חזות העיר ,מחשוב הגיל הרך
ומערכות מידע ,מנהל כספים,
תכנון אסטרטגי ושיתופיות
עובדי עירייה
אחזקה ותפעול

רחבי העיר

"כתיבת נוהל
 100%ביצוע"

31/12/2022

רחבי העיר

תוכנית עבודה

31/12/2022

החלפת גופי תאורה במוסדות חינוך לתאורת לד

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

0

שיפוץ עומק של גני ילדים (תאנה ,צבעוני ,פקאן ,חוחית ,זמיר,
סנונית )...גנים תוך בחינת מצב תחזוקת הגן וקידום ביצוע במהלך
השנה תוך שימוש בגני מעבר :פיקוס ושיטה
פיתוח חצרות בגני ילדים  -בחירת חלופה למצע החצר מתקנים 0
והצללות ויישום תכנית עבודה

כתיבת תכנית עבודה לשדרוג והחלפת מערכות מיזוג אויר בבתי
ספר וגני ילדים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

שותפים

קהל יעד

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה ,ילדים רחבי העיר

תוצאה מצופה בסיום השנה

אגף חינוך

מס'
משימה
 160154כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 160155כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160156כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160157כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160158כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

287

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160168כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160169כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160170כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160171עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160172עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160173כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160174כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160175כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
160176
160177
160178
160179

288

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

תכנון

שותפים

קהל יעד

אחזקה ותפעול ,בתי ספר,
גני ילדים ,חזות העיר ,שירות
ומוקד עירוני
בתי ספר ,גני ילדים

תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

תכנון

מעקב ובקרה על ניקיון במוס"ח

0

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

תכנון

הטמעת הסדרי בטחון ובטיחות בקרב צוותי חינוך ,תפעול ומנהלים 0

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

תכנון

תיאום מבוקר של כניסת נותני שירותים למוס"ח בשל הנחיות
משרד הבריאות והחינוך

0

0

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

תכנון

הסדרת תהליכי עבודה ושגרות עבודה בנושאים שינוע ציוד בבתי
הספר וגני ילדים בשגרה ובעת שיפוצים ,ניקיון מוס"ח ,תחזוקה

0

0

תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה ,כוחות
הביטחון
בטחון ,בטיחות ושירותי חירום תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה ,כוחות
הביטחון
בתי ספר ,גני ילדים ,בטחון ,תושבים כללי ,עובדי רחבי העיר
עירייה ,כוחות
בטיחות ושירותי חירום
הביטחון
רחבי העיר
חזות העיר ,אחזקה ותפעול עובדי עירייה

קבלת עדכון שוטף ממח' ניקיון
ופגישות עבודה סדורות עם מנהל
המחלקה ומפקח
 100%הכרת הנהלים על ידי כל
צוותי החינוך

31/12/2022

עדכון שוטף

31/12/2022
31/12/2022

כניסה של נותני שרותים לכל
מערכת החינוך בצורה מבוקרת
ומנוטרת
 4פגישות בשנה

31/12/2022

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים

תכנון

עדכון והתאמת תחומי אחריות לכ"א במחלקה

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הגדת תפגקידים מחודשת

31/12/2022

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

תכנון

הגדרת תפקיד אבות בית במוס"ח וגיבוש מסמך תנאי עבודה

0

0

תכנון

ייעול תהליכי עבודה עם יחידות השירות והמוקד העירוני לרבות
קבלת נתונים ,דיווחים על פעילות שוטפת

0

0

לשכת מנכ"ל ,משאבי אנוש
והדרכה
שירות והסברה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

פגישה עם ועד עובדים ומשאבי
אנוש לגיבוש מסמך הגדרת תפקית
31/12/2022
 6פגישות בשנה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שירות

מתן מענה לפניות ב CRM

0

0

הגיל הרך

רחבי העיר

עמידה ב 90% -בזמן תקן

31/12/2022

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

חזות העיר

תגבור עבודת גינון (גריפת עלים וגיזום בגנים בחצרות בעיתיות -
ריבוי עצי פיקוס)
היערכות לפתיחה מחודשת של המוסדות לפני כל שלב חזרה
ללימודים של התלמידים (קורונה)

0

0

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

0

בתי ספר ,גני ילדים ,חזות
העיר ,אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%מוכנות המוסד

31/12/2022

שכר

העסקת  2מפקחים לגני ילדים  -פיקוח ,בקרה ,ומענה אד הוק
ותחזוקה שותפת
שיחות הערכת עובדים

5,010

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

31/12/2022

קורונה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

1811000110

0
0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

משכורת ושכר שכר
משולבי

0

גני ילדים ,אחזקה ותפעול,
בטחון ,חירום ובטיחות,
הכנסות ,חזות העיר
גני ילדים ,חזות העיר ,חינוך

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
160167

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
עדכון שוטף של יחידות תפעוליות בנוגע לפעולות ומידע ואירועים 0
חריגים במוס"ח

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

31/12/2022

289

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי
שיתופיות
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

תכנית הכשרת אבות הבית

1811000783

השתלמויות

0

תכנית עבודה עירונית מסונכרנת ומשותפת של אגפי העירייה
(בטחון ,גינון ,ניקיון וכו) עם אגף החינוך בנושא מוס"ח לשנת
2022
גיבוש תכנית שיפוצים  2022בשיתוף מנהלי אגפי העיריה ומנהלי 0
מחלקות תפעוליות ויחידות שותפות ביישום

 160184כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

שיתופיות

0

0

290

רחבי העיר

ישיבות עבודה סדורות לתכנון
משותף של השיפוצים

31/12/2022

רחבי העיר

סטטוס שבועי במהלך הקיץ

31/12/2022

0

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

ספר תכנית עבודה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כתיבת תכנית עבודה משותפת

31/12/2022

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי ,הכנסות ,מנהל
הנדסה ,חזות העיר ,לשכת
מנכ"ל ,מחשוב ומערכות
מידע ,מנהל כספים ,משאבי
אנוש והדרכה ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט,
עובדי עירייה
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה ,חזות העיר ,מחשוב
ומערכות מידע ,מנהל כספים
עובדי עירייה
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,הכנסות ,חזות
העיר ,לשכת מנכ"ל ,מחשוב
ומערכות מידע ,מנהל
הנדסה ,מנהל כספים ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות ,רשות
הספורט ,קיימות וחדשנות,
קהילה וחברה

שיתופיות

עיריית כפר סבא 2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית עבודה מסונכרנת

31/12/2022

0

שיתוף מנהלי אגפי העירייה בתהליך תכנון שיפוצי עומק במוסדות 0
חינוך

סינכרון תוכנית השיפוצים עם כל בעלי העניין בעירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר

0

 160183כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

קהל יעד

אגף חינוך

מס'
משימה
 160180כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160181עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160182עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 14

שותפים

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

291

160186
160187
160188
160189
160190
160191
160192
160193
160194

292

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל
מערכת החינוך העירונית

שיתופיות

הפצת סטטוס שבועי שיפוצים בבתי הספר וגני הילדים ביולי
אוגוסט

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /שיתופיות
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שיתופיות
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

רחבי העיר

כתיבת תכנית עבודה משותפת

31/12/2022

רחבי העיר

 3מפגשים בשנה

31/12/2022

ישיבה אחת לרבעון

31/12/2022
31/12/2022

אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,הכנסות ,חזות
העיר ,לשכת מנכ"ל ,מחשוב
ומערכות מידע ,מנהל
הנדסה ,מנהל כספים ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות ,רשות
הספורט ,קיימות וחדשנות,
קהילה וחברה
הגיל הרך
גני ילדים ,הנדסה ,משרדי
ממשלה

שיתוף המערך הפדגוגי בתוכנית השיפוץ

0

0

התאמת מאפיינים ודרישות גני ילדים בשטח עפ"י תקן משרד
החינוך בסינכרון עם מח' רכש

0

0

מנהל כספים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

העמקת שיתופי פעולה עם מנהלי אגפי העירייה התפעוליים
באמצעות ישיבות קבועות וסיורים בשטח

0

0

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום עובדי עירייה
ובטיחות ,חזות העיר

רחבי העיר

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

שיפור וייעול מענים תפעוליים לגני הילדים באמצעות ישיבות עם 0
מנהלי אזורים

0

גני ילדים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ישיבות עבודה אחת לחודש עם
מנהלי אזורים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

הטמעת תהליך מסודר של קליטה ועזיבה של מנהלת גן בהיבט
התפעולי

0

0

גני ילדים ,חזות העיר ,בטחון ,הגיל הרך
בטיחות ושירותי חירום

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

פיתוח ההון
האנושי

הדרכה גננות חדשות  -עבודה מול הרשות באשר לאופן תפעול
הגן

0

0

גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

רחבי העיר

מפגש תחילת שנה

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השאלת ספרים רכש הכנסות משה"ח עבור יסודי

-135

1313205920

-135

הכנסות

השאלת ספרים תפעול הכנסות חטיבות

0

1314005440

בתי ספר ,הכנסות ,משרדי
ממשלה ,מנהל כספים
בתי ספר ,משרדי ממשלה

מבוגרים

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

מבוגרים

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

חינוך

בקרה תקציבית של כלל בתי הספר המשתתפים בפרויקט השאלת 0
ספרים

0

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה ,בתי ספר

משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה,
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה

רחבי העיר

 3פגישות בשנה לטבת בקרה
ובחינת תקציב מול ביצוע  +דיווח
חריגים  +השלמות חריגים  +כנסות

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

השאלת ספרים הכנסות
רכש הכנסות
השאלת ספרים הכנסות
החזר מחטיבות

0

הגיל הרך

אגף חינוך

מס'
משימה
 160185כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

293

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

דיווח תקציבים (השאלת ספרים)  +חריגים בתי הספר למשרד
החינוך

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

פיתוח ההון
האנושי
חינוך

הכשרה לצוותים מקצועיים חינוכיים בתחום השאלת ספרים לגבי 0
הגשת דוחות ביצוע ועמידה בתנאי סף
0
הכשרת רכזי השאלת ספרים יסודיים וחטיבות

0

חינוך

ניהול שוטף של  27רכזי השאלת ספרים

0

0

דיווח ומעקב אחר תשלום שכר רכזי השאלת ספרים

0

0

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה ,בתי ספר

התאמת פרויקט השאלת ספרים יסודי ליישום יחודיות בית ספרית 0

0

בתי ספר ,הכנסות ,משרדי
ממשלה ,מנהל כספים

0

0

משרדי ממשלה

0

0

משאבי אנוש והדרכה

 160196כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160197כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160198כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

 160199כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

 160200כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

160201

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

הכנסות

קידום יוזמות למיצוי משאבים עירוני  -קולות קוראים?

שיתופיות

העמקת שיתופי פעולה בנושא יישום קולות קוראים עם מנהלי
מחלקות פדגוגיות באגף החינוך באמצעות ישיבות קבועות
וסיורים בשטח
מינוף שיתופי פעולה עם אגפי העירייה בנושא קולות קוראים

160202
160203
160204

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
 160205כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
מוביל
עירוני והגשמת מטרות העיר
 160206כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
 160207כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים בחינוך העירוני
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה

294

שיתופיות
פיתוח ההון
האנושי
חינוך
פיתוח ההון
האנושי
שיפור תהליכים
וניהול ידע

הכשרה מקצועית מנהלת משאבי חינוך  -התמחות בתחום
העיסוק קולות קוראים
קול קורא  -ניהול משותף של סל מדע על ידי אגף החינוך
והתרבות
הכנת חוברת דיגיטלית עם קובץ הנחיות להגשה ודיווחי ביצוע
קולות קוראים
חידוד והבהרה ,ישום תהליכי עבודה וקולות קוראים

0

שותפים

קהל יעד

בתי ספר ,הכנסות ,משרדי
ממשלה ,מנהל כספים

משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה,
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה
רחבי העיר
מבוגרים

בתי ספר ,גני ילדים ,לשכת
מנכ"ל
בתי ספר ,משאבי אנוש
והדרכה
בתי ספר ,משאבי אנוש
והדרכה

רחבי העיר

מבוגרים

רחבי העיר
רחבי העיר

 2הדרכות

31/12/2022

 2הדרכות להפעלת הפרוייקט +
שיתוף הנהגת הורים
ראיונות ,קליטה של  26רכזים,
הדרכה ,ליווי ,הכנת תיק משכורות

31/12/2022

רחבי העיר

בקרת גמול שכר  +ישיבות כ"א +
שכר  +תשלומי הפרשים  +ישיבות
משה"ח והנהגת הורים

רחבי העיר

הלימה בין פרוייקט השאלת ספרים 31/12/2022
לייחודיות

רחבי העיר
רחבי העיר

 4פגישות בשנה לקידם יוזמות
עירוניות
 6ישיבות בשנה ,ישיבה אחת
לחודשיים עם מנהלי המחלקות

31/12/2022

0

0

בתי ספר

עובדי עירייה

רחבי העיר

 6מפגשים בשנה

31/12/2022

0

0

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

התמחות בנושא גיוס משאבים

31/12/2022

0

0

0

0

משרדי ממשלה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי
דוברות והסברה

עובדי עירייה

רחבי העיר

מבוגרים

רחבי העיר

פגישה עם החב' לתרבות וכתיבת
נוהל עבודה משותף
הפקת חוברת והפצתה

31/12/2022
31/12/2022

0

0

בתי ספר

ילדים ונוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

מפגשי זום עם מנהלי בתי הספר/
מנהלניות

31/12/2022

משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה,
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה,
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה,
משרדי ממשלה,
הורים ,עובדי עירייה
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160195כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
דיווח חריגים למשה"ח  +השלמות 31/12/2022
החרגות  +הכנת תכנית תקציבית

הערות

31/12/2022

31/12/2022

295

296

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קול קורא  -הצטיידות דיגיטלית מלאה לכל מוסדות החינוך
והבעלויות

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -לקויות למידה  -תכנית התערבות בקרה תקציבית

0

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -חושן  -תכנית זהות ומגדר מיני ליווי ובקרה תקציבית

0

1811000931

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -גן חדשני /עתידי  -גן כינור

0

1811000931

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה,
תושבים כללי

רחבי העיר

מיצוי מקסימלי של ההכנסות
מתקציב ממשלתי

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

700

מנהל כספים ,משרדי ממשלה נוער ,עובדי עירייה

רחבי העיר

יישום תקציב משה"ח במלואו
מידי שנה

31/12/2022

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

מנהל כספים ,משרדי ממשלה נוער ,עובדי עירייה

רחבי העיר

31/12/2022

הוצאות כנגד
הרשאות
הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

ילדים

רחבי העיר

פעולות

700

גני ילדים

אגף חינוך

מס'
משימה
 160208כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160209כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160210כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160211כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160212כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160213כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160214כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160215כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160216כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160217כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160218כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160219כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 700

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

יישום תקציב משה"ח במלואו
מידי שנה
 100%ביצוע

31/12/2022

הגשת דוחות למשרד החינוך ומעקב
אחר החזרים כספיים

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -מרחב הכלה  -חטיבת שז"ר

0

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגשת דוחות למשרד החינוך ומעקב
אחר החזרים כספיים

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -מדעניות העתיד בחטיבות ,הוראת המדעים התלמידות 0
בחטיבה

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יש לדאוג לתקציב הסעות
לתלמידות

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

0

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

700

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

700

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קול קורא  -תקצוב עבור הנגשת מידע לרשויות המשתתפות
בתוכנית אזורי בחירה מבוקרת לשנת הלימודים תשפ"ב – פרוייקט
רשותי
0
קול קורא  -לרשויות לתקצוב שעות העשרה בכיתות מחוננים
לשנת הלימודים תשפ"ב – בהתהוות – ממתינה לנספחים משרת,
רבין ומרכז ישי
קול קורא  -תקצוב בעלויות עבור תגבורים לימודיים שח"ר (מב"ר 0
אתגר)  -חורף תשפ"ב 2 -קבוצות מב"ר – סה"כ  60שעות

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -נוער שוחר מדע

0

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

"קול קורא  -מרחבי למידה בבתי הספר ברחבי העיר M21
מוס""ח :גורדון ,רמז ,אופירה נבון ,סורקיס ,בר אילן ,חב""ד ,תורה
ומדע ,גלילי"
קול קורא  -הוראת החקלאות בחוות לחינוך חקלאי

0

1811000931

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות כנגד
הרשאות

פעולות

ביצוע ע"י חכ"ל ,הגשת דוחות
למשרד החינוך ומעקב אחר החזרים
כספיים

297

160223
160224
160225
160226
160227

גני ילדים

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

חינוך

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

בריאות

בקרה ומעקב אחר העברות ושינוי מחשבים ניידים ואייפדים
שהוחזרו לרשות על ידי מורים שעזבו את מערכת החינוך
פרויקט אפיפן  -יישום חוק מדינה רכש ל 2022

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים צרכים ייחודיים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

 160228עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160229עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160230עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160231עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

298

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קול קורא  -יוזמות חדשות חינוכיות בתחום רגשי חברתי

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 700

בתי ספר

ילדים ונוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

0

0

בתי ספר

עובדי עירייה

רחבי העיר

0

0

מנהל כספים ,משרדי ממשלה הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,מבוגרים,
הורים ,עמותות
ומתנדבים

דוח חודשי שיוגש למנהל אגף
החינוך ומנהל המחלקה
רכש מזרקי אדרנלין למוס"ח לפי
גיל  +מעקב אחר מלאי ותוקף +
פינוי פסולת רפואית בוסף שנה
למניעת סיכון משתמשים שלא
לצורך  +הדרכת צוותי חינוך

31/12/2022

0

גני ילדים ,דוברות והסברה

הגיל הרך

רחבי העיר

פירסום

פעולות

85

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

הקמת פלטפורמות להתקשרות
עם הורים
הפקת סרטון ופרסום

31/12/2022

פעולות

85

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

840

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

בתי ספר

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

קיום הקורס בשנת התקציב 31/12/2022 2021

רחבי העיר

קיום  5מפגשים

31/12/2022

קיום  10הכשרות

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

חדשנות ויזמות

הקמת פלטפורמה לתקשורת עם הורים וצוותים

0

פרסום והסברה

סרטון תדמית רישום ושיבוץ

0

1811000550

העסקת עובדים

פרסום והפצה מודעות דרושים

0

1811000550

פירסום

בריאות

ליווי ילדי האלרגיה וההזנה בגנים על ידי דיאטנית

150

1812500780

יום לימודים
ארוך

פעולות

חינוך

מסיבות כיתתיות

120

1812000781

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

פתיחת קורס סייעות חינוכיות ( )20-25מטעם השלטון המקומי
ומכללה למורים (בית ברל /סמינר הקיבוצים)

1812300520

הוצאות
מסיבות
כיתתיות
השתלמויות

פעולות

120

פעולות

90

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

השתלמות למובילות גן  5 -מפגשים

1812300520

השתלמויות

פעולות

90

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

הכשרה לסייעות בנושא התמודדות עם בעיות התנהגות בשיתוף
השפ"ח

1812300520

השתלמויות

פעולות

90

משרדי ממשלה ,משאבי אנוש עובדי עירייה
והדרכה ,משרדי ממשלה,
משאבי אנוש והדרכה
עובדי עירייה
קידום מעמד האישה ,גני
ילדים ,קידום מעמד האישה,
גני ילדים
עובדי עירייה
גני ילדים

רחבי העיר

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

העצמת צוותי חינוך לקמפיין קהילה (ימי צילום של צוותי הגנים) 0

1811000550

פירסום

פעולות

85

עובדי עירייה

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160220כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160221כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160222כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

31/12/2022

299

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

הדרכה למובילות גן בנושאי חינוך שונים אחת לחודש

תקציב מאושר
עבור משימה
10

1812300520

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

הכשרת  10סייעות מובילות אשכול בשיתוף משרד החינוך

10

1812300520

השתלמויות

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו שכר

שכר עבודה לסייעות מובילות אשכול ( 10סייעות יום בשבוע)

260

1812200110

שכר סייעות
חובה

שכר

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

יום למידה והערכות משותף לצוותים חינוכיים אוגוסט 2021

40

1812300520

השתלמויות

פעולות

90

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

יום סיכום שנת לימודים לסייעות וגננות 2021

30

1812300520

השתלמויות

פעולות

90

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

שיתופי פעולה במחלקה ושירות לציבור

0

1812300520

השתלמויות

פעולות

90

גני ילדים ,שיתוף ציבור,
דוברות והסברה

1812300520

השתלמויות

פעולות

90

1812200750

פרוייקט איתור פעולות
לקויות למידה
בגנים

108

הגיל הרך ,אנשים
משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משאבי אנוש והדרכה ,משרדי עם מוגבלות
ממשלה ,גני ילדים ,משאבי
אנוש והדרכה
הגיל הרך
גני ילדים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

תוכנית עבודה ייחודית משותפת  -חינוך מיוחד וחינוך רגיל לצורך
שילוב מיטבי וארגון חיים משותפים במהלך השנה והטמעת
התכנית ,כנס ראשון

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

חינוך

תוכנית מעגן  -איתור ילדים ליקויי למידה

108

השנה יתווספו  10גנים שבהם גינה ירוקה בחצר הגן והחצר
כמרחב חקר

0

 2גנים פעילים בפארק בזריעה ושתילה וטיפוח גאופיטים -
אלמוגן ותומר

0

 160239כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160240כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חינוך
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חינוך
 160241כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
תושביה ובאיה
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חינוך
 160242כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

300

ילדי גן חובה יבקרו  4פעמים בשנה בחווה החקלאית עפ"י תכנית 0
העבודה לנושא זה

כרטיס

שם כרטיס
השתלמויות

פעולות

15,341

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

עובדי עירייה
הגיל הרך

1812200781

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

עיר בריאה גני
ילדים

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 90

פעולות

גני ילדים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

90

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

מרכז :הפארק

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

קיימות וחדשנות ,גני ילדים

0

גני ילדים ,משרדי ממשלה,
חזות העיר ,גני ילדים ,משרדי
ממשלה ,חזות העיר
חזות העיר ,משרדי ממשלה ,הגיל הרך
קיימות וחדשנות

0

אגף חינוך

מס'
משימה
 160232עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160233עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160234עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160235עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160236עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160237עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160238כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

301

160246
160247
160248
160249
160250
160251
160252
160253
160254
160255

302

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך
חינוך

שילוב נוער כמחויבות אישית בגני הילדים

0

חינוך

 4מפגשים במהלך השנה של מחלקת גני ילדים והחינוך המיוחד
בשיתוף משרד החינוך למעקב שילוב תלמידים בחינוך הרגיל

0

0

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

טכנולוגיה
ודיגיטציה
תכנון

התאמות התוכנה לשיבוץ סייעות גם בחופשות (סנסורי)

0

0

הטמעת תהליך העברת אישורי המחלה בקרב הסייעות באמצעות 0
הטלפון
0
הגדרה והוספה תפקידים נוספים במערכת סנסורי כמו סייעות
תגבור ,סייעות נוספות ,חינוך מיוחד ועוד
0
הסבת סביבת למידה עפ"י רוח אנתרופוסופית בשני גנים (ראה
שינוי והטמעה של סביבת למידה)

0

מחשוב ומערכות מידע ,גני
ילדים
מחשוב ומערכות מידע ,גני
ילדים
מחשוב ומערכות מידע ,גני
ילדים
משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

טכנולוגיה
ודיגיטציה
חינוך

52006
1812300520

הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך
השתלמויות

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 6מפגשים בשנה

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 3מפגשים בשנה

31/12/2022
31/12/2022

פעולות

90
0

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

הגיל הרך

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

 3מפגשים במהלך השנה עם מנהלות אזור ,מנהלות אשכול
ופיקוח

0

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

 3מפגשים עם וועד גננות

0

0

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

מפגשים קבועים אחת לשבועיים עם מחלקת מינהל וארגון

0

0

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים

חינוך

מפגשים קבועים עם וועד הורים

0

0

גני ילדים ,ועדים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי

חינוך

תוכנת הסוד של מאיה+גוגלה

0

ספר תכנית עבודה

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משרדי ממשלה ,גני ילדים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

עיריית כפר סבא 2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תב"ר-
הוצאות

שיתופיות

1811000570

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

1,300

מפגשים קבועים של צוות עיר  6 -פעמים בשנה

מנהל חינוך
מיכון ועיבוד

רחבי העיר

 100%ביצוע

משרדי ממשלה ,בתי ספר ,גני הגיל הרך
ילדים ,משרדי ממשלה ,בתי
ספר ,גני ילדים
הגיל הרך
נוער צעירים וקהילה ,בתי
ספר

0

0

קהל יעד

פעולות

1,900

אגף חינוך

מס'
משימה
 160243כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160244עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160245כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
ביסוס תוכנית עבודה לרצפים ומעברים בין גן לא' תיאום  2מפגשי 0
פיקוח לגני ילדים ויסודי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

303

160259
160260
160261
160262
160263
160264
160265
160266
160267
160268
160269

304

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות החינוך
והסדרת רגולציה מותאמת
הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות החינוך
והסדרת רגולציה מותאמת

חינוך
שיתופיות

הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות החינוך
והסדרת רגולציה מותאמת

פיתוח ההון
האנושי

מנהלות אשכול משתלמות בייעוץ ארגוני לניהול והעצמת צוותים
ומנהיגות חינוכית ומעבירות את הידע במפגשי האשכול במהלך
השנה

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

שכר

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

שיתופיות

הגדלת משרה ל 100%של מנתחת התנהגות במחלקת גני ילדים
שיתנו מענה להתמודדות עם התנהגויות חריגות של ילדים בגני
הילדים 2( .חצאי משרה)
טיפול בפניות של גננות ע"י צוות מחלקת גני ילדים על מנת לפתח 0
תחושת מוגנות ורווחה נפשית בקרב הצוות החינוכי בשיתוף
שפ"ח
0
חיזוק הקשרים החינוכיים עם מנהלות אשכול והמפקחות
(מפגשים קבועים)

0

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שכר

הכשרה לצוות המוקד בגני הילדים למתן מענה יעיל ומהיר ע"י
אגף שירות

0

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

פיתוח מענה טכנולוגי להיעדרות סייעות בשיתוף אגף המחשוב

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל
מערכת החינוך העירונית

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 1,900

1811000570

מנהל חינוך
מיכון ועיבוד

1812300520

השתלמויות

1812100110

שכר מינהל גני שכר
ילדים

פעולות

מנהל כספים ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

0

אחזקה ותפעול ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

90

הגיל הרך ,עובדי
משרדי ממשלה ,גני ילדים,
משאבי אנוש והדרכה ,משרדי עירייה
ממשלה ,גני ילדים ,משאבי
אנוש והדרכה
עובדי עירייה
מנהל כספים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

0

גני ילדים

הגיל הרך ,עובדי
עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך ,עובדי
עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים ,דוברות והסברה,
שירות ומוקד עירוני

הגיל הרך ,עובדי
עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים ,מחשוב ומערכות
מידע
מנהל כספים

הגיל הרך ,עובדי
עירייה
עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

60

גני ילדים ,בטחון ,בטיחות
ושירותי חירום
גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים ,גני ילדים ,מנהל
כספים
גני ילדים ,משאבי אנוש
והדרכה

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

2,400

0

טכנולוגיה
ודיגיטציה
שכר

ביצוע תוכנית מג"ן ב  6גנים הפקת מסמך בשיתוף השפ"ח

650

1812202110

סייעות מגן

שכר

650

חינוך

העלאת מודעות לנושא זהירות בדרכים בגיל הרך

0

1812300781

זהב בגן

פעולות

0

חינוך

עידוד אוריינות שפתית בקרב ילדי הגנים (ספריית פיג'מה)

60

1812000780

חשמל

הוצאות חשמל בגנים

300

1812200430

פרויקט ספריית פעולות
פיג'מה
פעולות
חשמל

300

חינוך

אספקת חומרים לגני היול"א לעבודה חינוכית

700

1812200740

חומרי עבודה

פעולות

700

חינוך

מילוי מקום לסייעות/גננות נעדרות  -בנות שירות

80

1812200752

שרותי סייעות
מחליפות

פעולות

80

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160256כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160257כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160258עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
התייעלות והסדרת תהליכים חשבונאיים של מנהלי הגנים והסדרת 0
כרטיסי אשראי
שיתוף מנהלות הגן בתהליכי השיפוץ והשדרוג של גני הילדים בכל 0
אחד מהשלבים

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

305

306

כרטיס

שם כרטיס

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

גננות מדינה מקביל

1812200760

גננות מדינה
מקביל
פעולות
הוצאות
שירותים מרצון
פעולות
חשמל

חינוך

הוצאה מול גביית תשלומי הורים לפי סעיף שירותים מרצון

830

1812200782

300

חשמל

הוצאות חשמל בגנים

300

1812300430

פעולות

450

גני ילדים

חינוך

אספקת חומרים לגני טרום חובה לעבודה חינוכית

450

1812300740

חומרי עבודה

פעולות

18,800

גני ילדים

הגיל הרך

חינוך

תשלום בגין עלות גננות בגני טרום חובה

18,800

1812300760

חשמל

חשמל

420

1812500430

גננות עובדות
מדינה
חשמל

פעולות

420

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

50

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

9,700

החברה הכלכלית

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע (תלוי תקציב)

31/12/2022

0

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

840

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

360

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

272

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הפעלת ניצנים פעולות
בחופשה
קיטנה ציבורית פעולות
גני ילדים

800

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

150

גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

830

חינוך

מילוי מקום לסייעות/גננות נעדרות בנות שירות

50

1812500752

חינוך

תכנית אפונים -הזנת תלמידים ביול"א

9,700

1812500753

שירותי סייעות פעולות
מחליפות יולא
פעולות
הזנה יולא

חינוך

קבלניות נוספות

100

1812500754

פעולות

100

חינוך

גני יול"א מופעלים עלידי החברה לתרבות ופנאי

15,200

1812500755

פעולות

15,200

חינוך

פרויקט יום העצמאות ,ילדים מציירים מדינה

0

חינוך

קייטנות המופעלות על ידי החברה לתרבות ופנאי

0

חינוך

יום לימודים ארוך (חומרים ,תוכניות)

690

1812500780

חינוך

רכישות מיוחדות  -גני יול"א בלבד

360

1812500930

חינוך

תל"ן על פי גבייה מהורים (חוג תנועה)

272

1812520750

חינוך

קייטנות שמופעלות על ידי החב' לתרבות ופנאי בחגים

800

1812810750

חינוך

קיטנה ציבורית גני ילדים

150

1812820750

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קבלניות
נוספות
הוצאות יול"א
חברה לפנאי

יום לימודים
ארוך
רכישות
מיחודות
חוג תנועה

גני ילדים ,דוברות והסברה,
לשכת מנכ"ל
גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

0

אגף חינוך

מס'
משימה
 160270כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160271כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160272כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160273כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160274כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160275כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160276כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160277כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160278כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160279כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160280כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160281כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160282כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160283כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160284כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160285כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160286כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
13,231

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 13,231

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

307

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך
הכנסות

מנהל קייטנת יולי קצר+חנ"מ+יולא עיריה (יולי+חצי
אוגוסט+הכנה)
תמיכה ממשלתית קיטנות יולי

-950

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

הפעלת קייטנות יולי

5,970

1812821750

שכר

שכר מינהל גני ילדים

2,400

1812100110

שכר

כ"א מיקור חוץ גני ילדים

500

1812000751

שכר

ריתמוסיקה

20

1812201110

 160301כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160302כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

מטרה עירונית

160289
160290
160291
160292
160293
160294
160295
160296
160297
160298
160299
160300

308

1812821750
1312821920

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

31/12/2022

הפעלת
קייטנות יולי
תמיכה
ממשלתית
קיטנות יולי
הפעלת
קייטנות יולי
שכר מינהל גני
ילדים
כ"א מיקור חוץ
גני ילדים
ריתמוסיקה

הכנסות

-950

גני ילדים

הגיל הרך

פעולות

6,000

גני ילדים

הגיל הרך

שכר

2,400

מנהל כספים

עובדי עירייה

פעולות

500

עובדי עירייה

שכר

20

רחבי העיר

גני ילדים ,משאבי אנוש
והדרכה
מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

ריתמוסיקה

860

1812201210

ריתמוסיקה

שכר

860

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

תנועה

870

1812520210

תנועה

שכר

870

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

שעות נוספות

115

1812100130

שעות נוספות

שכר

115

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

אחזקת רכב עובדים

110

1812100140

שכר

שכר סייעות חובה

15,081

1812200110

שכר

15,341

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

שעות נוספות

300

1812200130

אחזקת רכב
עובדים
שכר סייעות
חובה
שעות נוספות

שכר

110

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

300

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

סייעות חובה זמניים

50

1812200210

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

שכר סיעות בגני חנ"מ חובה

7,903

1812210110

7,903

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

שכר

משכורת ושכר משולבי

11,557

1812300110

11,557

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

שעות נוספות

450

1812300130

450

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סייעות חובה
זמניים
שכר
שכר סיעות
בגני חנ"מ
חובה
משכורת ושכר שכר
משולבי
שעות נוספות שכר

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160287כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160288כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
30

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 6,000

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

309

310

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שכר

זמניים טרום

1812300210

שכר

שכר גננות

4,846

1812500110

שכר גננות

שכר

גננות שעות נוספות

350

1812500130

שכר

אמהות בית

4,375

1812510110

גננות שעות
נוספות
אמהות בית

שכר

זמניים יום לימודים ארוך

600

1812500210

שכר

שעות נוספות

220

1812510130

זמניים יום
לימודים ארוך
שעות נוספות

שכר

שכר מינהל יולא

280

1812530110

שכר

שעות נוספות מנהל יולא

30

1812530130

שכר

מועדוניות חינוך מיוחד

993

1812611110

שכר

קייטנות יולי שכר

3,100

1812821110

שכר

שכר שמרגנים

240

1817120110

שכר מינהל
יולא
שעות נוספות
מנהל יולא
צהורנים חינוך
מיוחד
קיטנות יולי
שכר
שכר שמרגנים

שכר

שכר שמרגנים זמניים

1,000

1817120210

הכנסות

פרויקט ספריית פיג'מה

-60

1312000220

הכנסות

אגרת תלמידי חוץ

0

1312200410

הכנסות

הכנסות שירותים מרצון

-830

1312200411

הכנסות

השתתפות בסייעות חובה

-10,700

1312200920

הכנסות

חומרים ממשלה

-70

1312200921

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
זמניים טרום

שכר
שכר

350

שכר

4,375

מנהל כספים

שכר

600

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

220

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

280

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

993

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

3,100

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

240

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

1,000

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

-60

הכנסות

0

גני ילדים ,משאבי אנוש
והדרכה
הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך
הגיל הרך

הכנסות

-830

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

-10,700

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-70

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

שכר שמרגנים
זמניים
פרויקט ספריית
פיג'מה
אגרת תלמידי
חוץ
הכנסות
שירותים מרצון
השתתפות
בסייעות חובה
חומרים
ממשלה

סוג תקציב תקציב
2022
300
שכר

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

4,846

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160303כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160304כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160305כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160306כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160307כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160308כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160309כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160310כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160311כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160312כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160313כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160314כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160315כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160316כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160317כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160318כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160319כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
300

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

311

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

גננות מדינה מקביל

1312200928

הכנסות

הכנסות תל"ן

-2,460

1312201410

הכנסות

שכר למוד גני ילדים

-150

1312300410

הכנסות

השתתפות הממשלה לגני טרום גננות

-12,928

1312300920

 160324כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות סייעות טרום חובה

-12,222

1312300921

 160325כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160326כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160327כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות בגין הוצ' תפעול

-1,329

1312310923

הכנסות

יולא גני ילדים

-30,920

1312500410

הכנסות

הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא

0

1312500490

 160328כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים ניצנים בחופשה

-998

1312810420

 160329כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות התמ"ת בצהרונים

-280

1312500990

 160330כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה

-835

1312810920

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות למסיבות כיתתיות

-120

1312000920

 160332כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

קייטנות ציבוריות

0

1312820420

מטרה עירונית

160331

312

ספר תכנית עבודה

גננות מדינה
מקביל
הכנסות תל"ן
שכר למוד גני
ילדים
השתתפות
הממשלה לגני
טרום גננות
השתתפות
סייעות טרום
חובה
הכנסות בגין
הוצ' תפעול
יולא גני ילדים

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות עבור
החלפות
בתאגיד הפנא
הכנסות
מהורים ניצנים
בחופשה
השתתפות
התמ"ת
בצהרונים
הכנסות
ממשלה ניצנים
בחופשה
הכנסות
למסיבות
כיתתיות
קייטנות
ציבוריות

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -13,231

שותפים

קהל יעד

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

-2,460

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-150

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-12,928

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-12,222

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-1,329

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-30,920

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-998

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-280

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-835

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-120

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160320כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160321כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160322כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160323כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
-13,231

כרטיס

שם כרטיס

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

313

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים קייטנות יולי

1312821420

 160334כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160335כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160336כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

רכש

כלים מכשירים וציוד

45

1812200780

הוצאות שונות

ריתמוסיקה פעולות

1,303

1812201750

הכנסות

קייטנות ציבוריות הכנסות

-150

1312820920

 160337כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160338כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160339כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שכר

אמהות בית זמניים

550

1812510210

שכר

זמניים

131

1812100210

קייטנות
ציבוריות
הכנסות
ממשלה
אמהות בית
זמניים
זמניים

שכר

אחזקת רכב מנהל יולא

8

1812530140

אחזקת רכב
מנהל יולא

52006

הצטיידות
ומחשוב
מוסדות חינוך

מטרה עירונית

חינוך יסודי

 160340כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

314

הכנסות
מהורים
קייטנות יולי
כלים מכשירים פעולות
וציוד
פעולות
חוגי תלן

1,303

הכנסות

-150

הכנסות ,מנהל כספים

שכר

550

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

131

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

8

מנהל כספים

עובדי עירייה

טכנולוגיה
ודיגיטציה

הכנת תשתיות של  wifiבבתי הספר בשיתוף עם אגף מחשוב

0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

שיתופיות

שיתופי פעולה בין הנתיבים  :דמוקרטי ,סאדברי ומונטסורי

0

הכשרת מנהלי בתי הספר במפגשי פיקוח רשות לייחודיות
והתמודדות עם ילדים שוני צרכים

0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

קידום וקליטת העולים במערכת החינוך

5

1813200744

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

פרויקט אופק שווה בבית ספר גולדה

39

1813200757

 160341כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160342כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160343כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160344כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה

כרטיס

שם כרטיס

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

 100%ביצוע

31/12/2022

45

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

 100%עמידה בצפי הכנסות

אגף חינוך

מס'
משימה
 160333כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
-8,460

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -8,460

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

1,300

בתי ספר ,מחשוב ומערכות
מידע

ילדים

רחבי העיר

הכנת תשתיות  wiffiבכל בתי
הספר 100% -

31/12/2022

0

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

העמקת שיתופי פעולה חברתיים
ופדגוגיים בין השלוחות

31/12/2022

0

בתי ספר

עובדי עיריה

רחבי העיר

סל תלמיד
לעולה יסודי

פעולות

5

בתי ספר

עולים חדשים,
ילדים

רחבי העיר

פרויקט אופק
שווה

פעולות

39

בתי ספר ,עמותות

ילדים

רחבי העיר

מפגשי מנהלים עם הרשות
והפיקוח אחת לחודש 100% -
השתתפות
בכל בתי הספר תיבנה תוכנית
ויינתן מענה לילדים עם צרכים
ייחודיים
המשך פעילות אופק שווה עבור
כלל תלמידי בית ספר גולדה

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

315

160348
160349
160350
160351

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי

חינוך

הוצאות מסיבות כיתתיות

תקציב מאושר
עבור משימה
260

1813200785

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

קהילה ופנאי

סיוע לתלמידים עם קושי לימודי/חברתי במסגרת פרויקט פרח

25

1813200743

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /שיתופיות
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /קשרי חוץ
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
קהילה ופנאי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי

למידה במרחבי חינוך שונים בעיר (פארק עירוני/גן מנשה/יער
קפלן)

50

1813200743

שיתוף פעולה עם "שותפות ביחד" קולומבוס אוהיו

0

0

גיוס מתנדבים  -תלמידי תיכון לסיוע לימודי/חברתי לתלמידי חינוך 0
יסודי ,בשיתוף עם הליונס והאגף לנוער צעירים וקהילה

0

בתי ספר ,עמותות

0

0

בתי ספר ,עמותות

ילדים

0

בתי ספר ,עמותות

ילדים

רחבי העיר

105

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

0

בתי ספר ,גני ילדים

ילדים

רחבי העיר

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי

חינוך
חינוך

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חדשנות ויזמות
160352
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין שיתופיות
 160353כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
ערך
טכנולוגיה
 160354כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
ודיגיטציה
מידע וידע – big data
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160355כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160356כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות החינוך
והסדרת רגולציה מותאמת
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

316

הוצאות
מסיבות
כיתתיות
תוכניות
לימודיות
תוכניות
לימודיות

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 260

בתי ספר

הורים ,ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

פעולות

105

בתי ספר ,עמותות

ילדים

רחבי העיר

המשך קיום הפרויקט בשלושה
בתי ספר אופירה ,בר אילן ורמז

31/12/2022

פעולות

105

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

בתי ספר ,עמותות

ילדים

רחבי העיר

בתי הספר נמצאים בתהליך
הייחודיות  80% -יחלו כבר השנה
לצאת ללמידה במרחב
31/12/2022
המשך פעילות עם בתי הספר
והקהילה בקולומבוס אוהיו

ילדים

רחבי העיר

המשך פעילות עם הליונס ומחלקת 31/12/2022
הנוער בגיוס אחים בוגרים

רחבי העיר

המשך פעילות מרחוק

31/12/2022

דחייה זמנית בשל הקורונה

31/12/2022

בתי הספר יקדמו פרויקטים
ללמידה חדשנית מחוץ לגבולות
הכיתה 90% -
המשך פיתוח תוכנית מעברים בין
גני הילדים ליסודי

31/12/2022

תמיכה לימודית פרטנית בזמן הלימודים ע"י עמותת פוש וידיד
לחינוך
פיתוח כושר הביטוי והדיבור בקרב תלמידים צעירים ,באופן מובנה0 ,
רהוט ובזמן קצוב בפני קהל ,בשיתוף עם עמותת רוטרי
קידום יוזמות חינוכיות ללמידה דיפרנציאלית וחדשנית

0

ביסוס תכנית עבודה לרצפים ומעברים בין גן לא' תאום  2מפגשי
פיקוח לגני ילדים ויסודי

0

1813200743

תוכניות
לימודיות

פעולות

פעולות

90

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

פעולות

200

בתי ספר ,מחשוב ומערכות
מידע
בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

החל מינואר  2021מתוכנן רישום
בהתאם לבחירה מבוקרת של
ההורים

31/12/2022

רכישת תכניות וסביבות למידה מתוקשבות

90

חינוך

קידום התלמידים בנושא טכנולוגיה ותקשוב

200

1813200756

חינוך

"קידום נושא הייחודיות בעיר בשיתוף אגף מו""פ
הנגשת מידע לקראת הרישום פתיחת אזורי רישום"

28

1813200781

הוצאות אחרות פעולות

ספר תכנית עבודה

31/12/2022

 100%ביצוע

1813204780

עיריית כפר סבא 2022

31/12/2022

31/12/2022

תקשוב
מתמטיקה_
ואנגלית
תקשוב יסודי

68

אגף חינוך

מס'
משימה
 160345כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160346כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160347כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

317

318

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

חינוך

ספרים לבוגרים

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
הוצאות אחרות פעולות 68

תקציב מאושר
עבור משימה
40

1813200781

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

68

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

עדיין לא החל הפרויקט בשל
מגבלות הקורונה

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

פעילויות פורמליות ובלתי פורמליות להעשרה כגון :כנס מועצת
תלמידים ,פרלמנט הילדים וכד'

0

1813200781

0

בתי ספר ,עמותות

ילדים ,עמותות
ומתנדבים

רחבי העיר

מתוכנן להתקיים לקראת יום
השואה בהתאם למגבלות הקורונה

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

קהילה ופנאי

שורדי שואה מספרים

0
סל תרבות

פעולות

172

פעולות

385

בתי ספר ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

ילדים

רחבי העיר

ימשיך להתקיים בבתי הספר
באמצעות זום וקפסולות
המשך הפרויקט לכלל התלמידים

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

תרבות ואירועים

העשרה תרבותית  -סל תרבות

172

1813200755

31/12/2022

בריאות

בדיקת בריאות השיניים בקרב התלמידים

385

1813200753

בריאות השן

240

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

המשך למידה מרחוק ובקפסולות

31/12/2022

תרבות ואירועים

העשרה תרבותית במרכז לאומנויות

240

1811000751

תרבות ואירועים

העשרת התלמידים בתחום המוסיקה

261

1813200751

מרכז אומנויות פעולות
ומדע וקיימות
פעולות
תלן מוזיקה

261

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

המשך הפרויקט בלמידה מרחוק

31/12/2022

40

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

1,900

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

המשך הפרויקט בקפסולות
ובלמידה מרחוק
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

הוצאות אחרות פעולות

שותפים

תרבות ואירועים

חינוך מוסיקלי

40

1813200754

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

1,900

1813200430

חינוך מוסיקלי פעולות
ביסודי
פעולות
חשמל

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

30

1813200511

דמי שתיה
יסודיים

פעולות

30

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

67

1813200740

חומרי עבודה

פעולות

67

בתי ספר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

17

1813200741

השתתפות דמי פעולות
שכפול

17

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

1,236

1813207430

ניהול עצמי
חשמל

פעולות

1,236

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

-1,236

1813207431

ניהול עצמי
החזר חשמל

פעולות

-1,236

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160357כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160358כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160359כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160360כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160361כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160362כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160363כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160364כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160365עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160366עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160367עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160368עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160369עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160370עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

319

160372
160373
160374
160375
160376
160377
160378
160379
160380
160381
160382

320

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

תקציב מאושר
עבור משימה
410

1813207432

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

276

1813207720

ניהול עצמי
חומרים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

1,220

1813207750

ניהול עצמי
שוטף קיום

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

157

1813207789

ניהול עצמי דמי פעולות
שכפול

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

1,593

1813207871

ניהול עצמי
סיוע בניהול

פעולות

1,593

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

475

1813207872

ניהול עצמי
פדגוגיות

פעולות

475

בתי ספר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

219

1813207930

ניהול עצמי
הצטדיות

פעולות

219

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

70

1813700430

חשמל

פעולות

70

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

50

1813700751

נקיון חווה
חקלאית

פעולות

50

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתי הספר

90

1813700780

הוצאות קיום

פעולות

90

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

קהילה ופנאי

הפעלת בית הספר של הקיץ

4,200

1813800750

הפעלת בית
ספר של קיץ

פעולות

4,200

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

קהילה ופנאי

הפעלת ניצנים בחופשה

200

1813810750

הפעלת ניצנים פעולות
בחופשה

200

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

ניהול עצמי
מים

פעולות
פעולות

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 410

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

276

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

1,220

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

157

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
160371

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

321

160389
160390
160391
160392
160393
160394
160395

322

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

כרטיס

שם כרטיס

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

קהילה ופנאי

הפעלת קייטנות ציבוריות

1813820750

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

אגרות לימודי חוץ

3,000

1813200780

הפעלת
קייטנות
ציבוריות
אגרות תלמידי פעולות
חוץ

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים

קהילה ופנאי

הרצאות להורים ע"י מכון אדלר

30

1813200743

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

פיתוח ההון
האנושי

השתלמות רשותית של  7מפגשים בנושא אקלים מיטבי
(למנהלים)

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

פיתוח ההון
האנושי

השתלמויות מקצועיות לצוותי חינוך בבתי הספר

0

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חוסן עירוני

המשך הטמעת תכנית חוסן לרווחה הנפשית של התלמיד

0

1811000783

תוכניות
לימודיות

השתלמויות

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

3,000

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

105

בתי ספר

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר

עובדי עיריה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים ,מבוגרים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

פעולות

פעולות

14
0

בתי ספר ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול
בתי ספר ,עמותות

ילדים

110

מנהל כספים

עובדי עירייה

135

בתי ספר

עובדי עירייה

שכר

7,220

מנהל כספים

עובדי עירייה

300

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

פעולות

8

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חוסן עירוני

תכנית עתיד בטוח למניעת אלימות

8

1812200751

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

שכר

רכזי מוגנות בבתי הספר

110

1817110210

תוכניות
למניעת
אלימות
שמרים יסודיים שכר

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

רכש

השאלת ספרים רכש יסודי

135

1813205720

השאלת ספרים פעולות
רכש

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שכר

שרתים שכר

7,220

1813200110

שרתים שכר

שכר

שעות נוספות

300

1813200130

שעות נוספות

שכר

שכר

אחזקת רכב עובדים

300

1813200140

שכר

זמניים

160

1813200210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

שכר

300

שכר

160

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160383כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160384עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160385כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160386עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160387עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160388כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
50

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 50

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

323

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שכר

 160402כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160403כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

מטרה עירונית

160404
160405
160406
160407
160408
160409
160410
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1813202210

שעות תגבור
יסודיים
השאלת ספרים
שכר תפעול
משכורת ושכר
משולבי
אחזקת רכב
עובדים
זמניים

שכר

השאלת ספרים שכר תפעול

110

1813205210

שכר

משכורת ושכר משולבי

185

1813700110

שכר

אחזקת רכב עובדים

10

1813700140

שכר

זמניים

60

1813700210

הכנסות

אגרת לימודים מילדי חוץ מיוחד

-1,600

1313200431

הכנסות

אגרת לימודים מילדי חוץ

-700

1313200430

הכנסות

השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים

-8,500

1313200920

הכנסות

חומרים

-290

1313200921

הכנסות

השתתפות מזכירים

-2,300

1313200922

הכנסות

סל תלמיד לעולה יסודי

-5

1313200925

הכנסות

דמי שיכפול

-17

1313200928

הכנסות

השתת חינוך באחזקה

-535

1313200929

הכנסות

בריאות השן

-385

1313200940

הכנסות

השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר

-110

1313205490

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
800
שכר

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

110

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

185

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

60

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

-1,600

ילדים

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-700

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-8,500

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-290

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-2,300

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-5

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-17

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-535

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-385

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

השאלת ספרים הכנסות
החזר רכז מבתי
ספר

-110

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

אגרת לימודים
מילדי חוץ
מיוחד
אגרת לימודים
מילדי חוץ
השתתפות
הממשלה
לשרתים בי"ס
יסודיים
חומרים
השתתפות
מזכירים
סל תלמיד
לעולה יסודי
דמי שיכפול
השתת חינוך
באחזקה
בריאות השן

אגף חינוך

מס'
משימה
 160396כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160397כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160398כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160399כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160400כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160401כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
תוספת שעות תגבור רשותיות לבתי-הספר למטרת קידום הישגים 800

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160412כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160413כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160414כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160415כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160416כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160417כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160418כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

ניהול עצמי הצטיידות

תקציב מאושר
עבור משימה
-219

1313207490

הכנסות

ניהול עצמי סיעו בניהול

-1,593

1313207921

הכנסות

ניהול עצמי פדגוגיות

-475

1313207922

הכנסות

ניהול עצמי חומרים

-276

1313207924

הכנסות

ניהול עצמי דמי שכפול

-157

1313207925

הכנסות

פעילות קהילתית חווה

-15

1313700420

הכנסות

מכירת תוצרת בחווה החקלאית

-10

1313700610

הכנסות

השתתפות הממשלה לחווה החקלאית

-230

1313700920

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים בית ספר של קיץ

-2,000

1313800420

 160420כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ

-1,900

1313800920

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים ניצנים בחופשה

0

1313810420

 160422כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה

-200

1313810920

 160423כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות

-50

1313820420

160419

160421
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ספר תכנית עבודה

ניהול עצמי
הצטידות
ניהול עצמי
סיעו בניהול
ניהול עצמי
פדגוגיות
ניהול עצמי
חומרים
ניהול עצמי דמי
שכפול
פעילות
קהילתית חווה
מכירת תוצרת
בחוות
השתתפות
הממשלה
לחווה
החקלאית
הכנסות
מהורים בית
ספר של קיץ
הכנסות
ממשלה בית
ספר של קיץ
הכנסות
מהורים ניצנים
בחופשה
הכנסות
ממשלה ניצנים
בחופשה
הכנסות
מהורים
קייטנות
ציבוריות

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

-1,593

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-475

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-276

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-157

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-15

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-10

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-230

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-2,000

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-1,900

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-200

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-50

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
160411

מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -219

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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 160428כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160429כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160430כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
160431

חינוך על יסודי

יעד אגפי

הכנסות

הכנסות בגין שומרים יסודיים

1317110440

הכשרת צוותי חינוך לייחודיות ובתי ספר ייחו

0

55003

תכנון תהליך מדידה והערכה של הטמעת תכנית הייחודיות

0

הכנסות למסיבות כיתתיות

-260

1313200927

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

קורונה

קבלת מימון לנאמני קורונה

-700

1313299970

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי
מדידה ובקרה
קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל
מערכת החינוך העירונית
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני הכנסות
מוביל

160436
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0

בתי ספר

הכנסות
למסיבות
כיתתיות
נאמני קורונה

הכנסות

-260

בתי ספר

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

-700

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שכר

נאמני קורונה

700

1817199210

נאמני קורונה

שכר

700

עובדי עירייה

הון אנושי ערכי ואיכותי

הוצאות שונות

עזר מחשב יסודיים

500

1813200593

עזר מחשב
יסודיים

נגדי
פעולות

500

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

31/12/2022

 160437כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160438כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160435

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

120

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

160434

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים
משאבי אנוש והדרכה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160433

הכנסות בגין
שמרים יסודיים
תב"ר-
יוזמות
הוצאות

 100%עמידה בצפי הכנסות

עובדי עירייה,
תושבים כללי
ילדים ,מבוגרים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

160432

כרטיס

שם כרטיס

מרחב גיאוגרפי

שכר

שכר שרתים

6,920

1814000110

שכר שרתים

חינוך

תגבור בגרויות

280

1815000750

תגבור בגרויות פעולות

שכר

שעות נוספות

100

1814000130

שעות נוספות

שכר

אחזקת רכב עובדים

230

1814000140

שכר

זמניים

110

1814000210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

הכנסות

השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות

-45

1314005490

שכר

מדריכי מוגנות

680

1817130210

השאלת ספרים הכנסות
החזר רכז
מחטיבות
שמרים חטיבות שכר

הכנסות

השתתפות ממשלה בחטיבות

-9,640

1314000920

הכנסות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

השתת'
ממשלה בחטי

שכר

6,920

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

מנהל כספים

שכר

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

230

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

110

מנהל כספים

עובדי עירייה

-45

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

680

מנהל כספים

נוער

-9,640

משרדי ממשלה

נוער

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

נוער

280

אגף חינוך

מס'
משימה
 160424כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160425כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160426כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 160427כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
-50

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -50

שותפים

קהל יעד

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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160443
160444
160445
160446
160447
160448
160449

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

הכנסות

דמי שיכפול

1314000921

הכנסות

הצטיידות במעבדות

-164

1314000922

הכנסות

סל תלמיד לעולה חטיבות

-15

1314000925

חינוך

הוצאות מסיבות כיתתיות

90

1814000788

שכר

1,030

קידום הישגי הלומדים לחטיבות באמצעות תוספת שעות ,פיצול
קבוצות ,מיפויים,תגבורים והשתלמויות מורים ופרוייקט "קדימה"
בחינת הרישום לחטיבות ולתיכונים והפקת לקחים לקראת תשפ"ג 0

1814001111

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שותפים

קהל יעד

משאבי אנוש והדרכה

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

-164

משאבי אנוש והדרכה

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-15

בתי ספר

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

90

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

1,030

מנהל כספים

עובדי עירייה

0

בתי ספר

נוער

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
דיון הפקת לקחים

31/12/2022
31/12/2022

חינוך

חשמל

950

1814000430

חשמל,מים,וחמ פעולות

950

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

900

1814000740

חומרי עבודה

פעולות

900

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

סל תלמיד לעולה חטיבות

15

1814000744

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

60

1814000780

פעולות

60

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

העסקת לבורנטים חטיבות

385

1814000785

פעולות

385

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

תוכניות מיוחדות

200

1814000786

פעולות

200

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

טכנולוגיה
ודיגיטציה
הכנסות

תקשוב חטיבות ותיכונים

30

1814000787

סל תלמיד
לעולה חטיבות
חטיבות ביניים
הוצ' שונות
העסקת
לבורנטים
חטיבות
תוכניות
מיוחדות
תקשוב חטיבות

פעולות

15

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

30

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות למסיבות כיתתיות

-90

1314000927

הכנסות

-90

בתי ספר

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

קיום הכשרה למנהלים לפיתוח והטמעת כלים פדגוגיים ללמידה
במרחב חינוכי משותף (מנהיגות ,זהות ,שייכות)

80

1815000752

180

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

 160450כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160451כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160452כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

 160453עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חדשנות ויזמות

330

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
דמי שיכפול

הצטידות
במעבדות
הכנסות
סל תלמיד
לעולה חטיבות
פעולות
הוצאות
מסיבות
כיתתיות
תגבור שעות שכר
חטיבה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות

הכנסות
למסיבות
כיתתיות
תכניות ויוזמות פעולות
פדגוגיות
תיכונים

אגף חינוך

מס'
משימה
 160439כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160440כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160441כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160442כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
-67

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -67

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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 160456כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160457כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160458כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

חדשנות ויזמות

מצוינות ופיתוח טכנולוגי (רובוטיקה וכו')

תקציב מאושר
עבור משימה
30

1815000752

מצוינות וקידום נערות למדע וטכנולוגיה (תכניות מגדר)

70

1815000752

חוסן עירוני

פיתוח חוסן רגשי ומיומנויות חברתיות

0

חינוך

0

0

0

0

משרדי ממשלה ,בתי ספר,
משרדי ממשלה ,בתי ספר

שכר

450

מנהל כספים

פעולות

50

נוער

הכנסות

-500

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

פעולות

67

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

60

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר

נוער ,נשים

 100%ביצוע

31/12/2022

180

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

30

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו חדשנות ויזמות
בניית חוסן עירוני

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חשיפת תלמידי התיכונים לחילות הצבא ,מפגש עם לוחמים
ומפקדים ,אימוץ חיל ,הכשרה גופנית לקראת הגיוס לצה"ל,
בשיתוף מצ"ב
הוספת מקומות התנדבות נוספים לבגרות החברתית .מעקב
באמצעות רכזי חינוך חברתי ורכזי מחויבות אישית להשמת
תלמידים במסגרות התנדבותיות ,בניית תכנית עבודה להשמת
תלמידים נוספים ,בשיתוף קהילה ונוער
מכינת קיץ לתיכונים (שכר)

450

1815800110

חינוך

מכינת קיץ תיכונים (פעולות)

50

1815800780

הכנסות

מכינת קיץ תיכונים (הכנסות  -מימון חיצוני)

-500

1315800920

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

67

1814000741

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

60

1814000742

מגדר

הגדלת אחוז הבנות המצטיינות במגמות הטכנולוגיות

0

הוצאות
מזנונים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים ,מסע ישראלי

0

1815000752

 160466כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160467כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

מסע פולין עירוני

0

1815000784

חינוך

הוצאות קיום דמוקרטי

30

1815008781

תכניות ויוזמות פעולות
פדגוגיות
תיכונים
פעולות
מסע פולין
עירוני
הוצאות קיום פעולות
דמוקרטי

160459
160460
160461
160462
160463
160464
160465
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העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך /חינוך
מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת
"אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים וחינוך
חברתי
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
קידום שיוויון מגדרי

שכר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מכינת קיץ
תיכונים
מכינת קיץ
תיכונים
מכינת קיץ
תיכונים
דמי שיכפול

שותפים

קהל יעד

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

משרדי ממשלה ,בתי ספר,
משרדי ממשלה ,בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160454עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160455כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
תכניות ויוזמות פעולות 180
פדגוגיות
תיכונים
תכניות ויוזמות פעולות 180
פדגוגיות
תיכונים
0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

333

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

1815010430

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

204

1815010740

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

30

1815010741

חינוך

העסקת לבורנטים כצנלסון

250

1815010785

 160472כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160473כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160474כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160475כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160476כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

0

1815010787

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

180

1815020430

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

205

1815020740

חינוך

הוצאות מזנונים

26

1815020741

הכנסות

הכנסות למסיבות כיתתיות

-100

1315000924

 160477כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160478כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

-5

1315200924

חינוך

הוצאות מסיבות כיתתיות

100

1815000785

 160479כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים

50

1815020746

 160480כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160481כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160482כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

אירוח משלחת תלמידים

30

1815020748

חינוך

העסקת לבורנטים גלילי

250

1815020785

חינוך

סל תלמיד לעולה

0

1815020787

מטרה עירונית
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הוצאות קיום
כצנלסון
הוצאות
מזנונים
העסקת
לבורנטים
כצנלסון
סל תלמיד
לעולה
חשמל גלילי
הוצאות קיום
גלילי
הוצאות
מזנונים
הכנסות
למסיבות
כיתתיות
חומרי מלאכה
הוצאות
מסיבות
כיתתיות
אליפות עולם
נבחרות ספורט
תיכונים
אירוח משלחת
תלמידים
העסקת
לבורנטים גלילי
סל תלמיד
לעולה

שותפים

קהל יעד

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

פעולות

204

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

30

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

250

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

180

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

205

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

26

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-100

הכנסות ,מנהל כספים

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-5

הכנסות ,מנהל כספים

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

פעולות

100

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

50

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

30

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

250

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160468כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160469כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160470כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160471כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
220

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
חשמל כצנלסון פעולות 220

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

335

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חשמל

חשמל הרצוג

1815030430

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

195

1815030740

חינוך

הוצאות מזנונים

26

1815030741

חינוך

העסקת לבורנטים הרצוג

250

1815030785

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

חינוך

סל תלמיד לעולה

0

1815030787

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

180

1815040430

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

178

1815040740

חינוך

העסקת לבורנטים רבין

125

1815040785

חינוך

הוצאות מזנונים

11

1815040742

חינוך

סל תלמיד לעולה

0

1815040787

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

41

1815200740

חינוך

סל תלמיד לעולה

0

1815200787

חינוך

הוצאות אחרות

54

1815400780

חינוך

העסקת לבורנטים הראל

125

1815401785

חינוך

סל תלמיד לעולה

0

1815400787

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

0

שכר

שכר מורים בית ספר דמוקרטי

3,730

מטרה עירונית

160487
160488
160489
160490
160491
160492
160493
160494
160495
160496
160497
160498
160499
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חשמל הרצוג
הוצאות קיום
הרצוג
הוצאות
מזנונים
העסקת
לבורנטים
הרצוג
סל תלמיד
לעולה
חשמל רבין

1815008110

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות קיום
רבין
העסקת
לבורנטים רבין
הוצאות
מזנונים
סל תלמיד
לעולה
הוצאות קיום
המר
סל תלמיד
לעולה
הוצאות קיום

שותפים

קהל יעד

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

פעולות

195

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

26

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

250

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

180

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

178

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

125

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

11

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

41

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

54

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

125

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

3,730

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

העסקת
לבורנטים הראל
פעולות
סל תלמיד
לעולה
שכר מורים בית שכר
ספר דמוקרטי

אגף חינוך

מס'
משימה
 160483כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160484כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160485כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160486כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
370

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 370

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

שכר

שכר עובדים בית ספר דמוקרטי

1815008111

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

שכר

שכר מורים כצנלסון

24,100

1815010110

שכר

שכר עובדים כצנלסון

1,220

1815010111

שכר

שעות נוספות מורים

50

1815010130

שכר

אחזקת רכב מורים

40

1815010140

שכר

עובדים זמניים כצנלסון

90

1815010211

שכר

שכר מורים גלילי

20,840

1815020110

שכר

שכר עובדים גלילי

1,150

1815020111

שכר

שעות נוספות מורים

50

1815020130

שכר

שעות נוספות עובדים

40

1815020131

שכר

אחזקת רכב מורים

50

1815020140

שכר

רכב עובדים גלילי

100

1815020141

שכר

גלילי עובדים זמניים

80

1815020211

שכר

שכר מורים הרצוג

21,400

1815030110

שכר

שכר עובדים הרצוג

1,060

1815030111

שכר

שעות נוספות מורים

50

1815030130

שכר

שעות נוספות עובדים

30

1815030131

מטרה עירונית

160501
160502
160503
160504
160505
160506
160507
160508
160509
160510
160511
160512
160513
160514
160515
160516
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ספר תכנית עבודה

שכר עובדים
בית ספר
דמוקרטי
שכר מורים
כצנלסון
שכר עובדים
כצנלסון
שעות נוספות
מורים
אחזקת רכב
מורים
עובדים זמניים
כצנלסון
שכר מורים
גלילי
שכר עובדים
גלילי
שעות נוספות
מורים
שעות נוספות
עובדים
אחזקת רכב
מורים
רכב עובדים
גלילי
גלילי עובדים
זמניים
שכר מורים
הרצוג
שכר עובדים
הרצוג
שעות נוספות
מורים
שעות נוספות
עובדים

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
120
שכר

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

שכר

24,100

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

1,220

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

90

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

20,840

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

1,150

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

80

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

21,400

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

1,060

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

אגף חינוך

מס'
משימה
 160500כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
120

כרטיס

שם כרטיס

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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160518
160519
160520
160521
160522
160523
160524
160525
160526
160527
160528
160529
160530
160531
160532
160533
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

שכר

אחזקת רכב מורים

1815030140

שכר

רכב עובדים הרצוג

40

1815030141

שכר

עובדים זמניים הרצוג

75

1815030211

שכר

שכר מורים רבין

21,570

1815040110

שכר

שכר עובדים רבין

1,260

1815040111

שכר

שעות נוספות מורים

80

1815040130

שכר

שעות נוספות עובדים

20

1815040131

שכר

אחזקת רכב מורים

30

1815040140

שכר

רכב עובדים רבין

50

1815040141

שכר

עובדים זמניים

70

1815040211

שכר

שכר מורים המר

2,680

1815200110

שכר

שכר עובדים המר

200

1815200111

שכר

שעות נוספות מורים המר

10

1815200130

שכר

שעות נוספות עובדים

5

1815200131

שכר

אחזקת רכב מורים האמר

20

1815200140

שכר

אחזקת רכב עובדים

10

1815200141

שכר

משכורת תיכון דתי מורים הראל

6,090

1815400110

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

אחזקת רכב
מורים
שכר
רכב עובדים
הרצוג
עובדים זמניים שכר
הרצוג
שכר מורים רבין שכר

21,570

שכר

1,260

מנהל כספים

שכר

80

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

70

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

2,680

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

200

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

5

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

6,090

מנהל כספים

עובדי עירייה

עיריית כפר סבא 2022

שכר עובדים
רבין
שעות נוספות
מורים
שעות נוספות
עובדים
אחזקת רכב
מורים
רכב עובדים
רבין
עובדים זמניים
שכר מורים
המר
שכר עובדים
המר
שעות נוספות
מורים המר
שעות נוספות
עובדים
אחזקת רכב
מורים האמר
אחזקת רכב
עובדים
משכורת תיכון
דתי מורים
הראל

סוג תקציב תקציב
2022
40
שכר

מנהל כספים

עובדי עירייה

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

75

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

אגף חינוך

מס'
משימה
160517

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
40

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

שכר

הראל עובדים

1815400111

שכר

שעות נוספות מורים

10

1815400130

שכר

אחזקת רכב מורים

30

1815400140

שכר

אחזקת רכב עובדים

10

1815400141

הכנסות

אגרת שרותי חוץ

0

1315000490

הכנסות

אליפות עולם נבחרות ספורט

-15

1315000923

הכנסות

הכנסות דמוקרטי

-3,774

1315008920

הכנסות

דמי שיכפול דמוקרטי

0

1315008925

הכנסות

בחינות בגרות כצנלסון

0

1315010420

הכנסות

השתתפות ממשלה כצנלסון

-24,174

1315010920

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

-23

1315010924

הכנסות

דמי שיכפול כצנלסון

0

1315010925

הכנסות

סל תלמיד לעולה

0

1315010927

הכנסות

בחינות בגרות גלילי

0

1315020420

הכנסות

השתתפות ממשלה גלילי

-20,604

1315020920

הכנסות

חומרי מלאכה

-24

1315020924

הכנסות

דמי שיכפול גלילי

0

1315020925

מטרה עירונית

160544
160545
160546
160547
160548
160549
160550
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ספר תכנית עבודה

הראל עובדים
שעות נוספות
מורים
אחזקת רכב
מורים
אחזקת רכב
עובדים
אגרת שרותי
חוץ
אליפות עולם
נבחרות ספורט
הכנסות
דמוקרטי
דמי שיכפול
דמוקרטי
בחינות בגרות
כצנלסון
השתתפות
ממשלה
כצנלסון
חומרי מלאכה

עיריית כפר סבא 2022

דמי שיכפול
כצנלסון
סל תלמיד
לעולה
בחינות בגרות
גלילי
השתתפות
ממשלה גלילי
חומרי מלאכה
דמי שיכפול
גלילי

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-15

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-3,774

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-24,174

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-23

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

הכנסות

0

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות
בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-20,604

הכנסות

-24

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות
בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160534כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160535כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160536כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160537כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160538כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160539כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160540כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160541כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160542כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160543כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
200

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
200
שכר

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

343

344

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

1315020927

הכנסות

בחינות בגרות הרצוג

0

1315030420

הכנסות

השתתפות ממשלה הרצוג

-20,808

1315030920

הכנסות

חומרי מלאכה

-23

1315030924

הכנסות

דמי שיכפול הרצוג

0

1315030925

הכנסות

סל תלמיד לעולה

0

1315030927

הכנסות

בחינות בגרות

0

1315040420

דמי שיכפול
הרצוג
סל תלמיד
לעולה
בחינות בגרות

הכנסות

השתתפות ממשלה רבין

-20,706

1315040920

הכנסות

חומרי מלאכה

-21

1315040924

השתתפות
ממשלה רבין
חומרי מלאכה

הכנסות

דמי שיכפול רבין

0

1315040925

הכנסות

סל תלמיד לעולה

0

1315040927

הכנסות

בחינות בגרות המר

0

1315200420

הכנסות

ממשלה תיכון דתי לבנים

-3,366

1315200920

הכנסות

דמי שכפול המר

0

1315200925

הכנסות

סל תלמיד לעולה

0

1315200927

הכנסות

בחינות בגרות הכנסות

0

1315400420

הכנסות

ממשלה תיכון דתי לבנות

-5,610

1315400920

דמי שיכפול
רבין
סל תלמיד
לעולה
בחינות בגרות
המר
ממשלה תיכון
דתי לבנים
דמי שכפול
המר
סל תלמיד
לעולה
בחינות בגרות
הכנסות
ממשלה תיכון
דתי לבנות

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

סל תלמיד
לעולה
בחינות בגרות הכנסות
הרצוג
הכנסות
השתתפות
ממשלה הרצוג
חומרי מלאכה הכנסות

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-20,808

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות
בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-20,706

הכנסות

-21

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות
בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-3,366

הכנסות

0

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות
בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-5,610

בתי ספר ,משרדי ממשלה,
הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-23

אגף חינוך

מס'
משימה
 160551כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160552כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160553כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160554כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160555כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160556כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160557כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160558כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160559כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160560כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160561כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160562כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160563כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160564כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160565כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160566כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160567כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות 0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

345

160573
160574
160575
160576
160577
160578
160579
160580
160581

מרכז הורים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 160582כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

346

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

הכנסות

חומרי מלאכה

תקציב מאושר
עבור משימה
-6

1315400924

הכנסות

דמי שיכפול

0

1315400925

דמי שיכפול

הכנסות

סל תלמיד לעולה

0

1315400927

הכנסות

אורט תחזוקה

0

1315500430

סל תלמיד
לעולה
אורט תחזוקה הכנסות

0

הכנסות

אגרת תלמידי חוץ

0

1314000223

אגרת תלמידי
חוץ

הכנסות

0

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים

חומרי מלאכה

שותפים

קהל יעד

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

0

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

בתי ספר ,הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תרבות ואירועים

מרכז הורים  -אירועי שיא

180

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -קבוצות ממשוכות

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -בי"ס מארח הרצאות קטנות

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

מרכז הורים  -פסטיבל הורים

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -מסע תקשורת הורים ילדים

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פרסום והסברה

מרכז הורים  -פרסום

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -פעילות שוטפת

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

אבות ובנים -העמקת הקשרים בין השניים שיובילו להשפעה
נרחבת על כלל הקהילה בשיח רגשי פתוח.
-140
הכנסות מרכז הורים -הורדת סעיף ההכנסות בחצי על מנת
להעניק שירות איכותי שמהווה תחרות אל מול השוק הפרטי
במתן מחיר נוח לכל כיס ובכך להגדיל את כמות האירועים והפונים
למרכז.
0
מרכז הורים  -קבוצות ממשוכות

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

קהילה ופנאי

0

0

ספר תכנית עבודה

1318003410

הכנסות מרכז
הורים

הכנסות

-140

הכנסות

הורים

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

ועדים

הורים

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160568כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160569כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160570כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160571כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160572כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -6

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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מת"י

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -בי"ס מארח הרצאות קטנות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

1818003750

תרבות ואירועים

מרכז הורים  -פסטיבל הורים

0

1818003750

מרכז הורים

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -מסע תקשורת הורים ילדים

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

פרסום והסברה

מרכז הורים  -פרסום

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

קהילה ופנאי

מרכז הורים  -פעילות שוטפת

0

1818003750

מרכז הורים

פעולות

180

160588

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

160593

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

160589
160590
160591
160592

160594
160595
160596
160597
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פיסג"ה

כרטיס

שם כרטיס
מרכז הורים

פעולות

180

ועדים
ועדים

שכר

זמניים מתי

30

1819101210

זמניים מתי

שכר

שכר מתי וסייעות

530

1819101110

רכש

שיכפול

66

1819101789

הכנסות

הכנסות מתי

-212

1319101920

הכנסות

שיכפול

-38

1319101921

180

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר מתי
וסייעות
פעולות
שכפול
והדפסות מת"י
הכנסות מתי הכנסות

31/12/2022

-212

הכנסות ,מנהל כספים

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-38

הכנסות ,מנהל כספים

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

שיכפול

שכר

משכורת ושכר משולב

550

הוצאות שונות

הוצאות אחרות

55

1817200780

שכר

שעות נוספות

10

1817200130

שעות נוספות

שכר

אחזקת רכב עובדים

5

1817200140

הכנסות

גף מחשבים משרד החינוך

-95

1317210920

אחזקת רכב
עובדים
גף מחשבים
משרד החינוך

ספר תכנית עבודה

ועדים

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

1817200110

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 180

שכר

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

530

מנהל כספים

עובדי עירייה

66

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים

משכורת ושכר שכר
משולב
הוצאות אחרות פעולות

רחבי העיר

550

מנהל כספים

עובדי עירייה

55

שכר

10

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה
מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

עובדי עירייה

שכר

5

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

-95

הכנסות

הגיל הרך

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

אגף חינוך

מס'
משימה
 160583כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160584כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160585כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160586כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160587כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

349

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

 160598כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסה בגין זמניים סיעות

-6,920

1312210922

 160599כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מועדונית חינוך

-514

1312610410

 160600כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160601כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים

-880

1312800920

הכנסות

השתתפות סייעות כיתתיות חטב

-845

1314001920

 160602כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות סייעות כיתתיות תיכונים

-498

1315000920

 160603כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160604כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

שמירת קשר יזום עם אוכלוסייה מאותרת-בכפוף למדיניות משרד 0
החינוך
קשר יזום עם משפחות לילדים עם מוגבלויות לפי דרגת תפקוד 0
(מהקשה אל הקל)-שמירה על קשר רציף ואיתור צרכים מיוחדים
ומתן סיוע

 160605כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160606כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160607כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה

350

פרט

חינוך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

לימן שונות

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

רכש

רכישות מיוחדות לימן

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

נציגת ועדות זכאות ואפיון גני ילדים

50

1812620780

1812800780

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסה בגין
זמניים סיעות
צמודות חנ"מ
חובה
הכנסות
מועדונית חינוך
מיוחד
הכנסות חינוך
מיוחד גני ילדים
השתתפות
סייעות
כיתתיות חטב
השתתפות
סייעות
כיתתיות
תיכונים

לימן שונות

אחרות קיטנה
גני ילדים חנם

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות

-6,920

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-514

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-880

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-845

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-498

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

0

בתי ספר ,גני ילדים

תושבים כללי

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

מנהל כספים

תושבים כללי,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי ,אנשים עם
מוגבלות
עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

715

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף חינוך

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

351

352

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

טיפול באמצעות בעלי חיים בגני חנ"מ

תקציב מאושר
עבור משימה
25

1812800780

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

קיטנה גני ילדים חנ"מ ,הזנה ,נלוות ,העשרה

620

1812800780

אחרות קיטנה
גני ילדים חנם

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

חינוך מיוחד הוצאות קיום

1,130

1813200742

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

פעולות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

נציגת ועדות זכאות ואפיון בתי ספר

50

1813200742

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

פעולות

1,405

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

טיפול באמצעות מוסיקה ותנועה

65

1813200742

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

פעולות

1,405

מנהל כספים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

טיפול באמצעות בעלי חיים בבתי ספר

50

1813200742

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

פעולות

1,405

מנהל כספים

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

פעילות של חברת אתגרים  -פרוייקט להעצמת ילדים בחינוך
המיוחד

100

1813200742

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

פעולות

1,405

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה

25

1813200784

פעולות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

פרויקט חונכות (מנ"ע)

53

1817700750

השתתפות
משרד החינוך
בסייעת צמודה
פרויקט חונכות פעולות

25

מנהל כספים ,משרדי ממשלה עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

53

בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

מלגות

32

1817900850

מלגות

פעולות

32

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
צעירים ,נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה

8,960

1812210210

שכר

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סיעות כיתתיות חטיבות

2,849

1814001110

זמניים סיעות
צמודות חנ"מ
חובה
סיעות כיתתיות שכר
חטיבות

8,960

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

2,849

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
אחרות קיטנה
גני ילדים חנם

פעולות

1,405

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

715

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160608כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160609כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160610כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160611כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160612כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160613כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160614כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160615כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160616כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160617כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160618כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160619כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 715

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

353

354

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות משלבות חנ"מ חודשיות

תקציב מאושר
עבור משימה
140

1814002110

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות חנ"מ זמניים

3,091

1814002210

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות כיתתיות

6,458

1813203110

סייעות
כיתתיות

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות חנם משלבות חודשיות

855

1813203111

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות חנ"מ זמניים

21,204

1813203210

סייעות חנם
משלבות
חודשיות
סייעות חנ"מ
זמניים

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות כיתתיות תיכון

1,703

1815000110

סייעות
כיתתיות תיכון

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

סייעות חנ"מ זמניים

1,176

1815000210

סייעות חנ"מ
זמניים

שכר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות סייעות חנ"מ

-2,300

1314001922

השתתפות
סייעות חנ"מ

הכנסות

-2,300

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות בחינוך מיוחד

-1,500

1313200924

השתתפות
בחינוך מיוחד

הכנסות

-1,500

הכנסות ,מנהל כספים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות בסייעות כיתתיות

-3,629

1313203921

הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות בסייעות חנ"מ

-16,500

1313203922

השתתפות
בסייעות
כיתתיות
הכנסות
השתתפות
בסייעות חנ"מ

-3,629

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

-16,500

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות סייעות חנ"מ

-740

1315001922

-740

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

סייעות
משלבות חנם
חודשיות
סייעות חנ"מ
זמניים

עיריית כפר סבא 2022

השתתפות
סייעות חנ"מ

סוג תקציב תקציב
2022
140
שכר

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

שכר

3,091

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

שכר

6,458

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

שכר

855

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

שכר

21,204

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

שכר

1,703

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

1,176

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

הכנסות

אגף חינוך

מס'
משימה
 160620כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160621כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160622כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160623כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160624כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160625כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160626כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160627כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160628כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160629כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160630כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160631כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

355

356

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

קבס שכר

תקציב מאושר
עבור משימה
735

1817700110

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

שעות נוספות

10

1817700130

שעות נוספות

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

אחזקת רכב עובדים

70

1817700140

אחזקת רכב
עובדים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתות קבס

-480

1317700920

השתתות קבס הכנסות

הון אנושי ערכי ואיכותי

שכר

שעות נוספות

30

1817600130

שעות נוספות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חשמל

חשמל

50

1817600430

חשמל

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הוצאות שונות

הוצאות שונות

45

1817600780

הוצאות שונות פעולות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

רכש

ציוד יסודי

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הכנסות מרווחה

0

1317600410

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

מועדונית

-115

1317600921

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

שילוב תלמידי גני חנ"מ/כיתות חנ"מ בגנים/כיתות רגילים כולל
ביול"א.

0

0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

שילוב תלמידים הלומדים בבי"ס כוללניים של חנ"מ בבי"ס רגילים

0

0

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
קבס שכר

שכר
שכר

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

70

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

-480

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

שכר

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

פעולות

50

מנהל כספים

ילדים

 100%ביצוע

31/12/2022

45

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות
מרווחה חנוכ

הכנסות

0

הכנסות ,מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

מועדונית

הכנסות

-115

הכנסות ,מנהל כספים

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

בתי ספר ,גני ילדים

ילדים ,נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

בתי ספר

ילדים ,נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160632כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160633כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160634כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160635כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160636כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160637כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160638כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160639כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160640כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160641כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160642כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160643כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
735
שכר

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

357

358

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

פעילויות משותפות מוגדרות של תלמידי בי"ס חנ"מ לבי"ס רגיל

תקציב מאושר
עבור משימה
0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

גדולים במדים ,היערכות להתנדבות נוער עם מוגבלויות בצה"ל

0

0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

הסדרת פרסומי שיבוץ מוקדם ככל האפשר :גנ"י  ,1.7.22יסודי
 ,1.7.22ע"י 15.6.22

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

הידוק שיתופי פעולה עם אגפים שח"ק וקהילה וחברה :הכנה
לצה"ל ,הכנה לעבודה ,פעילויות לרווחת הסייעות

0

0

קהילה וחברה ,שירותים
חברתיים קהילתיים

נוער

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

שיתוף המגזר העסקי בעיר עם תיכוניסטים לשם למידת מקצוע

0

0

עסקים ,בתי ספר ,שיתוף
ציבור

נוער

 100%ביצוע

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

קהילה ופנאי

שיתוף מתנדבים/מחוייבות אישית במסגרות החנ"מ

0

0

קהילה וחברה ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום

ילדים ,נוער,
עמותות ומתנדבים

 100%ביצוע

31/12/2022

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

בי"ס סאלד וגוונים פעילויות עם מסגרות רגילות.

0

0

בתי ספר

ילדים

 100%ביצוע

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

גני חנ"מ  -גנ"י :פתיחה למרחב לימודי משותף

0

0

גני ילדים

ילדים ,הורים ,עובדי
עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

תלמידי חנ"מ חונכים תלמידים צעירים

0

0

בתי ספר ,נגישות

ילדים ,נוער ,עובדי
עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים

שיתופיות

אחת לחודש מפגש עבודה עם הנהגת הורים לילדים עם צרכים
מיוחדים

0

0

גני ילדים ,ועדים

הורים ,אנשים עם
מוגבלות

 100%ביצוע

31/12/2022

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

פרסום והסברה

העברת מידע בקבוצות הוואטסאפ ,פייסבוק

0

85

דוברות והסברה

הורים

 100%ביצוע

31/12/2022

הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data

נגישות ,הכלה
ושילוב

תקשורת תומכת חליפית ,הנגשה טכנולוגית

0

0

מחשוב ומערכות מידע

ילדים ,נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

1811000550

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פירסום

פעולות

שותפים

קהל יעד

בתי ספר

ילדים ,נוער

 100%ביצוע

בתי ספר

ילדים ,נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים ,נוער ,הורים

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160644כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160645כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160646כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160647כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160648כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 160649כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160650כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160651כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160652כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160653כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160654כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160655כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

359

360

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מערכת סייעות ממוחשבת :החלפות ,העדרויות ,שכר

תקציב מאושר
עבור משימה
0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

חיים משותפים גן תקשורת גן רגיל

0

0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

עיגון מקומם הפיזי של גני החנ"מ בכל אזור בעיר ,בדגש על מערב 0
העיר ,פתיחת  3גני חנ"מ בצמידות לגנים רגילים

0

גני ילדים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

חנ"מ כחלק אינטגרלי במערכת החינוך הרגילה

0

0

גני ילדים ,בתי ספר

ילדים ,נוער

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

נגישות ,הכלה
ושילוב

הורים לילדים עם זכאות לחנ"מ הבוחרים לשלב את ילדיהם
בחינוך הרגיל יקחו חלק בבחירה כשאר תלמידי העיר

0

0

גני ילדים ,בתי ספר

ילדים ,הורים

 100%ביצוע

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

 20מפגשי השתלמות סייעות חנ"מ

20

715

גני ילדים ,משאבי אנוש
והדרכה

מבוגרים

 100%ביצוע

31/12/2022

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

שני מפגשים שנתיים עם צוותי הסייעות בבתי הספר והגנים
בשיתוף עם מדריכות מהמתי"א

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

מבוגרים

 100%ביצוע

31/12/2022

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו תכנון

כנס הערכות פתיחת שנה

10

1,405

בתי ספר ,גני ילדים ,משאבי
אנוש והדרכה

מבוגרים

כנס 1

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

שיתופיות

שת"פ עם רכזת מטעם משה"ח גנ"י/בי"ס לסייעות

0

0

גני ילדים ,בתי ספר

ילדים ,הורים,
מבוגרים

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

פיתוח ההון
האנושי

מפגשים שנתיים עם סייעות בתי הספר בתוך המסגרות בהן הם
עובדות

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

מבוגרים

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

פיתוח ההון
האנושי

שלושה מפגשים שנתיים עם סייעות גני ילדים חנ"מ בשיתוף
מדריכת המתי"א.

0

0

גני ילדים

מבוגרים

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

נגישות ,הכלה
ושילוב

מיפוי הצרכים הייחודיים במסגרות השונות (בדגש על מעברים
וקליטת תלמידים חדשים) וביצוע התאמות נדרשות

0

0

אחזקה ותפעול ,בתי ספר ,גני ילדים ,נוער ,הורים
ילדים ,מנהל הנדסה

 100%ביצוע

31/12/2022

1812800780

1813200742

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אחרות קיטנה
גני ילדים חנם

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

פעולות

פעולות

שותפים

קהל יעד

מחשוב ומערכות מידע

נוער ,ילדים

 100%ביצוע

גני ילדים

ילדים

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף חינוך

מס'
משימה
 160656כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160657כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160658כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160659כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160660כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160661כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160662כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160663כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160664כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160665כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160666כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160667כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

361

 160672כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
160673
160674
160675
160676
160677
160678

362

שפ"ח

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שותפים

קהל יעד

בתי ספר

נוער

 100%ביצוע

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

נגישות ,הכלה
ושילוב

פתיחת מגמות לימוד לכלל תלמידי החנ"מ בין בתי ספר.

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

שיפור יכולת ההכלה בקרב נותני השירות :ישיבות צוות סדורות
בדגש על שירות

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו נגישות ,הכלה
ושילוב

שיתוף עובדי מחלקת הפרט בישיבות ומפגשים עם משפחות לשם 0
הגברת הקרבה והחיבור

0

בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה

 100%ביצוע

31/12/2022

היענות ומענה זמינים ומהירים לפונים  -הגדרת טווח תגובה עד
 24שעות לפניה

0

0

דוברות והסברה ,מחשוב
ומערכות מידע

שרותים אחרים

180

180

מנהל כספים

מבוגרים ,הורים,
אנשים עם
מוגבלות ,עובדי
עירייה ,תושבים
כללי
עובדי עירייה

 95%עמידה בזמני תקן

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו שירות

הון אנושי ערכי ואיכותי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

שכר

1817600110

שכר

אחזקת רכב עובדים

550

1817300140

הכנסות

שירות פסיכולוגי משלים במחיר מדורג לילדי גנים ובתיי ספר

-350

1317300220

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

חינוך

בתחום הטיפולי -היערכות לקשיי הסתגלות במהלך השנה ולעליה 0
באובדנות ופגיעות מיניות.

שרותים אחרים שכר
השכר הקובע

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ליווי שוטף

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

הכנסות

השתתפות הורים באבחוני מל"ל

0

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

חינוך

מל"ל  -ציוד והדרכות בתחום אבחונים מל"ל

0

 100%ביצוע

31/12/2022

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

רווחה

תכנית מלקות ללמידה  -הובלת החלקים הפסיכולוגיים של
התכנית ביחד עם היועצות בחטיבות הביניים .קיום מערך אבחון
פסיכודידקטי ודידקטי לכ 250-200-תלמידים בשנה

המלצות בהתאם לאבחונים /
הערכות לכל הילדים שיוגשו
להתאמות בדרכי הבחנות .סדנאות
לחדרי מורים וחטיבות בניים
שיבקשו זאת

31/12/2022

0

אחזקת רכב
עובדים
שירות
פסיכולוגי
משלים

שכר

550

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

-350

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

0

בתי ספר

הורים

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160668כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160669כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160670כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
 160671כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

363

160681

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

שותפות בהנחית קבוצות מנהלי בתי ספר יסודי

רווחה

מיון ילדים חדשים הנכנסים למערכת ,מעקב ,ליווי המשפחות
בתהליך הקליטה ,האבחון וההשמה .בנפרד לגנים ,לבתי ספר
יסודיים ,חטיבות ותיכונים .כולל ליווי ילדים כפרסבאים הלומדים
במסגרות מחוץ לעיר
ליווי משפחות ילדים עולים חדשים במערכת החינוך

20

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

רחבי העיר

0

בתי ספר ,גני ילדים

רחבי העיר

ככל שניתן

31/12/2022

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

סיוע בהשתלבותם של העולים
החדשים ,טיפול ואבחון לפי דרישה
31/12/2022
עבודה שוטפת

רחבי העיר

עבודה שוטפת

31/12/2022

רחבי העיר

איתור של מרבית הילדים והפנייתם 31/12/2022

רווחה

0

רווחה

ייעוץ וליווי הצוות בהתמודדויות השונות בגן

0

0

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

רווחה

 160686כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

שכר

8,290

מנהל כספים

עובדי עירייה

 160687כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160688כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

רווחה

איתור ילדים עם קשיים והפנייתם לגורמי טיפול בקהילה (המכון
להתפתחות הילד וכו') הערכות ואבחונים לקראת המעבר לשנת
הלימודים תשפ"ב עפ"י צורך
קיום התכנית ב  23 -גני טט"ח כולל צוות של  2פסיכולוגיות
מובילות ,מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת  -איתור עומק של
ילדים עם קשיים והפנייתם לטיפול תכנית מעגן
הכשרת הגננות ובניית תכנית טיפולית בגן

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

שכר

תכנית מטיב"ה  -קבלת ומיון הפניות ממוסדות החינוך של ילדים
עם קשיי התנהגות בגנים ובכיתות הנמוכות בבתי ספר (10
משפחות לשנה)
הדרכת הצוותים בגנים  /בתי הספר ע"י צוות מיטיבה

8,290

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

טיפול בילדים שנפגעו ע"י ילדים אחרים (פגיעות מיניות)

50

8,290

מנהל כספים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער

160683
160684
160685

160689
160690
160691
160692
160693
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם שכר
צרכים ייחודיים
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם רווחה
צרכים ייחודיים
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם קהילה ופנאי
צרכים ייחודיים
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

20

0

בתי ספר ,גני ילדים

פגישות עם הגננת ,היכרות עם כל ילד ומשפחתו ,השתתפות
בתל"א,חנ"מ
התערבויות והדרכות של משפחות

רווחה

1817300750

0

1817300110

50

אבחונים
וערכות

שכר
פסיכולוגים

פעולות

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

קיום עד  8פגישות עם כל
המנהלים
קבלת כלל הפונים למסגרות בעיר

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

160682

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

קהילה ופנאי

0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

שכר

0
1817300110

75

1817300110

0

אבחון וטיפול בילדים שנמצאים בסיכון אובדני ,מופנים ע"י בתי
הספר
קבוצות לילדים עם קשיים חברתיים שהופנו ע"י פסיכולוגים בבתי 0
ספר ( 2קבוצות)
0
קבוצה דינמית של סייעות גני חינוך מיוחד וגננות גני תקשורת

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר
פסיכולוגים

שכר
פסיכולוגים

שכר

שכר

רחבי העיר

31/12/2022

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

סדנאות למובילות אשכולות
וסדנאות לקבוצת גננות
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

לפי הצורך

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
בהתאם להפניות

31/12/2022

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160679כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160680כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

31/12/2022

קיום שתי קבוצות בנות  8מפגשים 31/12/2022
כל אחת
31/12/2022
קיום קבוצה בת  12מפגשים

365

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

טיפולים פרטניים ארוכי טווח לילדים ,חנ"מ וילדי שילוב

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

טיפולים קצרי טווח להורים לילדי מערכת החינוך על פי צורך

0

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שכר

 160697כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160698כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

שיתופיות

השתתפות בועדות זכאות ואיפיון וועדות השגה  -פסיכולוג מרכז 120
ופסיכולוג המלווה את הילד במסגרת כ 1000-ועדות ,כ3000
שעות
0
השתתפות בועדות שילוב ובועדות פילוח

 160699כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

 160700כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם רווחה
צרכים ייחודיים
רווחה
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני

מטרה עירונית

 160701כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160702כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160703כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
160704
160705
160706
160707

366

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

רחבי העיר

לפי הצורך

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

לפי הצורך

31/12/2022

רחבי העיר

שוטף

31/12/2022

רחבי העיר

ככל שניתן

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

שוטף

31/12/2022

רחבי העיר

שוטף

31/12/2022

רחבי העיר

עבודה שוטפת

31/12/2022

רחבי העיר

ככל שיתאפשר

31/12/2022

רחבי העיר

לפי תכנית עירונית

31/12/2022

רחבי העיר

קיוס סדנאות לצוותים בלפחות 4
בתי ספר
לפי הצורך

31/12/2022

0

בתי ספר ,גני ילדים

8,290

מנהל כספים

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער

0

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

8,290

מנהל כספים

עובדי עירייה

קיום הכשרות לצוות הפסיכולוגים (מדריכים בחוזה ממומן על ידי
המשרד)
ריכוז וסיוע באבחונים בתחום האוטיזם בילדים  -מול הגנים
הייעודים ומול המשפחות
קישור העבודה מול בתי ספר "רגילים" שבהם לומדים ילדים
דיפרנציאלים אוטיסטים המלווים בסייעות .ליווי הסייעות באופן
פרטני ובניית תכנית לתמיכה קבוצתית
השתתפות בועדות החלטה ברווחה ,וועדות תסקירים ברווחה

100

בתי ספר ,גני ילדים

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

שיתופיות

שותפות בניית תכניות למצבי חירום ,קיום תרגילים משותפים

0

0

בתי ספר ,גני ילדים

שיתופיות

שותפות בתכנון והעברה של תכנית מור"ן בחינוך ובתוכניות הכלה 0
במספר בית הספר בעיר
0
התערבויות במצבי חירום בכל מערכת החינוך ברמה הפרטנית
וברמה המערכתית  /כתתית  /בית ספרית

0

בתי ספר ,גני ילדים

0

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער

שיתופיות

שיתופיות

שכר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

רחבי העיר

 20טיפולים בשנה

שיתופיות

רווחה

1817300110

שכר
פסיכולוגים

שכר

0

השתתפות צוות הניהול בועדות עיר ,ועדות ערעורים ,ועדות
חינוך ,ועדה למניעת אובדנות ,למיגור האלימות ,קידום לקויי
למידה ועדה לאנשים עם מוגבלויות והרשות החדשה למניעת
אלימות סמים ואלכוהול
שותפות של פסיכולוגים מהשפח בועדות מחוזיות :פסיכוטרפיה0 ,
דיאגנטסטיקה ,טיפול בנפגעי פגיעה מינית ,תחום מערכתי במשרד
החינוך ,קבוצות מנהלים ,תכנון אסטרטגי ,מיטיב"ה ארצית,
אלימות ארצית ,ועדות הדרכה ,הנחיה במחוז
איתור מוקדם במעונות היום  -ילדות בכפר ,ליווי ההורים והדרכות 0
הצוותים

100

ספר תכנית עבודה

1817300110

שכר
פסיכולוגים

1817300521

הוצאות אחרות פעולות

עיריית כפר סבא 2022

שכר

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160694כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160695כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160696כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

367

160718

הסעות

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך

שיתופיות

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

פגישות עם הנהלת בתי הספר ,צוותי בתי הספר ,תלמידים
והוריהם
טיפולים פרטניים בחטיבות הביניים ובתיכונים

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך
חברתי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

368

רחבי העיר

 10התערבויות קצרות טווח ו 3-5
טיפולים ארוכי טווח
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
שוטף

31/12/2022

31/12/2022

רחבי העיר

שוטף

31/12/2022

רחבי העיר

שוטף

31/12/2022

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

0

בתי ספר ,גני ילדים

שכר

שוטף -שעות נוספות

50

1817300130

שעות נוספות

שכר

50

מנהל כספים

חינוך

שוטף-ריהוט משכל

0

1817300451

ריהוט משכל

פעולות

0

בתי ספר ,גני ילדים

רווחה

שוטף-ריהוט משכל

0

1817300451

ריהוט משכל

פעולות

0

בתי ספר ,גני ילדים

רווחה

שוטף-כלים מכשירים וציוד

11

1817300740

שכר

תוספת של  20%למשרת מזכירות בשפ"ח

30

1817300110

8,290

מנהל כספים

שכר

פסיכולוג  -תקן נוסף עבור טיפול בגני הילדים

0

1817300110

8,290

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

שכר פסיכולוגים

7,965

1817300110

8,290

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

השתת' הממשלה בשפח

-4,635

1317300920

כלים מכשירים פעולות
וציוד
שכר
שכר
פסיכולוגים
שכר
שכר
פסיכולוגים
שכר
שכר
פסיכולוגים
הכנסות
השתת'
הממשלה
בשפח

11

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

-4,635

כספים ,כספים ,משאבי אנוש תושבים כללי
והדרכה

קהילה ופנאי

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

 160719עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160720כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

רחבי העיר

שוטף

טכנולוגיה
ודיגיטציה

0

חינוך רגיל -הכשרת כ 15-נערים בחט"ב שז"ר ,שרת ואלון לסיוע
בתצפיות על קווי התלמידים ודיווח על מקרי אלימות או התנהגות
לא נאותה בהמתנה ובמהלך הנסיעה (מחויבות אישית) .שיתוף
תלמידי תיכון לביצוע פרוקיטים/פרויקטים טכנולוגיים בנושא
ההסעים
2
"יום השתלמות (הדרכה) כ 200-מלווים ונהגים
רענון נהלים (מד""א ,מצבי חירום וכיו""ב)"
חנ"מ -תוכנה  moovitלשיפור וייעול המסלולים וההתקשרות
עם הורים ומלווים בזמן אמת .חינוך רגיל  -תוכנה של moovit
שתסייע לתלמיד לצפות בזמן אמת בקווי התלמידים

1811000756

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תוכניות
פדגוגיות
וקידום החינוך

פעולות

ילדים ,צעירים

רחבי העיר

31/12/2022
31/12/2022

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

685

בטחון ,בטיחות ושירותי חירום עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

0

31/12/2022

 100%ביצוע

0

מחשוב ומערכות מידע

31/12/2022

31/12/2022

בתי ספר ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול

אגף חינוך

מס'
משימה
 160708כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160709כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160710כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160711כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160712כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160713כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160714כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160715כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 160716כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160717כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

369

160722
160723
160724
160725
160726
160727
160728
160729
160730
160731
160732
160733

370

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים

תכנון

מכרז חדש חוזי קבלנים והתאמתם לצרכים לשינויים בשטח
(לדוג' סעיף המחייב שימוש בתוכנה החדשה)

הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול
מידע וידע – big data
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שירות

חינוך רגיל -טעינת רב קו באופן עצמאי ע"י התלמידים ,בעזרת
המחשב האישי ללא צורך בשימוש במטען מיושן
חינוך רגיל -טעינת רב קו  -החזרי נסיעות למטרופולין

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה

שירות

0

0
1817800711

330

הסעות רגיל

פעולות

6,100

בתי ספר ,עסקים ,דוברות
והסברה
בתי ספר ,דוברות והסברה,
עסקים
גני ילדים

ילדים ,נוער ,צעירים רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ילדים ,נוער ,צעירים רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

משרדי ממשלה ,מנהל כספים ,אנשים עם מוגבלות רחבי העיר
כלל העירייה ,משרדי ממשלה,
מנהל כספים ,כלל העירייה
רחבי העיר
לשכת מנכ"ל ,מנהל כספים תושבים כללי

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

שירות

חנ"מ 10 -פגישות חודשיות אישיות בין הורים שילדיהם חריגים
ודורשים טיפול מיוחד ומלווים

0

קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל
מערכת החינוך העירונית

תכנון

הגשת דוחות למשרד החינוך במערכת הסעות נט

30

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

תכנון

"בחינה מחודשת לקריטריונים בועדת חריגים
הסדרי נסיעות על בסיס כלכלי"

0

0

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין
ההורים

שיתופיות

 8מפגשים עם הנהגת הורים

0

0

ועדים

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

הסעות ושינוע

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

הסעות ושינוע

"חינוך רגיל -היערכות למסלולי קוי תלמידים עם חברת מטרופולין 0
בהתאם לרשימות תלמידים עדכנית
כ 8000-תלמידים ברחבי העיר"
4,670
חינוך רגיל -היערכות לתגבור קוי מטרופולין ע"י חברת הסעות
(זכיין במכרז)

0

בתי ספר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

נוער ,צעירים ,ילדים רחבי העיר

1817800711

הסעות רגיל

פעולות

6,100

בתי ספר ,מנהל כספים

נוער ,צעירים ,ילדים רחבי העיר

 100%ביצוע

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם
צרכים ייחודיים

נגישות ,הכלה
ושילוב

10,700

1817800710

הסעות חינוך
מיוחד

פעולות

10,700

בתי ספר ,גני ילדים ,משרדי
ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

הסעות ושינוע

1,000

1817800711

הסעות רגיל

פעולות

6,100

בתי ספר

ילדים ,צעירים ,נוער רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

1811000550

פירסום

פעולות

85

בתי ספר

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

בתי ספר ,משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם נגישות ,הכלה
ושילוב
צרכים ייחודיים

"חנ""מ -תכנון מסלולים בתי""ס וגנים בעיר ומחוץ לעיר שיבוצים
והתאמות עם החברות הזוכות במכרז ובהתאם לרשימות הילדים
כ 1200-תלמידים"
"מחוננים -היערכות להסעות בי""ס אופירה נבון שיבוצים
והתאמות  +סדרן
כ 200 -תלמידים"
הדפסת חוברת מדריך למלווה כ 130 -חוברות

0

הלשכה המשפטית

עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

 100%ביצוע

1811000786

חנ"מ -תכנית מסלולים לחגים וחופשות ,מלווים ,קבלנים ומוסדות 0
החינוך

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

יעוץ כלכלי

פעולות

400

הורים

אגף חינוך

מס'
משימה
160721

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

371

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שירות

שיפור הגישה לאזורי חניה במוסדות בסיוע מהנדסת תנועה
ועבודות ציבוריות

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין
בחינוך העירוני
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

הסעות ושינוע

הסעות בתי ספר וגני ילדים לחווה החקלאית

100

שירות

הטמעה מלאה של מערכת  - crmעמידה בזמני תקן ושיפור
המענה לתושב

0

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין

שירות

יועץ תחבורה ציבורית למחלקת הסעות

170

1817800750

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שכר

שכר למלווים

550

1817800110

שכר למלווים

שכר

שעות נוספות

105

1817800130

שעות נוספות

שכר

שכר

זמניים

7,100

1817800210

זמנים

שכר

7,100

הכנסות

השתתפות רשויות בהסעות

-40

1317800440

 160742כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160743כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

הסעות חינוך מיוחד

-4,200

1317800920

הכנסות

-4,200

הכנסות

השתתפות במלווים הסעות

-4,400

1317800921

הכנסות

-4,400

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה
מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה

 160744כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160745כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

החזר הסעות

-700

1317800922

השתתפות
רשויות
בהסעות
הסעות חינוך
מיוחד
השתתפות
במלווים
הסעות
החזר הסעות

הכנסות

-40

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה

הכנסות

-700

שכר

שכר

420

1817910110

שכר

שכר

420

מנהל כספים ,משאבי אנוש
והדרכה
מנהל כספים

 160746כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160747כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

מטרה עירונית

אשכול פיס

372

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

עובדי עירייה,
אחזקה ותפעול ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום ,מנהל תושבים כללי
הנדסה ,בתי ספר ,גני ילדים
צעירים ,ילדים
בתי ספר ,גני ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יועץ תחבורה
ציבורית

פעולות

170

דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

550

מנהל כספים

עובדי עירייה

105

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

שכר

שעות נוספות

40

1817910130

שעות נוספות

שכר

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

חשמל

חשמל

180

1817910430

חשמל

פעולות

180

הכנסות

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%ביצוע

1817800711

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

הסעות רגיל

סוג תקציב תקציב
2022
0
פעולות

6,100

שותפים

קהל יעד

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160734עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160735כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160736עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160737עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 160738כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160739כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160740כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160741כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

31/12/2022
31/12/2022

373

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

חינוך

פרויקט ישי בי"ס מחוזי למצטיינים

1817910781

 160749כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160750כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160751כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הוצאות שונות

אשכולות פייס

25

1817910780

שכר

משכורת פרויקט ישי

110

1817910210

הכנסות

דמי שימוש באולמות אשכול פיס

-2

1317910650

 160752כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160753כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

השתתפות ממשלה

-500

1317910920

הכנסות

השתתפות ממשלה מרכז ישי

-200

1317910921

 160754כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

שכר

אחזקת רכב

8

1817910140

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

מטרה עירונית

160755
160756
160757
160758
160759
160760
160761
160762

374

ביטוח תלמידים

כרטיס

שם כרטיס

פרויקט ישי
ביס מחוזי
למצטיינים
אשכולות פייס פעולות

הכנסות

אגרת חינוך גני ילדים

-220

1312200220

הכנסות

אגרת חינוך יסודי

-490

1313200220

הכנסות

אגרת.חינוך חטיבות

-200

1314000220

הכנסות

אגרת חינוך כצנלסון

-38

1315010220

הכנסות

אגרת חינוך גלילי

-39

1315020220

הכנסות

אגרת חינוך הרצוג

-37

1315030220

הכנסות

אגרת חינוך רבין

-34

1315040220

הכנסות

אגרת חינוך המר

-8

1315200220

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

משכורת
פרויקט ישי
דמי שימוש
באולמות
אשכול פיס
השתתפות
ממשלה
השתתפות
ממשלה מרכז
ישי
אחזקת רכב

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 20

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

25

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

110

מנהל כספים

עובדי עירייה

הכנסות

-2

הכנסות

ילדים

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022

הכנסות

-500

הכנסות

ילדים ,תושבים כללי

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

-200

הכנסות

ילדים ,תושבים כללי

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

שכר

8

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%תשלום הוצאות שכר ללא
חריגה תקציבית ובהתאם לביצוע

31/12/2022

-220

הכנסות

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-490

הכנסות

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-200

הכנסות

ילדים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-38

הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-39

הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-37

הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-34

הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-8

הכנסות

נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

אגרת חינוך גני הכנסות
ילדים
הכנסות
אגרת חינוך
יסודי
הכנסות
אגרת.חינוך
חטיבות
הכנסות
אגרת חינוך
כצנלסון
הכנסות
אגרת חינוך
גלילי
הכנסות
אגרת חינוך
הרצוג
הכנסות
אגרת חינוך
רבין
הכנסות
אגרת חינוך
המר

אגף חינוך

מס'
משימה
 160748כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
20

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

375

376

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני
מוביל

הכנסות

אגרת חינוך הראל

תקציב מאושר
עבור משימה
-10

1315400220

ביטוח

ביטוח גני -חובה

220

1817500442

ביטוח

ביטוח יסודיים

490

1817500443

ביטוח

ביטוח חטיבות

200

1817500444

ביטוח חטיבות פעולות

ביטוח

בטוח כצנלסון

38

1817500445

בטוח כצנלסון

פעולות

38

ביטוח

בטוח גלילי

39

1817500446

בטוח גלילי

פעולות

39

בתי ספר

ביטוח

בטוח הרצוג

37

1817500447

בטוח הרצוג

פעולות

37

בתי ספר

ילדים

ביטוח

בטוח רבין

34

1817500448

בטוח רבין

פעולות

34

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

ביטוח

בטוח הראל

8

1817500449

בטוח הראל

פעולות

8

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

ביטוח

בטוח המר

10

1817500450

בטוח המר

פעולות

10

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
אגרת חינוך
הראל
ביטוח גני
חובהביטוח יסודיים

פעולות

490
200

בתי ספר
בתי ספר

ילדים
ילדים

רחבי העיר
רחבי העיר

 100%ביצוע
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

בתי ספר

נוער ,הורים

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

220

גני ילדים

ילדים

רחבי העיר

31/12/2022

בתי ספר

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

אגף חינוך

מס'
משימה
 160763כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160764כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160765כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160766כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160767כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160768כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160769כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160770כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160771כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 160772כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -10

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
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אגף קהילה וחברה

אגף קהילה וחברה הוקם מתוך רצון לשפר את איכות חייהם הקהילתיים של תושבי העיר כפר סבא,
לחזק את תחושת השייכות והמעורבות של התושבים לעיר ולקדם את הקבוצות והקהילות להשפיע על
חייהם והסביבה בה הם גרים.
בתקופה זו ,המאופיינת בתכנון עתידי של בנייה חדשה מחד ,לצד מהלכים נרחבים של התחדשות עירונית
מאידך בעיר כפר סבא ,אנו מחויבים בשימוש במודלים של שיתופיות ברמתה העמוקה ביותר .חשיבה
מחודשת לגבי עירוב שימושים של מתקנים עירוניים ועבודה לפי מודל לניהול קהילה ברמה הפנים
ארגונית והחוץ ארגונית.
מודל העבודה מתבסס על  3צירי עבודה; גאוגרפי ,גילאי ומקצועי .אלה ,קידמו להגדרת גוף שאמון על
ניהול ,פיתוח ותכלול השירותים הקהילתיים לתושב ,תוך הגדרה של מומחי תוכן לכל רצף גילאי ,בראייה
כלל עירונית מחד וגאוגרפית-אזורית מאידך.

אגף קהילה וחברה

יעדים:
הקמת מרכז אפ  - 60מרכז הכוון עירוני לגיל פרישה.
המרכז יספק מגוון שירותים לתקופת ניהול תקופת
החיים החדשה לאחר הפרישה.
הקמת מבנים לשתי תנועות נוער בשכונות המערביות.
השקעה במחקר ,מיפוי ופיתוח בתחום הקהילה.
עידוד יזמות בקהילה מנהיגות ואקטיביזם.
קליטת כח אדם איכותי ושימור עובדים במערכת.
חיזוק החוסן הקהילתי וסולידריות קהילתית.
			
יישום תוכנית האב לגיל הרך.

פעולות
2022

10,646

נגדי פעולות
2022

670

שכר
2022

13,065

עזר שכר
2022

500

הכנסות
2022

-3,865

תב"ר
2022

4,540

תקציב
 2022כולל

28,251

פיתוח מרכז הנוער קפלן כמרכז נוער שכונתי לשכונות
			
המזרח.
קידום פיתוח תחום החדשנות בקרב בני הנוער
והקהילה.
קידום מעורבות צעירים באומנות ,מוזיקה ופנאי.

378
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379

הנהלת אגף

 100001כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

 100003כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

 100004כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

הכנסות

 100002כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100005כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100006כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100007כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100008כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100009כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100010כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100011

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100012

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

100013
100014
100015

380

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי
קהילה ופנאי

300

תיקון ליקויי בטיחות ע"פ הסקר שנערך ב  18מבנים  +תנועות
הנוער
פיתוח שירותים קהילתיים  -מיפוי הפעילויות ,הכנת מערכי
פעילות ואמצעים ,איתור מתנדבים וארגוני מתנדבים כולל חלוקת
תרופות-הפעילויות צריכות לתת מענה לרצף הגילאי ורצף
גיאוגרפי בהתאם למדיניות
7
פיתוח שירותים קהילתיים  -מיפוי הפעילויות ,הכנת מערכי
פעילות ואמצעים ,איתור מתנדבים וארגוני מתנדבים כולל חלוקת
תרופות-הפעילויות צריכות לתת מענה לרצף הגילאי ורצף
גיאוגרפי בהתאם למדיניות
-300
קבלת מימון מ 3-קולות קוראים משרד החינוך

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
300

תושבים כללי

רחבי העיר

תיקון  4מבנים נותרים

31/12/2022

0

תושבים כללי,
עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

פיתוח  120שירותים חדשים

30/12/2022

10

תושבים כללי,
עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

פיתוח  120שירותים חדשים

31/12/2022

-300

משרדי ממשלה

נוער

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לתקציב מאושר

31/12/2022

אוכלוסיה דתית,
להט"בים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

1848200780

קהילה ועולים

פעולות

100

קליטה ועלייה

עולים חדשים

רחבי העיר

שמירה על ניקיון המבנים לאורך
השנה
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

מועדוני נוער
ומתקנים
שכר תקציבי
עזר
עזר משרדי

תב"ר-
הוצאות
עזר שכר

300

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תב"ר-
הוצאות

95004

מועדוני נוער
ומתקנים

1828100782

הוצאות שונות פעולות
קהילה

1328300920

הכנסות

פרסום והסברה

פרסום כלל פעילות האגף

75

1828300550

השתתפות
ממשלה מותנה
פעולות
פירסום

75

ניקיון

ניקיון המבנה מרכז דתי  +מרכז גאה

0

1828200753

פעולות

0

ניקיון

ניקיון בתוך בתי ספר בשל שימוש תנועות הנוער

קהילה ופנאי

קהילה ועולים

100

קהילה ופנאי

מחשוב

0

95004

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

250

1828300115

הוצאות שונות

עזר משרדי

80

1828300492

בינוי ושיפוץ

שיפוץ ותחזוקה של  24מתקני האגף

0

95004

שכר

תשלום שכר עובדי אגף קהילה וחברה

2,430

1828100110

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי אגף קהילה וחברה

180

1828100130

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי אגף קהילה וחברה

150

1828100140

נקיון קבלני

שותפים

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי
פעולות
מועדוני נוער תב"ר-
הוצאות
ומתקנים
משכורת ושכר שכר
משולבי
שעות נוספות שכר
אחזקת רכב
עובדים

שכר

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

250

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

80

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022
רחבי העיר

 100%ביצוע

300

תושבים כללי

2,430

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

180

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

150

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

מתקציב חזות העיר  30 -אש"ח

30/12/2022

381

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הוצאות שונות

תקציב עזר שכר

1828100492

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

רכש

מנהל הנוער כיבוד

3

1828100511

 100018כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1828100593

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

שכר

תשלום שכר מוקדי הפעלה

1,975

1828200110

שכר

תשלום שעות נוספות קהילה וחברה

80

1828200130

שכר

תשלום אחזקת רכב קהילה וחברה

80

1828200140

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

מטרה עירונית

100017

100019
100020
100021
100022
100023
100024
100025
100026
100027
100028
100029
100030
100031
100032

382

תקציב עזר
משרדי
מינהל הנוער
אירוח וכיבוד
עזר מחשב
שכר מוקדי
הפעלה
שעות נוספות

100

נגדי
פעולות
שכר

1,975

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

שכר

80

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

שכר

80

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

שכר

920

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

20

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

שכר

תשלום שכר חוגי נוער

920

1828300110

שכר

תשלום שעות נוספות

20

1828300130

אחזקת
רכב_עובדים
חוגי נוער
השכר הקובע
שעות נוספות

שכר

שכר

תשלום שכר זמניים כולל הגדלת משרות למדריכי נוער (בקשה של 1,350
אמיר קולמןכ  200 -אש"ח)
160
תשלום חשמל

1828300210

מדריכי נוער

שכר

1,350

חשמל

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

1828300430

חשמל

פעולות

160

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

רכש

הוצאות חומרי ניקוי

25

1828300431

חומרי ניקוי

פעולות

25

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

30/12/2022

קהילה ופנאי

הגשת קולות קוראים  -עיר הילדים והנוער ,הנוער בוחר ערך
כדרך ,חוק הנוער

300

1828300752

קהילה ופנאי

כתיבת תכנית אב ויישומה לגיל הרך (המחלקה לגיל הרך)

מותנה הכנסות פעולות
מממשלה בתי
נוער

300

רחבי העיר

הגשת  3קולות קוראים וקבלת
מימון מקסימלי

30/12/2022

0

הגיל הרך

רחבי העיר

כתיבת תכנית אב ויישומה

30/12/2022

קהילה ופנאי

בקשות ובלתמים

35

1828300780

הוצאות אחרות פעולות

35

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

100

1828300798

רכש

רכישת ציוד עבור  20מרכזים קהילתיים ובתי נוער

10

1828300930

שכר

שכר מועדון עולה

250

1869001110

אחזקה תקציבי נגדי
פעולות
עזר
פעולות
רכישות
מיוחדות
שכר
שכר מועדון
נוער עולה

100

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100016כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
80

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
80
נגדי
פעולות
פעולות 3

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

הערות

מותנה תקציב

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

10

תושבים כללי

250

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

383

 100034כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100035כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100036כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100037כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
100038
100039
100040
100041
100042
100043
100044
100045
100046
100047
100048

384

אירועים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

בינוי ושיפוץ

שיפוץ מטבח בבית אברהם

תקציב מאושר
עבור משימה
40

95008

בינוי ושיפוץ

הקמת מבנה חדש (נוער העובד והלומד)

500

95002

בינוי ושיפוץ

הקמת מבנה חדש (תנועת הצופים)  -שכונה 60

3,700

95003

שכר

שעות נוספות נוספות

9

1869001130

שכר

זמניים

60

1869001210

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה

מטבח בבית
אברהם
קן נוע"ל ב8-
מבנה חדש
לצופים
שעות נוספות
זמניים

תרבות ואירועים

סיור בבתים -ערב מימונה ללא עלויות

0

תרבות ואירועים

חגיגות המימונה

150

1752000780

תרבות ואירועים

אירוע הוקרה נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל

40

1752000780

תרבות ואירועים
תרבות ואירועים

אירועים כללי  :סליחות (,)100אוקטוברפסט (,)200מועדון 5
אספנות (,)50יום ירושלים ( ,)110ניקיון כללי אירועים ()60
ערב יום העצמאות

0

1752000780

950

1751000780

תרבות ואירועים

יום העצמאות בשכונת עליה

180

1751000780

תרבות ואירועים

יום העצמאות בשכונת קפלן

180

1751000780

תרבות ואירועים

ערב יום השואה ברחבת היכל התרבות

60

1751000780

תרבות ואירועים

יום השואה באנדרטת השואה

15

1751000780

תרבות ואירועים

ערב יום הזיכרון בכיכר העיר

180

1751000780

תרבות ואירועים

מצעד זיכרון לאורך רח' ויצמן ,טקס זיכרון עירוני בגן הזיכרון,
טקס ממלכתי בבית העלמין הצבאי וטקס זיכרון לנרצחי פעולות
האיבה

20

1751000780

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות

שכר

60

שותפים

קהילה אתיופית

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

נוער

שכונות מרכז

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

מנהל הנדסה

נוער

מערב :שכונה 60-
הזמר העברי

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

עובדי עירייה
עובדי עירייה

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100033כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
40
תב"ר-
הוצאות
500
תב"ר-
הוצאות
3,700
תב"ר-
הוצאות
9
שכר

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

הערות

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

0

תושבים כללי

רחבי העיר

80%

30/04/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

30/04/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

עובדי עירייה

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,600

תושבים כללי

רחבי העיר

פעולות

1,600

תושבים כללי

מערב :עליה

פעולות

1,600

תושבים כללי

מזרח :קפלן

פעולות

1,600

תושבים כללי

שכונות מרכז

פעולות

1,600

תושבים כללי

רחבי העיר

פעולות

1,600

תושבים כללי

שכונות מרכז

פעולות

1,600

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה

30/04/2022

בשל אילוצי תקציב ילא יצא לפועל
אירוע אירוח התזמורת האנדלוסית

30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022

385

100052
100053
100054
100055
100056
100057
100058
100059
100060
100061

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 100062כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100063כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100064כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

386

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה

תרבות ואירועים

קהילה זוכרת +הרמת כוסית יד לבנים בפסח וראש השנה

תקציב מאושר
עבור משימה
15

1752000780

תרבות ואירועים

אירועי שבועות  -פסטיבל יין וגבינות

120

1752000780

תרבות ואירועים

שלל אירועי קיץ לאורך חודשי יולי -אוגוסט :סרטים בפארק,
הפנינג ים בפארק ,מופעים בכיכר  +אמפי ספיר +חזית ההיכל+
מדרחוב ירושלים (דוכנים בימי ה')
פסטיבל האורות העירוני

750

1821000782

0

1752000780

תרבות ואירועים

אזכרה להדר גולדין ז"ל

8

1752000780

תרבות ואירועים

נגישות ,מחסומים ובלת"מ  -אירועים כללים

50

1752000780

תרבות ואירועים

אירועי המדרחוב -קונספטים בימי שישי (שלג ,לגו)

80

1752000780

תרבות ואירועים

מצעד הגאווה

40

1752000780

תרבות ואירועים

מצעד העמים

25

1752000780

תרבות ואירועים

אירועי קהילה

120

1752000780

תרבות ואירועים

טקס אלכסנדרוני

5

1751000780

תרבות ואירועים

עצרת זיכרון לחללי שכונת עליה בבית לזרוס

10

1751000780

הכנסות

הכנסה מאירוע הוקרה נכי צהל ונפגעי איבה

-5

1269000410

הכנסות

הכנסה מטיול והדרת

0

1269000420

והדרת פני זקן הכנסות
הכנס

הוצאות שונות

תקציב עזר תחזוקה

30

1751000798

תרבות ואירועים

אירוע פורים עירוני -עדלאידע

550

1752000780

נגדי
פעולות
פעולות

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא
השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש
בהם בצורה יעילה ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא
השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש
בהם בצורה יעילה ואפקטיבית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה

תרבות ואירועים

ספר תכנית עבודה

הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
ארועי קייץ
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הכנסות שונות

עיריית כפר סבא 2022

תקציב עזר
תחזוקה
הוצאות
אירועים

שותפים

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

750

תושבים כללי

שכונות מרכז

בהתאם לקורונה הערכות ל-
100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

שכונות מרכז

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/08/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

שכונות מרכז

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,600

תושבים כללי

פעולות

1,600

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול
מערב :עליה

הכנסות

-5

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%ביצוע בהתאם לתיכנון
הקורונה
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/05/2022

31/12/2022

0

אזרחים ותיקים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

30
1,500

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100049כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100050כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100051כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 1,500

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
30/06/2022

הערות

30/04/2022

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

28/02/2022

387

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה

תרבות ואירועים

ערב יום העצמאות -אומנים

1751000750

תרבות ואירועים

הרמות כוסית בשכונות לכבוד ראש השנה ופסח

4

1752000781

תרבות ואירועים

הרצאות יד לבנים

6

1752000780

תרבות ואירועים

ביקורי אחמי"ם

10

1752000780

תרבות ואירועים

חנוכת מוסדות וגנים ציבוריים

30

1752000780

תרבות ואירועים

אירוע סוכות  -פסטיבל אוכל בשיתוף מח' מורשת ישראל

100

1752000780

תרבות ואירועים

והדרת פני זקן טיול

190

1765000780

הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
והדרת פני זקן

תרבות ואירועים

ציוד אירועים

41

1752000780

תרבות ואירועים

כוכב נולד

0

1752000780

תרבות ואירועים

שורשי תימן חגיגת העשור  -בשיתוף מרכז לזרוס

60

1752000780

תרבות ואירועים

עצרת רבין

35

1752000780

תרבות ואירועים

130

1752000550

הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
הוצאות
אירועים
פירסום ארועים

 100080כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100081כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה

מטרה עירונית

388

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 350

כרטיס

שם כרטיס

תושבים כללי

רחבי העיר

עדיין לא ידוע

עבודות
קבלניות
הוצאות שונות פעולות

60

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

1,500

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

30/09/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

190

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

1,500
רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

צפי 100%

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

מערב :עליה

30/11/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

פעולות

130

דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

70%

31/12/2022

פעולות

100

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

צפי 100%

31/12/2022

עובדי עירייה

שכונות מרכז

צפי 100%

31/12/2022

פרסום אירועים מרכזיים בעיתונות ,באמצעות שילוט חוצות
ושילוט על לוחות מודעות ,בעיתונות ובתחנות האוטובוס
רכישת ציוד למופעי ערב יום העצמאות

100

1751000781

תרבות ואירועים

רכישת ציוד ,חומרים ,בלת"מ

56

1752000781

ציוד ליום
העצמאות
הוצאות שונות פעולות

60

תרבות ואירועים
תרבות ואירועים

אירועי קיץ  -פרסום ,ציוד תפאורה ,בלת"מ ,עגון ופרזול ,נגישות,
מחסומים ,צילום וידיאו קליפ ,תקציב עבור אירועים לא צפויים,
רכישת חומרי ניקוי ותשלום חשמל ומים
תשלום עבור חשמל ,מים וחומרי ניקוי

100

1821000751

תרבות לקהילה פעולות

100

1

1753000430

פעולות

1

תרבות ואירועים

תחזוקת אולם זיכרון "יד לבנים"

22

1752000750

פעולות

22

תרבות ואירועים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

חשמל ,מים,
חומרי ניקוי
גלעד לנופלים

שותפים

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100065כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100066כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100067כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100068כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100069כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100070כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100071כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100072כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100073כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100074כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100075כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100076כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100077כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100078כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100079כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
350

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
30/04/2022

הערות

לא יבוצע בשל אילוצי תקציב 2022

389

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה

שכר

תשלום שכר עובדי מחלקת אירועים

1752000110

שכר

תשלום שעות נוספות יום העצמאות

30

1752000130

שכר

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מחלקת אירועים

30

1752000140

שכר

100

1752000210

שכר

מטרה עירונית

עובדי עירייה
עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

תשלום שכר עובדים זמניים מחלקת אירועים לאחר הגדלת כמות
האירועים השנתי
תשלום שכר לעובדים באירועי ערב יום העצמאות

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

שכר

30

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר

100

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

0

1751000110

שכר

שכר

0

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי מחלקת אירועים

20

1751000130

שעות נוספות

שכר

20

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

150

1751000115

הכנסות

הכנסות מהופעות

-675

1252000411

תרבות ואירועים

ארועים ברחבי העיר

675

1752000752

תרבות ואירועים

נטיעות ט"ו בשבט

20

1752000780

תרבות ואירועים

אירועי לאום כללי

0

1751000780

הוצאות שונות

אחזקת בית ספיר

80

1751000799

שכר

תשלום שכר עובדים זמניים מחלקת אירועים לאחר הגדלת עבור
עצמאות

20

1751000210

שכר תקציבי
עזר
הכנסות
מהופעות
ארועים ברחבי
העיר
הוצאות
אירועים
הוצאות אחרות
יום העצמאות
אחזרחזקת
בית ספיר
שכר זמנים

עזר שכר

150

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

 100095כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

פרסום והסברה

 100096כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100097כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הנגשת המידע אודות הגיל הרך לתושבים (חוברת גנים עירונית,
פעילויות שוטפות ושירותים עירוניים)
יישום והטמעת תכנית עירונית להנגשת השירותים לגיל הרך
משנת 2021
פעילויות שוטפות לגיל הרך בתחומים שונים -הורים וילדים

גיל הרך

390

5

1843500780

0

1843500780

5

1843500780

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

היחידה לגיל
הרך
היחידה לגיל
הרך
היחידה לגיל
הרך

הכנסות

-675

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

פעולות

675

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

פעולות

1,500

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

1,600

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות
שכר

80

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

20

עובדי עירייה

פעולות

20

פעולות

20

פעולות

20

הורים ,ילדים ,הגיל
הרך
הורים ,ילדים ,הגיל
הרך
הורים ,ילדים ,הגיל
הרך

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100082כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100083כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100084כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100085כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100086כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100087כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100088כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100089כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100090כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100091כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100092כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100093כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100094כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
445

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
445
משכורת ושכר שכר
משולבי
30
שעות נוספות שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הערות

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

רחבי העיר

 80%מכלל ההורים הצעירים
מודעים לפעילות גיל הרך בעיר
 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 2פעילויות פנאי שבועיות

31/12/2022

רחבי העיר

31/12/2022

חלקית זום ומדיה

זום או פרונטלי
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קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הרצאות להורים צעירים

1843500780

 100099כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

ליווי גנים פרטיים גילאי 0-3

0

1843500780

 100100כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

יישום מערך שיתופי פעולה עם גופים עירוניים ובעלי עניין

0

1843500780

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

נאמני גנים -שילוב של בני נוער בגני עירייה

2

1843500780

 100102כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

כנס היריון ולידה

5

1843500780

מטרה עירונית

100101

נוער

היחידה לגיל
הרך
היחידה לגיל
הרך
היחידה לגיל
הרך
היחידה לגיל
הרך
היחידה לגיל
הרך

פעולות

20

פעולות

20

פעולות

20

פעולות

20

 100103כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100104כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

הכנסות

הכנסות מקורסים וסדנאות מוסיקה לנוער

-50

1328200413

גלריה 29
מותנה הכנסות

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

מנהיגות נוער מותנה הכנסות

-40

1328200414

 100105כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

פלש בק -להקה הייצוגית של כפר סבא

-10

1328200415

מנהיגות נוער
מותנה הנכסות
הכנסות
פלש בק

 100106כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

הכנסה תלויה בהוצאה

0

1328200441

הכנסות

 100107כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100108כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

הכנסות מחוגי מוסיקה לנוער

45

1828300753

קהילה ופנאי

 24קבוצות מנהיגות נוער בתחומים שונים

40

1828300754

 100109כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

התנדבות נוער

100110

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100111

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100112

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

392

קהילה ופנאי

השבחה ושימור מודל התנדבות  6שנתי כתות ז' עד יב'

0

1828300785

קהילה ופנאי

הפעלת תכנית "בונים קהילה"

15

1828300751

קהילה ופנאי

שימור ושיפור התנהלות אפליקצית  tribuלניהול התנדבות לנוער 0

פרסום והסברה

פתיחת קבוצת מנהיגות בנושא בעלי חיים

1828300785

7

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הורים ,ילדים ,הגיל
הרך
הורים ,ילדים ,הגיל
הרך
הורים ,ילדים ,הגיל
הרך
הורים ,ילדים ,הגיל
הרך
הורים ,ילדים ,הגיל
הרך

רחבי העיר

 6הרצאות להורים מידי חודש

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע כנס  1לפחות

31/12/2022

הכנסות

-50

נוער

הכנסות

-40

נוער

-10

נוער

0

נוער

45

נוער

רחבי העיר

40

נוער

רחבי העיר

הצלחה של הפעלת מספר קבוצות 31/12/2022
מנהיגות נוכח מצב קורונה

30

נוער

רחבי העיר

01/06/2022

20

נוער ,צעירים

שכונות מרכז

0

נוער

רחבי העיר

30

נוער

רחבי העיר

הכנסה תלויה
בהוצאה
פעולות
גלריה 29
מותנה הכנסות
מנהיגות נוער פעולות
מותנה הכנסות

הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן
התנדבות נוער פעולות

הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן

שכונות מרכז

רחבי העיר

גבייה של  500שקלים לשנה

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

גבייה מכלל המשתתפים

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

גבייה מכלל המשתתפים

31/12/2022

מספר מתנדבים בכל שעכבת גיל-
 80%מתנדבים
קבוצה מגוונת של בני נוער
וצעירים .כ 20משתתפים
שביעות רצון של הגורמים
משימוש באפליקציה
חשיפה של הסרטון לכלל בני
הנוער בעיר ועידודם להתנדב

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100098כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
3

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 20

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
זום או פרונטלי

רוב התקציב מחסויות

01/06/2022
01/09/2022
01/10/2022

393

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100114

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פרסום והסברה

100115

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100116

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100117

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100118

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

100119

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

 100122כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

 100120כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100121

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100123כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100124

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100125כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100126כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100127

394

מנהיגות צעירה והדרכה

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

נוער

רחבי העיר

30

תושבים כללי

רחבי העיר

30

נוער

רחבי העיר

0

עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

30

נוער

רחבי העיר

תוספת של לפחות  10מקומות
התנדבות עירוניים
חשיפת תחום ההתנדבות
לתושבים
חשיפת מקומות ההתנדבות לבני
הנוער
כל הארגונים והעמותות נכנסו
לנוהל ועומדים בקריטריונים
מינימום  10משתתפים יציבים

30

נוער

רחבי העיר

קהילה ופנאי

שימור ושיפור תכנית להתנדבות בגני ילדים וצהרונים

0

נוער

רחבי העיר

פורום אשר מתקיים אחת לחודש
עם רכזי התנדבות של החטיבות
והתכונים
שביעות רצון של משתפי הפעולה 30/09/2022

קהילה ופנאי

בנית תכנית התנדבות למכינת בארי בבית ברל  -מגיעים אחת
לשבוע להתנדב במרחב של כפר סבא
יום המעשים הטובים לנוער -ביום זה משתתפים בני נוער מכלל
מסגרות ההתנדבות בעיר

0

נוער

רחבי העיר

30/12/2022

30

תושבים כללי

רחבי העיר

קהילה ופנאי

קיום הכשרות לרכזי מעורבות חברתית בבתי ספר

0

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

איתור מקומות התנדבות פוטנציאלים נוספים לקליטת בני נוער
מתנדבים
קמפיין עירוני נראות והעלאת המודעות  -התנדבות נוער

7

1828300785

פרסום והסברה

קיום ימי חשיפה לארגוני המתנדבים בקרב תלמידים

8

1828300785

שיפור תהליכים
וניהול ידע
קהילה ופנאי

נוהל הסדרה למקומות התנסות והתנדבות לנוער

קהילה ופנאי

הרחבת תכניות התנדבות התנדבות לנוער בסיכון-תכנית נגרות
בשיתוף אורט שמיר
ניהול פורום התנדבות נוער עירוני

0

1828300785

2

1828300785

הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן
הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן
הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן
הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן

01/08/2022
30/09/2022
30/06/2022

30/08/2022

קהילה ופנאי

קיום פורום רכזי מעורבות חברתית בתיכונים וחטיבות

0

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

קהילה ופנאי

פרס שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן -הגשה של פרס 0
חינוך לנוער מכלל המסגרות בעיר
0
אירוע הוקרה לנוער מתנדב

0

נוער

מחוץ לעיר

30/12/2022

1828300785

30

נוער

רחבי העיר

הגעה של  700בני נוער

30/08/2022

5

1828300751

20

תושבים כללי

רחבי העיר

הצלחה של קידום נראות החוברת 30/12/2022
אל מול התושבים

רחבי העיר

30/12/2022

קהילה ופנאי

קהילה ופנאי
פרסום והסברה

חוברת דיגטלית של כלל מקומות ההתנבות לנוער (כולל עריכה
לשונית)

קהילה ופנאי

אירוע חיבור מועצות תלמידים ,מליאת פתיחה חגיגית

1828300785

4

1828100780

5

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן
התנדבות נוער פעולות

מועצת נוער
עירונית

פעולות

10

נוער ,עובדי עירייה

השנה מתכונת זום וחוברת  -מצב
קורונה

30/06/2022

קיום הפעילות למרות המצב -
קורונה
השתתפות של כמה שיותר
מסגרות וארגונים ביום המעשים
הטובים
 2-3הכשרות מרוכזות במהלך
השנה אשר יקנו כלים פרקטיים
קיום פורום חודשי על מנת לקיים
למידת עמיתים וחשיבה על שיפור
וקידום נושא המעורבות בעיר
הגשה של לפחות עשרה מועמדים

הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
100113

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
30/06/2022

הערות

נציגות מכל בתי הספר במועצת
הנוער העירונית

01/04/2022

לא ניתן לקיים בשנה זו בזמן קורונה

30/08/2022

רק במידה ויאשרו התקהלות,
במידה ולא פעילוויות יתקיימו
בפורמט מותאם
יותאם לפורמט קורונה

30/08/2022

יותאם לפורמט קורונה

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

יבוצע בזום

395

 100129כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100130כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100131

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100132כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100133כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100134כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100135כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100136כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100137

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

בינוי ושיפוץ

תיקונים ושיפוצים שונים לכלל תנועות הנוער שוטף

תקציב מאושר
עבור משימה
0

95004

בינוי ושיפוץ

שיפוץ חדר ובניית קיר אקוסטי  -גלריה 29

0

95004

הכנסות

גיוס חסויות לאורך שנת הפעילות בדגש על חודש הנוער וחודשי
הקיץ
הגדלת מספר בני הנוער הפעילים בהאב במרכז הנוער העירוני

0

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי
קהילה ופנאי
קהילה ופנאי
קהילה ופנאי

קהילה ופנאי
קהילה ופנאי

למידה אחרת בחטיבות ובתיכונים הכוללת תכנים המועברים על
ידי אנשי צוות מהחינוך הבלתי פורמאלי
הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות
פיתוח מנהיגות טכנולוגית ותחום הטכנולוגיה בקרב בני
הנוער ברחבי העיר (מרכז נוער קפלן יפתח ב 01.09ובו תחום
הטכנולוגיה) פיתוח תחום הטכנולוגיה במרכז הנוער בירוקה
ובמרכז הנוער העירוני
קבוצת מנהיגות "גינה קהילתית" בשיתוף מועדון הגמלאים,
הקמת להקה משותפת לנוער וגמלאים בהובלת הגלריה .29
הגדלת מספר החניכים במועדון איגי

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

נוער

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

נוער

רחבי העיר

גיוס של לפחות  50אלף שקלים

31/12/2022

20

נוער

שכונות מרכז

0

נוער

שכונות מרכז

הגדלה של מספר בני הנוער ל 30/07/2022 150
משתתפים -לא זמן קורונה
שני בתי ספר משתתפים בפרויקט 31/12/2022

ביצוע משימה באופן חלקי -העדר
תקציב
לא מתקיים בשגרת קורונה

0

נוער ,תושבים כללי רחבי העיר

גידול של  15אחוז בתנועות הנוער 31/12/2022

20

1828900786

הדרכה
ומנהיגות
צעירה

פעולות

45

נוער

רחבי העיר

 2קבצות בקפלן ובירוקה

31/12/2022

העדר תקציב לפעילות קידום נראות
פעילות נוער
העדר תקציב לפעילות ,קידום
באופן חלקי

2

1828300785

הוצאות אחרות פעולות
עמ"ן

30

מבוגרים ,נוער

שכונות מערב

0

נוער

רחבי העיר

מינימום  8משתתפים יציבים בגינה 30/09/2022
קהילתית והקמה של להקה יציבה
הגדלה של  5חניכים בכל קבוצה 01/08/2022

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

1828300783

גלריה 29
פעילות
גלריה 29
פעילות
פלש בק

פעולות

90

נוער

שכונות מרכז

01/08/2022

פעולות

90

הורים ,נוער

שכונות מרכז

פעולות

60

הורים ,נוער

שכונות מרכז

1828900786

הדרכה
ומנהיגות
צעירה
הדרכה
ומנהיגות
צעירה
מרכז הנוער
העירוני

פעולות

45

הורים ,נוער

שכונות מערב

פעולות

45

הורים ,נוער

שכונות מערב

 15משתתפים פעילים בתכנית

פעולות

170

הורים ,נוער

שכונות מערב

 3ערבי שיא גדולים ו 2סדנאות חד 01/08/2022
פעמיות

7

100141

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

100142

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

20

 100139כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100140כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

396

קהילה ופנאי
קהילה ופנאי

ירוקה-פנאי והעשרה 2 -סדנאות לאורך שנת הפעילות  +ערב
שיא אחת לשבוע

סטארטסבא
הוצאות שונות

פעולות

0

קהילה ופנאי

 100138כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

1828300787

0

שמירה על פעילות קיימת של  18הרכבים מוזיקאליים :קל המזרח40 ,
שירה ,כתיבה והלחנה ,קורס דיגיי ועוד
20
ערב שיא אחת לחודש :סדנת אומן ,במה פתוחה ,סדנאות חד
פעמיות בתחומים שונים מעולם המוסיקה
60
הלהקה הייצוגית ולהקת תנועות הנוער -שמירה על מספר
חניכים 30 -סך הכל
15
ירוקה -שמירה על פעילות של  6תכניות מנהיגות  :מדצ"ים,
משחק הוגן ,גינה קהילתית ,נוער מתנדב ,ליצנות קהילתית ,אות
הנוער
פיתוח מנהיגות טכנולוגית במרכז הנוער בירוקה -קבוצת מנהיגות 10
טכנולוגית אחת המונה  20משתתפים

קהילה ופנאי

מועדוני נוער
ומתקנים
מועדוני נוער
ומתקנים

1828300783
1828200751

1828900786
1828900785

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מספר חניכים יציב בכל קבוצה
ושימור מספר ההרכבים
קיום עשרה ערבי שיא בשנה3 ,
סדנאות ו 4במות פתוחות
 30חניכים בפעילות השוטפת
באופן יציב
פעילות יציבה של מיניצום 10
משתתפים בקבוצה

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100128כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
300
תב"ר-
הוצאות
300
תב"ר-
הוצאות
0

שותפים

הערות

תלוי מצב מדיני

01/08/2022

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

01/12/2022

מופעל בזום

01/08/2022

יופעל חלקית בעקבות העדר
תקציב 2 -קבוצות בלבד

01/08/2022

יופעל חלקית בפורמט זוםן
אין תקציב למרכז הנוער בירוקה

397

 100144כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100145כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100146כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

מרכז ייעוץ והכוונה לבני נוער

תקציב מאושר
עבור משימה
25

1828900785

קהילה ופנאי

פנאי והעשרה 2 -סדנאות והרצאה אחת לחודש

0

1828900785

קהילה ופנאי

מועצת הנוער העירונית -הרחבת הפעילות ובני הנוער במועצה

0

קהילה ופנאי

פעילות שוטפת מרכז נוער  -שכונת מזרח (קפלן)

25

הכשרות לצוות העובדים וימי עיון

0

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

נוער

שכונות מרכז

 70בני נוער מגיעים בערב

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

מרכז הנוער
העירוני
מרכז הנוער
העירוני

170

הורים ,נוער

רחבי העיר

 2סדנאות ו 8הרצאות

01/08/2022

העדר תקציב לא יתקיים

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

01/08/2022

170

נוער

שכונות מזרח

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

פעולות

70

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

פעולות

170

הורים ,תושבים
כללי ,נוער
נוער

רחבי העיר

 80משתתפים במועצת הנוער
העירונית 8 ,התנדבויות שנתיות
הקמת חללים מותאמים לבני נוער30/09/2022 ,
שיפוץ המקום והזמנת הציוד
 3הכשרות יומיות מרוכזות עבור 31/12/2022
צוות המדור
31/08/2022
 2אירועי קיץ גדולים

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

שכונות מזרח

הגעה של  120בני נוער לכל אירוע 31/08/2022

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

פעולות

170

הורים ,נוער

רחבי העיר

31/12/2022

לא יתקיים בעקבות העדר תקציב

פעולות

170

הורים ,נוער

שכונות מרכז

פעולות

170

קהילה אתיופית,
הורים ,נוער

מזרח :גבעת
אשכול

מרכז הנוער
העירוני

פעולות

170

מבוגרים ,נוער

שכונות מרכז

מרכז הנוער
העירוני

פעולות

1828900785

פיתוח ההון
האנושי
קהילה ופנאי

מרכז הנוער
העירוני

אירועי קיץ לנוער

60

1828300781

קהילה ופנאי

שלושה אירועי שיא במהלך חודש אוגוסט במרכז הנוער קפלן

0

1828900785

קהילה ופנאי

כנס מחזור תנועות הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער-חיזוק
המודעות לתנועות הנוער בעיר
הפעלת מרכז נוער דתי בנים בנות

20

1828900785

20

1828900785

קהילה ופנאי

פעילות ייעודית של הצופים בבית אברהם

5

1828900785

פעולות קייץ
ואירועי נוער
מרכז הנוער
העירוני
מרכז הנוער
העירוני
מרכז הנוער
העירוני
מרכז הנוער
העירוני

 100153כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

מרכז הנוער העירוני:קבוצות מנהיגות :מדצ"ים ,ליצנות קהילתית40 ,
חוק וסדר ,אות הנוער ,גינה קהילתית ,משחק הוגן ,קבוצת
מתנדבים .פנאי -ערבי שיא אחת לשבוע והכוונה וייעוץ לבני נוער.
פיתוח קבוצה טכנולגית.

1828900785

 100154כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

15

1828900785

 100155כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

100147

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100148כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100149

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100150כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100151

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100152כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

398

קהילה ופנאי

כנס אח"מ ,יריד תעסוקה לנוער ,אימוץ עמותת אלומה ,חודש
הנתינה הכולל  8התנדבויות ,סטנדאפ לנוער ,יום חילופי שלטון,
ערב התנדבות ,התנדבויות שוטפות וקידום פרויקטים במסגרת
המועצה.
התנדבויות שוטפות של בני נוער

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

פעולות

השתתפות של כ 200חניכי
תנועות עבר
31/12/2022
קבוצה קיימת של  12בני נוער
יציבים
31/12/2022
פעילות ייעודית לילדים בבית
אברהם אחת לשבוע במסגרת
צופית
מינימום  15משתתפים בכל קבוצה 31/12/2022

170

הורים ,נוער

רחבי העיר

הצלחה של קידום הפרויקטיםן
בזום

01/08/2022

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

קיום של שלוש התנדבויות
עירוניות

01/09/2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100143כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 170

שותפים

הערות

הוקם -לא פעיל מחוסר תקציב
מתקציב משאבי אנוש

אין אפשרות להפעיל ללא תקציב
לא יפעל עד לחזרה לשגרה
הקבוצות יופעלו דרך הזום עד
שנחזור לשגרה .פעילויות שיא
שוטפות דרך הזום עד לחזרה
לשגרה .חלק מקבוצות המנהיגות
יבוטלו בעקבות העדר תקציב
יופעל חלקי בזום

יתקיימו רק פעילויות שלא דורשות
תקציב

399

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100158כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100159כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100160כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

100161

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

השומר הצעיר

100162

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

בני עקיבא

0

 100163כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הצופים

0

1828900784

 100164כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

סדנאות ,קורסים ,הרצאות ,סמינרים ומנטורים שילוו את בני
הנוער באופן שוטף +שלוש קבוצות מנהיגות טכנולוגית .סמינרים
במהלך החופשים (חנוכה ,פסח וקיץ)

13

1828300787

מטרה עירונית

100157

400

כרטיס

שם כרטיס

1828900820

תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער

1828900820

תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער

פעולות

1828900820

תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער

פעולות

540

1828900820

תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער

פעולות

540

הורים ,נוער

1828900781

הנוער העובד

פעולות

0

נוער

רחבי העיר

0

1828900782

השומר הצעיר פעולות

0

נוער

רחבי העיר

1828900783

בני עקיבא

פעולות

0

נוער

רחבי העיר

הצופים

פעולות

0

נוער

רחבי העיר

סטארטסבא
הוצאות שונות

פעולות

20

הורים ,נוער

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער

540

נוער

רחבי העיר

שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער

חלקי בזום

הורים ,נוער

רחבי העיר

שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער

חלקי בזום

רחבי העיר

שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער

חלקי בזום

שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער
שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער
שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער
שיתוף פעולה ב 70%מהפעילויות 01/09/2022
העירוניות המשותפות לתנועות
הנוער
 7הרצאות בשנה 3 .סדנאות לבני 01/09/2022
נוער ושלוש סמנירים

נוער ,תושבים כללי רחבי העיר

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100156כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
הנוער העובד והלומד :פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות 102
הנוער ,להקת תנועות הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום
בוגר וצעיר ,לקיחת חלק בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה
ומנהיגות צעירה ,השתתפות בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת
חלק במפעלים ואירועים עירוניים באופן שוטף.
הצופים :פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות הנוער,
להקת תנועות הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום בוגר
וצעיר ,לקיחת חלק בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה
ומנהיגות צעירה ,השתתפות בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת
חלק במפעלים ואירועים עירוניים באופן שוטף.
57
השומר הצעיר:פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות
הנוער ,להקת תנועות הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום
בוגר וצעיר ,לקיחת חלק בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה
ומנהיגות צעירה ,השתתפות בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת
חלק במפעלים ואירועים עירוניים באופן שוטף.
129
בני עקיבא:פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות הנוער,
להקת תנועות הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום בוגר
וצעיר ,לקיחת חלק בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה
ומנהיגות צעירה ,השתתפות בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת
חלק במפעלים ואירועים עירוניים באופן שוטף.
0
הנוער העובד

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 540

שותפים

קהל יעד

הערות
חלקי בזום

קייימות  8קבוצות

401

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

מתן מענה לכלל בני הנוער ,התאמה של תכנית התערבות אישית
והכוונה עבור בני הנוער בעיר ושילוב באחת מקבוצות המנהיגות

 100166כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100168כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

קיום ערבים בנושאי מוזיקה לאורך השנה (קבועים וארעיים)
במות פתוחות ,סדנאות אומן ,תחרות זמר ים תיכוני ,תחרות
להקות ,הופעת סוף שנה ועוד.
הפעלת מרכז הנוער העירוני ,מרכז המוסיקה גלריה  ,29מרכז
הנוער בירוקה המרכז הדתי וקפלן שלוש פעמים במשך חודשי
הקיץ
הנועל:הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות,
שיתוף פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

מטרה עירונית

100167

תקציב מאושר
עבור משימה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

כרטיס

חזרה לשגרה

הורים ,נוער ,נוער

רחבי העיר

30

1828300783

גלריה 29
פעילות

פעולות

90

נוער

רחבי העיר

קשר רציף עם בתי הספר וסיוע
לבני נוער אשר זקוקים למסגרת
חברתית
ארבעה אירועים מרכזיים שנתיים

31/12/2022

חלקי בזום

1828300781

פעולות קייץ
ואירועי נוער

פעולות

70

נוער

רחבי העיר

שלושה ערבי שיא בכל המרכזי
נוער

31/12/2022

יתקיים באופן חלקי בעקבות העדר
תקציב

10

1828900820

תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער
תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער
תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער
תבחין יעודי
תמיכות תנועות
הנוער
כנפיים של
קרמבו

פעולות

540

נוער

רחבי העיר

 15%גידול

31/12/2022

פעילות יומיומית בזום לשמור על
שגרה וגיוסים חדשים

פעולות

540

נוער

רחבי העיר

 15%גידול

31/12/2022

פעילות יומיומית בזום לשמור על
שגרה וגיוסים חדשים

פעולות

540

נוער

רחבי העיר

 15%גידול

31/12/2022

פעילות יומיומית בזום לשמור על
שגרה וגיוסים חדשים

פעולות

540

נוער

רחבי העיר

 15%גידול

31/12/2022

פעילות יומיומית בזום לשמור על
שגרה וגיוסים חדשים

פעולות

75

נוער

רחבי העיר

 15%גידול

31/12/2022

פעילות יומיומית בזום לשמור על
שגרה וגיוסים חדשים

 100169כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הצופים:הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות252 ,
שיתוף פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

1828900820

100170

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

השומר:הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות,
שיתוף פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

1828900820

100171

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

בני עקיבא:הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים
בפעילות ,שיתוף פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

1828900820

100172

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

כנפיים:הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות,
שיתוף פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

100173

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הגשת קולות קוראים

הכנסות

השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון

100174

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי

איתור נוער נושר

קהילה ופנאי

קשר פרטני עם כל נער נושר ,במסגרתו בניית תוכנית התערבות
אישית לכל נער/ה
שילוב בני נוער נושרים תושבי העיר בלמידה בתוכנית היל"ה

100175
100176

402

קידום נוער

חינוך

1828200711

75

1328200920

-450

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

השתת'
ממשלה קידום
נוער בסיכון

סוג תקציב תקציב
2022
0

הכנסות

שותפים

 100%עמידה בצפי הכנסות

-450
0

הורים ,נוער

רחבי העיר

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100165כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

הערות

31/12/2022
01/06/2022

איתור לפחות  75%של נוער נושר
בעיר
התקדמות של הנער לעבר השגת 01/07/2022
מטרותיו שהוצבו בתחילת שנה"ל
01/07/2022
עמידה ביעדים אישיים

403

100178
100179
100180
100181
100182
100183
100184
100185
100186
100187
100188
100189
100190
100191
100192
100193

404

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

חינוך
קהילה ופנאי

העשרה והקניית כלים לנוער נושר באמצעות טיולים ,הרצאות,
סדנאות ,הצגות וכו
קיום מפגש חברתי קבוצתי אחת לשבוע

10

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

שירות

הפעלת מיומנות חברתית לתלמידי היל"ה

10

שירות

שילוב עובדת קידום נוער בליווי עבודת הנערים/ות בעמותת
"אוורסט"
קיום ערב הורים לנערי/ות תוכנית היל"ה

0

שירות

קיום מפגש הורה -ילד -עק"נ -היל"ה לכל נער פעמיים בשנה

0

שירות

פיתוח ושיפור עבודת המורה בתוכנית היל"ה והתאמת ההוראה
לצרכי הלומדים
שילוב נערים נושרים ממ.א דרום השרון וישובים סמוכים נוספים
בלמידה בתוכנית היל"ה באופן מקצועי ומיטיב
קיום קשר רציף עם הגורמים המפנים מהרשויות השכנות

0

0

שירות

שירות
שירות

תקציב מאושר
עבור משימה
10

כרטיס

שם כרטיס

1828300782

קידום נוער

1828300782

קידום נוער

פעולות

1828300782

קידום נוער

פעולות

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

הורים ,נוער

רחבי העיר

50

הורים ,נוער

רחבי העיר

50

הורים ,נוער

רחבי העיר

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

המפגשים יתרמו להתפתחות
האישית והחברתית של כל נערה
ונערה שלקחו בהם חלק
רכשית כלים ומיומנויות בתחום
המיומנות שנבחר
מתן מענה טיפולי ממוקד

הורים ,נוער

רחבי העיר

הורים ,נוער

רחבי העיר

הכרות של ההורים עם התוכנית
והצוות
סנכרון בין כל הגורמים ,הנער
ומשפחתו
הגדלת נוכחות תלמידים בלמידה
ושיפור הישגים אישיים
 100%ביצוע

0

01/07/2022
01/07/2022

30/11/2022
30/11/2022
01/07/2022
01/12/2022

שירות

איתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי סיכון

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

שירות

במסגרת הטיפול קיום קשר שוטף עם שותפי תפקיד ומשפחת
הנער
קיום פגישות עבודה במהלך השנה עם יועצות בתיה"ס ,עו"ס פרט
ומשפחה ,עו"ס חוק נוער ,שירות מבחן ,קב"סים
השתתפות בועדות התמדה בבתי הספר

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

01/12/2022

0

שירות

נוכחות של עק"נ ב 13-בתי ספר על יסודיים בעיר ומחוצה לה
(נעמ"ת הוד"ש)
נוכחות של עק"נ במרכזי הנוער בעיר לערב בשבוע

הורים ,נוער ,עובדי
עירייה
הורים ,נוער

רחבי העיר

0

שירות

תחזוק המשולש בית לזרוס ,נירים ,קד"נ והמשך עבודת עומק
בשכונת עלייה וריכוזה ע"י עק"נ
המשך הפעלת תוכנית "נירים בשכונות" בשכונת עלייה ושכונת
קפלן (כולל יוספטל)

הורים ,נוער ,עובדי
עירייה
עובדי עירייה

שירות

שירות

שירות

0

0
1828200710

190

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעילות נוער
בסיכון

פעולות

190

מימון החברה למתנ"סים

01/12/2022

הגדלת נוכחות תלמידים בלמידה
ושיפור הישגים אישיים
הגעה למרבית בני הנוער שזקוקים 01/12/2022
לקשר
01/12/2022
מתן סיוע מיטבי

שירות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
100177

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 50

שותפים

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
קיום אירוע שיא אחת לחודש וחצי 01/07/2022

הערות

01/12/2022

רחבי העיר
רחבי העיר
שכונות מערב

הנגשת את השירות ולהגיע
לנערים שזקוקים לקשר
סנכרון בין כל הגורמים ,הנער
ומשפחתו
הנגשת את השירות לנערים
שזקוקים לקשר
הנגשת את השירות לנערים
שזקוקים לקשר
מתן מענה טיפולי לנערי השכונה

מזרח :קפלן ,מזרח :מתן מענה טיפולי לנערי השכונה
יוספטל

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022

405

100195
100196
100197
100198
100199

100200
100201
100202
100203
100204
100205

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הטמעת טכנולוגיה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הטמעת טכנולוגיה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
אוכלוסיות יעד
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
אוכלוסיות יעד
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
אוכלוסיות יעד
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
הזדמנויות להתפתחות
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מרכז צעירים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 100206כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100207עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

406

תחום

תאור המשימה

טכנולוגיה
ודיגיטציה
טכנולוגיה
ודיגיטציה
שכר

הפיכת הכיתות לדיגטליות באמצעות לוחות חכמים

תקציב מאושר
עבור משימה
0

95004

העברת תיקי המטופלים לתיקיות דיגיטליות

0

1828200710

שכר קידום נוער

1,380

1828400110

שכר

שעות נוספות

25

1828400130

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

מועדוני נוער
ומתקנים
פעילות נוער
בסיכון
שכר קידום
נוער
שעות נוספות

שכר

1,380

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר

25

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 30/12/2022

שכר

אחזקת רכב

150

1828400140

אחזקת רכב

שכר

150

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

קהילה ופנאי

תחזוקה שוטפת של תוכנית היל"ה ומשרדי קידום נוער

20

1828300782

קידום נוער

פעולות

50

 100%ביצוע

30/12/2022

קידום השכלה בקרב צעירים

שירות

איתור ומתן ייעוצים פרטנים לצעירים

5

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

300

30/12/2022

קידום השכלה בקרב צעירים

שירות

פתיחת תכנית מתמחים

4

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

שיבוץ  10מתמחים

30/08/2022

קידום השכלה בקרב צעירים

חדשנות ויזמות

פתיחת תכנית שער לשינוי

5

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

קידום השכלה בקרב צעירים

חדשנות ויזמות

פתיחת סדנא לקריירה

10

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

קידום השכלה בקרב צעירים

חינוך

פתיחת קורס פסיכומטרי במחיר עלות

0

צעירים

רחבי העיר

יצירת  3מפגשים משמעותיים
בהשתתפות  10צעירים
יצירת  2סדנאות ארוכות טווח2 +
סדנאות קצרות טווח.
פתיחת  2מחזורים

30/12/2022

קידום השכלה בקרב צעירים

חינוך

קידום השכלה בקרב צעירים

חדשנות ויזמות

"פרסום קול קורא למלגת ספיר ,איתור סטודנטים הזקוקים
למלגה ,תכלול הבקשות והצגתם בפני ועדת המלגות
גיוס תורמים ,איתור ומיון מועמדים ,הכנת חומרים להצגה בפני
בעלי עניין ,תכלול וועדת בחירה"
קיום ערבי חשיפה להנגשת מידע אודות תכניות לימודים יחודיות4 ,
כלים חדשניים וחיבור לעולם התעסוקה
"ליווי ברמת micromanagement
חיבור לתוכניות ארציות (ג'וינט ,הקרן והיחידה ,הישגים ,המשרד
לפיתוח הנגב והגליל)"

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

5

ספר תכנית עבודה

30/12/2022
30/12/2022

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

גיוס של  ₪ 750,000ומתן מלגות
ל 100 -סטודנטים

30/10/2022

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

יצירת  2סדרות הרצאות/סדנאות

30/12/2022

0

צעירים

רחבי העיר

בקיאות בדיסציפלינות המרכיבות
את התחום

30/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
100194

מטרה עירונית

יעד אגפי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
300
תב"ר-
הוצאות
פעולות 190

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

407

 100209כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100210כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100211כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100212כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חינוך

הנגשת המידע אודות השירותים של הגופים השותפים ותיווך מול
נציגי התיכונים ,תיאום הדרכות ליום המא"ה וצו ראשון.

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חינוך

תיאום שעות ייעוץ בתיכונים והנגשת השירות

0

הורים ,נוער ,אנשים רחבי העיר
עם מוגבלות,
עמותות ומתנדבים
רחבי העיר
נוער

לכל תיכון בעיר תהיה תכנית
עבודה מסודר לתחום של קידום
הגיוס לצה"ל ושירות לאומי
 400תהליכי ליווי למלש"בים
והורים

30/08/2022

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חינוך

"מיפוי כלל המלש""בים ומעקב רציף אודות סטאטוס גיוס.
מעקב רציף סטאטוס חיילים".

0

הורים ,נוער

רחבי העיר

מעקב וטיפול רציף אחר כלל
צווי 12 -

30/12/2022

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חינוך

הטמעת תוכניות חוסן בתיכונים

0

נוער

רחבי העיר

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חינוך

בנייה ,איתור והכנסת לפחות  3סדנאות ופעילויות כחלק משירותי 5
התחום

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

 100213כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חוסן עירוני

"בניית ערבי הורים מול השותפים ,גיוס מרצים ,שיווק ופרסום
השתלבות בערבי הורים בית ספריים".

4

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

 100214כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

חוסן עירוני

תכלול מידע והנגשתו אודות :קבוצות כושר הפעולות בעיר.

נוער ,קהילה
אתיופית ,אנשים
עם מוגבלות ,הורים
רחבי העיר
נוער ,קהילה
אתיופית ,אנשים
עם מוגבלות ,הורים
רחבי העיר
נוער

הטמעה של תוכניות ליווי ב4 -
תיכונים/מסגרות
יצירת  3סדנאות הנגזרות מתוך
נתוני גיוס עירוניים

30/08/2022

 100215כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים

חוסן עירוני

קידום ערב הוקרה לחיילים ומערך המילואים/מתנדבי שירות
לאומי

130

תושבים כללי

רחבי העיר

 100216עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

קשר רציף ושוטך מול שותפים
ברמה הארצית ,השתתפות בפורום
רכזים ארצי ומחוזי

7

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

צעירים

רחבי העיר

3

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

להט"בים ,צעירים,
הורים ,אנשים עם
מוגבלות

רחבי העיר

פיתוח  2סדנאות להגברת
מעורבות צעירים בקהילה
פתיחת קבוצת איגי פעילה במרכז 30/12/2022
צעירים ,יצירת תכנית/סדנא
משותפת עם תוכנית עמיתים

100217

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100218כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

408

עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים

חוסן עירוני

פיתוח והרחבת תחום מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

חינוך

"ליווי ברמת micromanagement
התייעצות שוטפת עם שותפים מקצועיים (עמותות ,משרד
הביטחון ,מינהל חברה ונוער ,אגף חינוך) והשתתפות בימי
הכשרה"
בניית  2סדנאות למעורבות חברתית
"הפעלת קבוצת איגי  -צעירים גאים להט""ב
יצירת שת""פ תכנית עמיתים לבריאות הנפש
יצירת שת""פ רווחה בנושא א.ע.מ
"

0
1828200780

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרכז לצעירים פעולות

רחבי העיר

30/12/2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100208כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
30/12/2022

הערות

התקיים במתכונת זום ופגישות
פרטניות במרכז צעירים

"4סדנאות חוסן
"

יצירה/השתתפות ב 5 -ערבי הורים 30/12/2022
השתתפות של כ 400 -מלשב"ים
בקבוצות כושר הפעלות בעיר
ובסביבה
קיום ערב הוקרה למערך
המילואים -מופע סטאנד אפ

30/12/2022

הוכנה חוברת עירונית דיגיטאלית

31/12/2022

לאור הקורונה ואי תקצוב לא
התקיים ערב הוקרה -כן קיימנו 2
קמפיינים עירוניים להוקרה בשיתוף
דובר צה"ל +חלוקת שי למערך
המילואים

30/12/2022

30/12/2022

נפתחה קבוצת מנהיגות בשיתוף
מפעל הפיס "פיס אקטיב"
לאורך כל החציון פעלה קבוצה
בשיתוף עמיתים "מדורת השבט"
המורכבת מצעירים מתמודדים ולא
מתמודדים .התכנית התקיימה פעם
בשבוע במרכז צעירים

409

 100221כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100222עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 100223כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100224כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100225עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 100226כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

100227
100228
100229
100230
100231

410

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תרבות לצעירים

תרבות ואירועים

מרצה על הבר בזיקה לתכני מעורבות חברתית  5הרצאות

פיתוח והרחבת תחום מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

חוסן עירוני

ראיונות ,שיבוץ ,ומעקב אחר שעות המלגאים

0

פיתוח והרחבת תחום מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
אבטחת העובדים והלקוחות

קהילה ופנאי

גיוס צעירים למשלחת/קיום  2מחזורים של תכנית תגלית (מדד
שיקבע יחד עם השותפים)
פוליסת ביטוח למלגאים

0

צעירים

0

0

צעירים

רחבי העיר

חוסן עירוני

פתיחת מחזור "פיס אקטיבי" איתור צעירים פוטנציאליים,
ראיונות למעומדים ,בניית תכנית המנהיגות ,ליווי המיזם.
הקמת תכנית ליזמים/מנטורים המלווה צעירים בפתיחת עסק

0

צעירים

רחבי העיר

9

130

צעירים

רחבי העיר

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו פיתוח ההון
האנושי

"ליווי ברמת micromanagement
חיבור לתוכניות ארציות (המשרד לשיוויון חברתי) והשתתפות
בתוכנית הכשרות של קרן גנדיר (קול קורא)"
"אירועים של מרכז הצעירים:
 .1שוק יד .2
 .2במת העצמאות (כחלק מהפקה עירונית)

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

פתיחת מחזור  1של תכונית פיס
אקטיבי
פתיחת מחזור  5לתוכנית יזמים-
תוכנית ליווי מנטורים הנמשכת 6
חודשים
השתתפות שוטפת בהכשרות
רכזים של המשרד לשיוויון חברתי

50

צעירים

רחבי העיר

השתתפות של  2000צעירים

פיתוח והרחבת תחום מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
קידום מעורבות והשפעת צעירים בקהילה

ביטוח

חוסן עירוני

תרבות לצעירים

תרבות ואירועים

בניית חוסן עירוני

חדשנות ויזמות

1828200780

1828200780

1828100781

4

מרכז לצעירים פעולות

תרבות וחברה
לצעירים

פעולות

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

צעירים

רחבי העיר

יצירת  3סדרות של הרצאות

תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר

שיבוץ  60סטודננטים בתכנית
פר"ח  +40מלגאים בליבת העשייה
העירונית
הוצאת משלחת/הוצאה לפועל של 30/12/2022
 2מחזורי תגלית
30/12/2022
הוצאת פוליסת ביטוח לפעילות
המלגאים
30/06/2022

30/12/2022

30/10/2022

30/04/2022

5

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

פעולות

50

צעירים

רחבי העיר

יצירת סדנא בזום/פרונטאלי
מותאם לבעל עסקים

30/08/2022

תרבות לצעירים

תרבות ואירועים

סדרת הופעות אנפלגד/כיתת אמן

7

1828100781

תרבות לצעירים

תרבות ואירועים

יצירת מערך סדנאות /הרצאות במרכז צעירים

10

1828100781

פעולות

50

צעירים

רחבי העיר

קידום השכלה בקרב צעירים

חינוך

0

צעירים

רחבי העיר

בניית מערכי סדנאות פנאי
מותאמות zoom
קשר רציף ובניית תכנית עבודה
שנתית משותפת עם תוכנית יתד

30/12/2022

חיזוק מערך ייעוצי יתד במרכז צעירים ושילוב עם פעילות הליבה
של מרכז צעירים

תרבות וחברה
לצעירים
תרבות וחברה
לצעירים

פעולות

50

צעירים

רחבי העיר

 220משתתפים

30/12/2022

פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

בניית תכנית הכשרה +גיבוש/העצמה ,קולות קוראים

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

50

עובדי עירייה

רחבי העיר

5

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קיום הדרכות והכשרות שוטפות
לצוות המרכז

לא יצא לפועל בשלב זה בשל
הקורונה

סה"כ השתתפו בתכנית  20צעירים
( 10יזמים 10 +מנטורים)

30/12/2022

"
יצירת סדרת הרצאות/סדנה לעסקים בצמיחה של צעירים

פעולות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100219כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 100220כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה
10

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
מרכז לצעירים פעולות 130

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
30/12/2022

הערות

השתנה קונספט אירועי עצמאות
בשל הקורונה

30/12/2022
30/12/2022

411

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה

שירות

קליטת בת שרות ושילובה כחלק אינטגרלי מצוות המרכז

תקציב מאושר
עבור משימה
18

1828100781

קידום מעורבות והשפעת צעירים בקהילה

שירות

תיקים  +שקי כביסה למתגייסים

55

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

פרסום והסברה

4

"עדכון ותחזוקת אתר המרכז
עדכון והפצת ניוזלייטר חודשי
תפעול אינסטגרם ובפייסבוק"
תשלום שנתי לרשת מרכזי הצעירים הארצית והשתתפות במפגשי 1
עבודה שנתיים

1828200780

מרכז לצעירים פעולות

130

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

פעולות

50

עמותות ומתנדבים ,רחבי העיר
עובדי עירייה

5

1828100780

מועצת נוער
עירונית

פעולות

10

צעירים

רחבי העיר

אתר אינטרנט פעיל ומעודכן

95004

מועדוני נוער
ומתקנים

תב"ר-
הוצאות

300

צעירים ,תושבים
כללי ,צעירים,
צעירים

רחבי העיר

מרכז מתוחזק ברמה הגבוהה
ביותר

30/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100234כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הטמעת טכנולוגיה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
תשלומים ושכר

קשרי חוץ

 100235כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 100236כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה אבטחה ,זמינות ונגישות מידע ותקשורת – המשכיות שירות
עסקית
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 100237כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה על
עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 100238כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מנהלת הגמלאים

 100239כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100240כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100241

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100242כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100243כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100244כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100245כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

412

קידום הגיוס המשמעותי והמוכנות לצה"ל

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

תחזוקה

רכישת רישיון לשימוש במערכות אבחון וייעוץ ומערכת לזיהוי
מוטיבציות ,רכישת דומיין לאתר המרכז ,התאמת פלטפורמות
עירוניות להגשת מלגה עירונית.
תחזוקה שוטפת והמשך פיתוח הפיזי של המרכז

0

תרבות ואירועים

כנס מתגייסים +חלוקת תיקים

0

קהילה ופנאי

כרטיס

שם כרטיס
תרבות וחברה
לצעירים

130

צעירים

קשר רציף וחברות בעמותת צעירי 30/12/2022
ישראל
30/12/2022

הקמת שולחן עגול ברמה העירונית בנושא אזרחים ותיקים
"מפגשים מהסוג השלישי"  4מפגשים בשנה
שכר מנהלת גמלאים

320

1844420110

שכר

שכר מנהלת גמלאים שעות נוספות

10

1844420130

שכר מנהלת
גמלאים
שעות נוספות

שכר

שכר

שכר מנהלת גמלאים אחזקת רכב

50

1844420140

אחזרת רכב

שכר

קהילה ופנאי

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

קהילה ופנאי

שכר

קהילה ופנאי

15

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

עובדי עירייה

רחבי העיר

קליטת בין שירות והכשרתו

צעירים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

תחזוקה שוטפת של אתר המרכז
ויצירת ניוזלייטר חודשי קבוע

30/12/2022

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

שכר

320

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

10

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

50

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

31/12/2022

הקמת מרכז מידע לאזרחים ותיקים ( EYE INFORMATIONניהול 20
ידע) הנגשת המידע לגיל השלישי חוצה עיר
הקמת אפ 60

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

0

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

גיוס רכז פנאי ושירות

0

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100232עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 100233כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 50

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
30/12/2022

הערות

413

 100247כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100248כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100249כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100250כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100251כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100252כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100253כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100254כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100255כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100256כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100257כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100258כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100259כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100260כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100261כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

414

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

גיוס מזכירת מינהלת

קהילה ופנאי

אב בית/אם בית

0

קהילה ופנאי

גיוס מנהל/ת לאפ  60עפ"י התחייבות לקול קורא מול הג'וינט
והמשרד לשוויון חברתי  -לבחון ניהול תחת מירב ואז לחסוך את ה
 250כמובן בהסכמה עם הג'וינט
גיוס רפרנט/ת לאפ  - 60עפ"י התחייבות לקול קורא מול הג'וינט
והמשרד לשוויון חברתי
הנגשת מבנה אפ  60בית שרה  /אחר (בית שרה מתוקצב 0 400
בתכנית עבודה עירונית  +בית הסטודנט מונגש מצריך שיפוץ
והסבה לחדרי ראיונות וטיפול
-60
הכנסות מנהלת גימלאים

0

אזרחים ותיקים

0

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

0

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

1344400410

מנהלת גמלאים הכנסות

-60

אזרחים ותיקים

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

7

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
הקמת מנהלת גמלאים לגיל השלישי ויישום תוכנית
האב
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי
קהילה ופנאי
הכנסות

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

קהילה ופנאי

פרסום אפ - 60עפ"י התחייבות לקול קורא מול הג'וינט והמשרד
לשוויון חברתי
יועץ אסטרטגי עבור הקמת מנהלת הגמלאים

15

קהילה ופנאי

דפריבלטור

5

1844420750

קהילה ופנאי

רכישת בידורית מקצועית ,מדונה ומערכת שמע

3

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

קהילה ופנאי

גיבורות היופי

20

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

קהילה ופנאי

סיפורו של ישוב יוסי אלפי

60

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

קהילה ופנאי

תיאטרון הכס

30

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

קהילה ופנאי

תיאטרון על גלגלים

30

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

קבוצת דוקו

4

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

מופע שיא חודש הקשיש

40

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100246כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

יעלה אל מול רכזת הנגישות
העירונית  -מבוקש לבצע מתב"ר
 25006ע"ס  400אש"ח

415

 100263כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100264כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100265כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100266כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100267כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100268כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100269כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100270כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
100271

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100272כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100273כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100274כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קהילה ופנאי

 100275כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

416

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

פרסומי מינהלת שוטפים

תקציב מאושר
עבור משימה
5

1844420750

קהילה ופנאי

חוברת התאמות נגישות להתאמת הדיור לגיל 3

10

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

קהילה ופנאי

17

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

קהילה ופנאי

קורסים  11חוסן  -מימון ביניים כנגד קול קורא המשרד לשוויון
חברתי
14
קורסים  6הנגשה טכנולוגית  -מימון ביניים כנגד קול קורא
המשרד לשוויון חברתי  -לא כולל הכנסות מאזרחים ותיקים
קורס  11צילום /אומנות  /ציור /פיסול תרפויטי מימון ביניים כנגד 22
קול קורא המשרד לשוויון חברתי
3
מצדיעים לותיקים

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

23

חדר בריחה ותיקים -משחקייה כולל מערכת ואסט בשת"פ ויעוץ
עם ביה"ח מאיר  -לא כולל הכנסות עתידיות משימוש במשחקייה
12
קבלת שבת  4פעמים בשנה אוק'+נוב'+מרץ+מאי בשת"פ
עם המחלקה למורשת ותרבותקבלת שבת  4פעמים בשנה
אוק'+נוב'+מרץ+מאי בשת"פ עם המחלקה למורשת ותרבות
ייבחנו תוספת תקציבית מטעמם רלוונטי לתכני השבת
25
מנהל מוסיקלי  -להקת ROCK SABA

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

הקמת נגרייה בשת"פ עם משרד החינוך

20

1844420750

מנהלת גמלאים פעולות

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

כפ"ס בת  120סיפורו של ישוב

0

0

תושבים כללי

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

פרויקט הנגשה טכנולוגי רב דורי מינהלת ,קרן מיראג' משה"ח
ומוזיאון אנו באוניברסיטת תל אביב
קורס מתנדבים ותיקים בקהילה למערך הפיזיותרפיה של ביה"ח
מאיר (במימון מלא של ביה"ח)

0

0

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

0

0

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

הפעלת משחקיות חברתיות

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי
קהילה ופנאי

קהילה ופנאי

קהילה ופנאי

קהילה ופנאי

1828300784

10

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
מנהלת גמלאים פעולות 400

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

פעולות

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

400

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

אזרחים ותיקים

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

290

שותפים

קהל יעד

הגיל הרך

מרחב גיאוגרפי

רחבי העיר

בכל פעילות כ  15-20ילדים

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100262כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

יבוצע במידה ויגויסו תרומות לקיום
האירוע

31/12/2022

417

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי

הפעלת ג'ימבורי

תקציב מאושר
עבור משימה
10

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
מרכז לצעירים

1828300784

 100277כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה ופנאי

הפעלת תוכנית בא-לגן עם אמא

20

1828300750

 100278כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

סדרת הצגות לילדים עם הוריהם ב 4-מרכזים

20

1828300784

 100279כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

שעות סיפור לילדים ב 5-מרכזים

20

1828300784

 100280כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

שעות סיפור בגנים הציבוריים בחודשי הקיץ

 100281כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

הפעלת  3סיפריות כשלוחה של הספרייה העירונית

1828200780

 100282כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

פעילויות פנאי לילדים ב 5 -מרכזים

20

1828300784

 100283כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

פעילויות תנועה ומוזיקה לגיל הרך ב 3-מרכזים

20

1828300750

 100284כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100285כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק מהשתלבות
בתוכנית האב העירונית לגיל הרך ,ויישום חלק
מהתוכניות בחברה ,עם דגש על הקמת מרכז
פעילויות עירוני לגיל הרך
הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה ופנאי

חוגים לילדים בתחומי אומנות והעשרה

ספורט

חוגים לילדים ומבוגרים בתחומי הספורט

 100286כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

חינוך

הפעלת מרכזי למידה ב 7 -מרכזים

 100287כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי

הנחיית סטודנטים ומתנדבים במרכזי הלמידה

418

1828300784

7

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

הגיל הרך

שכונות מערב

בכל פעילות כ  15-20ילדים

פעולות

140

הגיל הרך

רחבי העיר

כ  15-20הורים וילדים בכל פעילות 31/12/2022

פעולות

290

הגיל הרך ,הורים,
ילדים

רחבי העיר

בכל פעילות כ  30-50ילדים

31/12/2022

פעולות

290

הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

בכל פעילות כ  30-50ילדים

31/12/2022

פעולות

130

הגיל הרך

רחבי העיר

0

31/12/2022

מתקציב אגף תרבות

290

הגיל הרך ,ילדים,
אזרחים ותיקים,
מבוגרים ,תושבים
כללי
הגיל הרך ,ילדים

רחבי העיר

כ 5-10-שעות סיפור .כ30-50-
משתתפים בכל פעילות
כ 200-קוראים

31/08/2022

מתקציב אגף תרבות

רחבי העיר

בכל פעילות כ  15-30ילדים

31/12/2022

140

הגיל הרך

רחבי העיר

כ 15-30-הורים וילדים בכל פעילות 31/12/2022

0

ילדים

רחבי העיר

כ 15-20-בכל חוג,

31/12/2022

0

ילדים

רחבי העיר

כ  15-20הורים וילדים בכל פעילות 31/12/2022

290

ילדים

רחבי העיר

בכל מרכז כ  15-30תלמידים

31/12/2022

0

ילדים ,נוער ,צעירים רחבי העיר

הנחיית כ 20סטודנטים ב7-
מרכזים קהילתיים

31/12/2022

פעולות

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
פעולות
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

פעולות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100276כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 290

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

419

מטרה עירונית

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

הנחיית סטודנטים לחינוך בלתי פורמלי

 100290כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות
הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה ופנאי

הנחיית קומונת צופים

קהילה ופנאי

אירועים קהילתיים בחגים ומועדים בתוך המרכזים

 100289כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

1828300784

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

1828300784

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הורה כ"ס

 100291כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

שורשי תימן

5

1828300784

 100292כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

יום האישה

3

1828300784

 100293כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

טקס יום הזכרון בשכונת עלייה

15

1828300784

 100294כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

טקס נספים יוצאי אתיופיה

15

1828300784

 100295כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

חג הסיגד

15

1828300784

 100296כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הרצאות וערבי פנאי למבוגרים

10

1828300750

 100297כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מעורבות ומנהיגות קהילתית

קהילה ופנאי

קבוצת בוגרים וממשיכים בשכונת עלייה

8

1828300784

 100298כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

להקת איילת חן בשכונת עלייה

30

1828200752

 100299כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

קבוצת צח"ש

 100300כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

קהילה ופנאי

פעילויות לילדים בחודשי הקיץ

420

1828300784

13

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תושבים כללי

רחבי העיר

0

ילדים ,נוער

שכונות מזרח

פעולות

290

ילדים ,הורים ,הגיל
הרך

רחבי העיר

הנחיית  7קומונרים ב 2-מרכזים
קהילתיים
אירוע קהילתי בכל חג ,השתתפות 31/12/2022
כ  100-200הורים וילדים

פעולות

290

תושבים כללי

שכונות מערב

כ 150-200-משתתפים

01/10/2022

פעולות

290

נשים

רחבי העיר

כ 50-100-משתתפות

31/12/2022

פעולות

290

תושבים כללי

מערב :עליה

טקס איכותי ומותאם לשכונה

14/05/2022

פעולות

290

קהילה אתיופית

שכונות מזרח

השתתפות משפחות שכולות

31/05/2022

פעולות

290

קהילה אתיופית

שכונות מזרח

עד  100משתתפים

04/11/2022

פעולות

140

מבוגרים

רחבי העיר

כ  30-50משתתפים בכל פעילות

31/12/2022

פעולות

290

מבוגרים

מערב :עליה

בכל פעילות כ  50-100משתתפים 31/12/2022

פעולות

220

מבוגרים

מערב :עליה

כ  15-20משתתפות

31/12/2022

0

מבוגרים

מערב :עליה

כ  10-15פעילים

31/12/2022

290

הגיל הרך ,ילדים,
הורים

רחבי העיר

בכל פעילות השתפפות כ 30-50
משתתפים

31/08/2022

פעולות

31/12/2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100288כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
5

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 290

שותפים

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
פרויקט קהילתי אחד לכל סטודנט 31/12/2022

הערות

בשיתוף ובתקציב מחלקת נוער

בשיתוף ובתקציב אגף שחק ואגף
הבטחון

421

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה ופנאי

חדר נוער פתוח  3-5פעמים בשבוע

1828300784

 100302כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

ספורט

תכנית משחק הוגן-קטרגל לבני נוער  7מוקדים

12

1828300784

 100303כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה ופנאי

סדנאות ופעילויות בתחומי המניעה אלימות ואלכוהול

 100304כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה ופנאי

קבוצות מנהיגות לנוער ב  -6מרכזי נוער

12

 100305כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

פעילויות קיץ לנוער בשעות הלילה

15

1828300784

 100306כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הפעלת תוכנית מדצים ב 4 -מרכזים

10

1828300784

 100307כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הרצאות וסדנאות למבוגרים בתחומי ההורות

10

1828300784

 100308כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

פיתוח ההון
האנושי

העמקה והרחבת הידע והכלים של כח האדם במרכזים

10

1828300750

 100309כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

פיתוח קהילה

קהילה ופנאי

רצים על כפר סבא במסגרת אירועי הקיץ+ניווט קהילתי בסוכות

40

1828300750

 100310כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת הילד בגיל הרך

קהילה ופנאי

מכירים בגנים-היכרות וגיבוש לילדים והורים

20

1828300750

העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך ; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי

פרלמנט ילדים עירוני

10

1828300784

קהילה ופנאי

חוות חקלאיות ליוצאי אתיופיה

מטרה עירונית

100311

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

 100312כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

422

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
פעולות
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

1828300784

פעולות

290

פעולות

290

נוער

פעולות

290

ילדים

רחבי העיר

פעולות

290

הורים

רחבי העיר

 2-3הרצאות בכל מרכז

פעולות

140

עובדי עירייה

רחבי העיר

 3-5סדנאות

31/12/2022

פעולות

140

תושבים כללי

רחבי העיר

השתתפות של  50משפחות
לפחות

31/12/2022

פעולות

140

הגיל הרך

רחבי העיר

השתתפות של  30גניפ

31/08/2022

פעולות

290

ילדים

רחבי העיר

השתתפות פעילה של כלל בתי
הספר היסודיים

31/12/2022

0

קהילה אתיופית

מזרח :גבעת
אשכול

כ 10-חלקות

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

נוער

רחבי העיר

בכל פעילות כ  10-20בני נוער

290

נוער

רחבי העיר

קבוצה לכל מרכז נוער ,כ  10-15בני 31/12/2022
נוער בכל קבוצה

0

נוער

רחבי העיר

כסדנא לכל מרכז נוער

31/12/2022

נוער

רחבי העיר

בכל קבוצה  10-15משתתפים

31/12/2022

רחבי העיר

 15-20משתתפים

31/08/2022

 2קבוצות בכל מרכז לכיתות א-ד

31/12/2022
31/12/2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100301כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
40

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 290

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מתקציב הרשות למניעת אלימות

מתקציב מחלקת קליטה

423

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך ; ובין
מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך
המשלימות
הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי

סיורי תרבות ומורשת לתלמידים וארגונים

תקציב מאושר
עבור משימה
5

1828300784

קהילה ופנאי

טיולי הכרת הארץ למבוגרים יוצאי אתיופיה

20

1828300750

 100315כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הנגשת השירות לאוכלוסיות מוחלשות ויצירת
הזדמנויות להתפתחות

קהילה ופנאי

 100316כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מעורבות ומנהיגות קהילתית

קהילה ופנאי

"בית אברהם  -פעילות שוטפת
ערבי העצמה וסדנאות לצעירים (התנהלות כלכלית ,ייעוץ
לימודים ,בטחון עצמי ,תקשורת)
מרכז למידה לילדים ונוער (לימודי אנגלית ,מתמטיקה)
חוגים למבוגרים (עברית ,אנגלית ,אמהרית ,תאוריה)
פעילות נשים ,פעילות לילדים .תיעוד סיפורי העלייה.
"
חלוקת אגרות שנה טובה ודבש לתושבים

10

1828300784

5

1824008780

פנאי יחד

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מעורבות ומנהיגות קהילתית

קהילה ופנאי

חלוקת קופסאות משלוחי מנות בפורים בין תושבים

5

1824008780

פנאי יחד

פעולות

 100318כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הורה כפר סבא-קבוצות מחול ילדים

75

1828200752

הורה כ"ס

פעולות

220

 100319כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הורה כפר סבא קבוצת נוער

50

1828200752

הורה כ"ס

פעולות

220

נוער

 100320כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

הורה כפר סבא קבוצת מבוגרים

65

1828200752

הורה כ"ס

פעולות

220

מבוגרים

 100321כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

אירוח וכיבוד

5

1828300511

אירוח וכיבוד

פעולות

5

 100322כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור פעילויות שוטפות

-140

1328200412

הכנסות

 100323כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור השתתפות בקבוצות המחול הורה כפר סבא -180

1328200416

בתי הנוער
והקהליה
מותנה הכנסות
הכנסות
הורה כ"ס

-140

תושבים כללי

-180

תושבים כללי

רחבי העיר

 100324כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור פעילויות שוטפות

-50

1328200420

הכנסות

-50

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

 100325כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור שימוש בחדרי המרכז

-60

1328200640

הכנסות

-60

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

 100314כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100317

424

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים
פעולות
בתי הנוער
וקהילה מותנה
הכנסות
פעולות
הוצאות
אחרות מרכזים
קהילתיים

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות מבתי
נוער
הכנסות
משכירות בתי
נוער

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 290

שותפים

תושבים כללי

שכונות מזרח

כ 5-10סיורים

140

קהילה אתיופית

מזרח :גבעת
אשכול

כ  2סיורים במהלך השנה

31/12/2022

290

קהילה אתיופית

מזרח :גבעת
אשכול

כ 5-ערבים לאורך השנה

31/12/2022

פעולות

70

תושבים כללי

רחבי העיר

70

תושבים כללי

רחבי העיר

חלוקת דבש ואגרות ל 1000
תושבים
 1000לתושבים

31/12/2022
31/03/2022

ילדים

רחבי העיר

כ 4 -קבוצות פעילות

31/12/2022

רחבי העיר

כ  15-20משתפפים

31/12/2022

רחבי העיר

כ 20-30-משתתפים

31/12/2022

רכישה בהתאם לצורך ותקציב

31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100313כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

425

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

להקת ילדים בבית הסטודנט

 100327כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100328כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קהילה ופנאי

 100329כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

מטרה עירונית

100330
100331

אלי כהן

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

חינוך

חוגים ופעילויות במהלך השנה ומיצוב בית הסטודנט כמרכז
קהילתי לתושבי מרכז העיר.
פנאי יחד-פיתוח קהילות בשכונות בהם אין מרכזים קהילתיים

15

1824008780

פנאי יחד

פעולות

70

10

1824008780

פנאי יחד

פעולות

70

הכנסות שונות מפעילות קהילתית מסובסדת

-50

1324008410

הכנסות פנאי
יחד

הכנסות

-50

מצויינות באומנות  -מתן מענה עירוני לתלמידים בעלי זיקה למגוון 100
תחומים באמנות
-70
הכנסות מתכנית מצויינות באומנות

הגיל הרך ,הורים,
ילדים
הגיל הרך ,הורים,
ילדים
תושבים כללי

שכונות מרכז

כ  5-10חוגים ופעילויות לאורך
השנה
יתוח קהילתי ב  5שכונות

31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

רחבי העיר

1824005750

מותנה הכנסה פעולות

200

ילדים ,נוער

מרכז :אלי כהן

כ 5-קבוצות

31/12/2022

1324005410

הכנסות

-70

ילדים ,נוער

מרכז :אלי כהן

הכנסה של 250

31/12/2022

ילדים ,נוער

מרכז :אלי כהן

כ 10-20-משתתפים

01/12/2022

מרכז :אלי כהן

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

מרכז :אלי כהן

הקמת תערוכה

31/12/2022

כ 10-אירועים במהלך השנה

31/12/2022
31/12/2022

תגבור וסיוע לימודי לתלמידי יסודי,חטיבות ותיכון,סיוע בהכנת
שיעורי בית ,הכנה למבחנים ובגרויות באנגלית,מתמטיקה,פיזיקה.
-10
הכנסות מתכנית תנופה

1824005750

הכנסות אלי
כהן
מותנה הכנסה פעולות

200

1324005420

הכנסות

 100334כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

הקמת תערוכות של תלמידי המרכז וכן אמנים שונים

10

1824005780

אלי כהן
הכנסה חוגים
כנגד הוצ
הוצאות חוגים פעולות

-450

ילדים ,נוער

40

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

מתן שרות קהילתי לילדים :הצגות,אירועים בחגים,סדנאות ועוד

15

1824005780

הוצאות חוגים פעולות

40

ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים,
הורים ,אזרחים
ותיקים ,אנשים עם
מוגבלות
מרכז :אלי כהן
ילדים ,נוער

קהילה ופנאי

מתן שרות קהילתי למבוגרים :הרצאות,סדנאות,מפגשי נשים ועוד 15

1824005780

הוצאות חוגים פעולות

40

מבוגרים

מרכז :אלי כהן

כ 5-אירועים

קהילה ופנאי

חוגים לילדים,נוער ומבוגרים על בסיס אחוזים של נותני שרות
65/35
הכנסות מחוגים

90

1824005750

מותנה הכנסה פעולות

200

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

כ -15 10-חוגים

31/12/2022

-440

1324005420

הכנסות

-450

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100339כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

פרסום והסברה

פרסום פעילויות וחוגים באתר העירוני ,עיתונות מקומית ,פרסום
חוצות

15

1824005550

פעולות

15

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

להפיץ ולשווק פעילות לכל היעד
בכל הגילאים

31/12/2022

100332
100333

100335
100336
100337
100338

426

הכנסות

1824008780

פנאי יחד

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

חינוך
הכנסות

הכנסות

10

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אלי כהן
הכנסה חוגים
כנגד הוצ
פרסום

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100326כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
35

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 70

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
מתקציב תבר

מתקציב אגף הדוברות

427

100343
100344
100345
100346
100347
100348
100349
100350
100351
100352

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מרכז גלר

 100353כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

428

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

שיתופיות

הקצאת המקום לגופים עירוניים כגון ביטחון ,משאבי אנוש,
תאטרון אנסמבל ,לקויי ראיה ועוד..

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

מתן שרות מקצועי קהילתי ועידוד הקריאה

סוג תקציב תקציב
2022
0

הכנסות

שותפים

עובדי עירייה,
תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

מתן מענה בכל עת

0

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

הגדלת מספר הקוראים בספרייה

31/12/2022

-30

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

30

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

ציוד איכותי ותקין לבאי המרכז

31/12/2022

מרכז :אלי כהן

מרכז נקי

31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הכנסות

השכרת המקום למפגשים קבועיים ופעילויות חד פעמיות

-30

1324005640

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

חשמל

תשלום חשמל מבנה אלי כהן

30

1824005430

הכנסות
משכירויות אלי
כהן
פעולות
חשמל

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

רכש

רכישת ציוד לפעילות המרכז

0

1824006931

רכש

פעולות

0

ניקיון

ניקיון המבנה

90

1824005751

עבודות
קבלניות

פעולות

90

תושבים כללי

שכר

תשלום עבור עובדי מרכז אלי כהן

500

1824005110

שכר

תשלום הוצאות רכב מרכז אלי כהן

20

1824005140

שכר מנהל
א.כהן
אחזקת רכב

שכר

500

עובדי עירייה

מרכז :אלי כהן

שכר

20

עובדי עירייה

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי מרכז אלי כהן

40

1824005130

שעות נוספות

שכר

40

עובדי עירייה

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר

תשלום שכר עובדים זמניים מרכז אלי כהן

100

1824005210

שכר

תשלום שכר מדריכים מרכז אלי כהן

156

1824006110

שכר

156

עובדי עירייה

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

בינוי ושיפוץ

תכנון שיפוץ וביצוע משרדי האגף כולל משרדי מחלקת כספים.
קיימת מצוקת מקום ,חדרים ללא חלון וקרינה בחדר הנהלת
חשבונות
עזר משרדי

0

זמניים חוגים
אלי כהן
מדריכים אלי
כהן

שכר

100

עובדי עירייה

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

0

תושבים כללי

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע

31/12/2022

1824005492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

מרכז :אלי כהן

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הכנסות
למתנסים

הכנסות

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

הוצאות שונות

הכנסות

הכנסות למתנסים

50

1324003410

-120

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

50

-120

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול

 100%עמידה בצפי הכנסות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100340כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
 100341כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100342כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מתקציב אגף התרבות

מערכת אינטרקום ומצלמות
מתקציב אגף רכש

במסגרת דיוני התקציב אושר לבצע
העתקת ארון חשמל הגורם לקרינה
גבוהה מתב"ר שיפוץ מוסדות עיריה

31/12/2022

429

430

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

שכר
קהילה ופנאי

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

משאבי אנוש והדרכה

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול

איוש התקנים במלואם
 100%ביצוע

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

עמידה ביעד ההכנסות

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

איוש תקנים קיימים במרכז גלר  -אב בית ,מנקה ,רכזת חוגים
וספרנית
המועצה הציונית בשיתוף גלר :הרצאות ,הצגות ,טיולים

50

1824003780

הוצאות אחרות פעולות

80

תושבים כללי

הכנסות

השכרת חדרים

-80

1324003640

הכנסות

קהילה ופנאי

פעילויות קהילתיות out door

10

1824004780

הכנסות
משכירויות גלר
פעולות
הוצ חוגים

-80

תושבים כללי

40

תושבים כללי

הכנסות

גלר הכנסות מול הוצאות

-520

1324003412

הכנסות

-520

תושבים כללי

540

עובדי עירייה
עובדי עירייה

שכר

תשלום שכר

540

1824003110

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי מרכז גלר

45

1824003130

גלר הכנסות
מול הוצאות
משכורת ושכר שכר
משולבי
שעות נוספות שכר

45

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדי מרכז גלר

40

1824003140

שכר

תשלום עובדים זמניים מרכז גלר

170

1824003210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

שכר

40

עובדי עירייה

שכר

170

עובדי עירייה

שכר

תשלום שכר למדריכי חוגים זמניים במרכז

60

1824004210

זמניים חוגים

שכר

60

עובדי עירייה

הכנסות

הכנסות חויות תיאטרות

-30

1324003440

חוית תאטרון

הכנסות

-30

תושבים כללי

תרבות ואירועים

פעילות לפעוטות ,תרבוטף ,פעילות מוסיקאלית הפעלות

20

1824003751

חוית תאטרון

פעולות

30

תושבים כללי

קהילה ופנאי

קיום אירועים קהילתיים בחגים ומועדים בשיתוף התושבים

30

1824003780

הוצאות אחרות פעולות

80

תושבים כללי

קהילה ופנאי

הפעלת חוגים שונים במרכז גלר על בסיס אחוזים

360

1824003750

קהילה ופנאי

מתן מענה לגלאי :50+ערבי תרבות ,הרצאות,חוגים

10

1824003751

חוגים מותנה
הכנסה
חוית תאטרון

פעולות

360

תושבים כללי

פעולות

30

תושבים כללי

קהילה ופנאי

הפעלת חוגים שונים במרכז גלר במימון עירוני

10

1824004780

הוצ חוגים

פעולות

40

תושבים כללי

חשמל

מאור כוח וחימום

35

1824003430

מאור כח
חימום מים

פעולות

35

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100354כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100355כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100356כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100357כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100358כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100359כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100360כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100361כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100362כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100363כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100364כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100365כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100366כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100367כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100368כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100369כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 100370כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

פעילות ענפה

31/12/2022

כ  5אירועים קהילתיים

31/12/2022

הפעלת מעל  10חוגים

31/12/2022

כ 10-הרצאות במהלך השנה

31/12/2022

כ 5-פעילויות קהילתיות

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
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מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא
השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש
בהם בצורה יעילה ואפקטיבית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

פרסום והסברה

תוכנית שיווק ,יצירת מאגר נתונים על לקוחות ,חיזוק הקשר
באמצעות דיוור ,גיוס ושימור מתנדבים

בינוי ושיפוץ

איטום מפני רטיבות

0

בינוי ושיפוץ

מזגנים ,צביעה ושיפוץ פנימי וחיצוני ,אינטרקום

0

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

רכש

הוצ חוגים  -לרכישת ציוד וחומרים לתפעול חוגים וסדנאות

20

1824004780

רכש
קהילה ופנאי

רכישת ציוד וחומרים לפעילויות וחוגים במרכז גלר .מחשבים,
מערכת סאונד לאולם
הפעלת מועדון עולים :טיולים ,חוגים ,סדנאות ,הרצאות

0

1824004930

0

קהילה ופנאי

הקצאת מקום לגופים עירוניים

0

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

100

1824003115

 100379כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הוצאות שונות

עזר משרדי

50

1824003492

 100380כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

100

1824003798

נגדי
פעולות
אחזקה תקציבי נגדי
פעולות
עזר

1828100782

הוצאות שונות פעולות
קהילה

100372
100373
100374
100375
100376
100377
100378

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תרבות הדיור

 100381כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100382כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100383כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100384כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
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" טיפוח החיים בבית המשותף ובניית קהילה
ממתנדבי נציגויות הבתים .חיזוק הקשר בין התושב
לעירייה במרחב הפרטי"
" טיפוח החיים בבית המשותף ובניית קהילה
ממתנדבי נציגויות הבתים .חיזוק הקשר בין התושב
לעירייה במרחב הפרטי"
" טיפוח החיים בבית המשותף ובניית קהילה
ממתנדבי נציגויות הבתים .חיזוק הקשר בין התושב
לעירייה במרחב הפרטי"
" טיפוח החיים בבית המשותף ובניית קהילה
ממתנדבי נציגויות הבתים .חיזוק הקשר בין התושב
לעירייה במרחב הפרטי"

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול

פרסום המרכז

1824003550

פירסום גלר

0

עובדי עירייה

0

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול

תקינות המבנה

31/12/2022

תקינות המבנה

31/12/2022

הוצ חוגים

פעולות

40

תושבים כללי

רכישת ציוד לחוגים

31/12/2022

רכישת ציוד

פעולות

0

תושבים כללי

0

עולים חדשים

ציוד תקין ואיכותי לשימוש באי
המרכז
 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

0

תושבים כללי

 100%ביצוע

31/12/2022

100

עובדי עירייה

50

עובדי עירייה

100

עובדי עירייה

שכר תקציבי
עזר
עזר משרד

עזר שכר

רכש

רכישות שונות (ציוד משרדי)

שירות

סדנאות לועדי בתים בנושאי תחזוקת וניהול הבית המשותף ,חוק 0
הבתים המשותפים ,יחסי אנוש ,ביטוחים ,ייעוצים שונים ,ביטחון
ובטיחות בחירום
0
פרסום ,נטווקינג ותחזוקת דף פייסבוק

0

0

0

פרסום והסברה
חזות העיר

תחרות הבניין המטופח ופרוייקט הגינה המטופחת

3

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 30

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול
מזרח :גבעת
אשכול

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
100371

תקציב מאושר
עבור משימה
30

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
מתקציב אגף הדוברות

מתקציב אגף רכש

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

10

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע רכש ללא חריגה תקציבית
בהתאם לצורך

31/12/2022

0

האגודה לתרבות הדיור

תושבים כללי

רחבי העיר

 4סדרות מפגשים  -כל סדרה בת
 4מפגשים

31/12/2022

האגודה לתרבות הדיור,
דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

האגודה לתרבות הדיור

תושבים כללי

רחבי העיר

הגדלת מספר החברים באגודה ב
 40%העלאת המודעות לפעולות
העירייה בנושא הבתים המשותפים
השתתפות של  30בניינים לפחות 31/12/2022

31/12/2022
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 100386כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

" טיפוח החיים בבית המשותף ובניית קהילה
ממתנדבי נציגויות הבתים .חיזוק הקשר בין התושב
לעירייה במרחב הפרטי"
" טיפוח החיים בבית המשותף ובניית קהילה
ממתנדבי נציגויות הבתים .חיזוק הקשר בין התושב
לעירייה במרחב הפרטי"

שירות

ערבי שאלות ותשובות

תרבות ואירועים

סיפורי בתים – ההיסטוריה סביב אדמת הבניין -בתים היסטוריים
סיפורי הותיקים ועוד

הרשות החדשה למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול

0

חזות העיר ,תרבות והחברה
לתרבות ופנאי ,מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות

פעולות

250

חינוך ,בתי ספר ,קהילה
וחברה

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות

פעולות

250

הפצת סרטונים וקמפיינים בנושא מניע אלימות והתנהגויות סיכון20 .

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות

פעולות

250

20

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות

פעולות

250

30

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות

פעולות

250

בתי ספר ,קהילה וחברה,
דוברות והסברה ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני,
קידום מעמד האישה ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
שירותים חברתיים וקהילתיים
(שח"ק)
תושבים כללי
דוברות והסברה ,קהילה
וחברה ,קידום מעמד האישה,
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,בתי ספר ,שירותים
חברתיים וקהילתיים (שח"ק)
בתי ספר ,גני ילדים ,בטחון,
בטיחות ושירותי חירום,
קהילה וחברה ,שירותים
חברתיים וקהילתיים (שח"ק)
נוער
קהילה וחברה ,חינוך

80

 100387מניעת התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער

מניעה וצמצום האלימות בקרב כלל הקהילה בעיר

חינוך

 100388כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העלאת המודעות להשלכות האלימות על הפריטים
בקהילה

קהילה ופנאי

 100389כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העלאת המודעות להשלכות האלימות על הפריטים
בקהילה

פרסום והסברה

 100390כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר

ביטחון וחירום

הכשרות לצוותים מקצועיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי :
מדריכי מוגנות ,מדריכי נוער ,עובדים סוציאלים ,שיטור עירוני
ומשטרה ,עובדי מערכת החינוך ,וועדי הורים.

 100391כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

העצמת בני הנוער

חינוך

העצמת בני נוער בסיכוי ע"י שורה של סדנאות תוכניות ייחודיות
לנוער עם לקויות למידה ,הפרעות קשב וריכוז ,נוער עם עבר של
ר"פ הן בחינוך והן בבלתי פורמאלי
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0

האגודה לתרבות הדיור,
קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

קיום שש ערבי שאלות ותשובות
ברחבי העיר במרכזי הקהילה
השונים
עשרים בתים היסטוריים שיונצחו
על גבי הבניין החדש שעומד כיום

סדרה של פעילויות מניעה עוקבת לתמידים הורים ומורים
במערכת החינוך הפורמלית .1 :מניעת פגיעות מיניות שכבת ג
ילדים הורים ומורים  .2מניעת אלימות ובריונות ברשת שכבות ד
 .3גיל ההתבגרות קשרים ראשוניים וגבולות שכבת ו  .4מניעת
בריונות ברשת הורים ומורים שכבת ח  .5פורנו מניעת אלימות
ומדיה חברתית לשכבת י .6 .נהיגה תחת השפעת אלכוהול לשכבת
יא .7 .מניעת חרמות ביסודי כיתות ה .8 .מניעת שימוש בקנביס
ואלכוהול כיתות ח .9 .מניעת שימוש בגז קצפות כיתות ז'.
50
שילוב תכני מניעה באמצעות פעילוית שיא במסגרת אירועים
לכלל הקהילה  :יום המאבק באלימות כלפי נשים ,לג בעומר ,יציאה
לחופש הגדול ,מסיבות פורים ,יום ילקם ,חודש המאבק בחומרים
ממכרים ,ערב עצמאות והשתתפות עם תכני מודעות באירועים
עירונים נוספים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100385כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

ילדים ,הורים,
מבוגרים

רחבי העיר

מתן מענה מלא ל 4-שכבות גיל
ברחבי העיר

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 4אירועי שיא  -לפחות 150
משתתפים בכל אירוע

31/12/2022

רחבי העיר

 5קמפיינים לפחות

31/12/2022

רחבי העיר

הכשרת כלל חדרי המורים
היסודיים בתחום מוגנות ברשת

31/12/2022

רחבי העיר

 4סדנאות בשנה

31/12/2022

יתקיים פרונטלית ככל שהמצב
מאפשר זאת אם לא ,יתקיים בזום.

435

יעד אגפי

תחום

העלאת המודעות להשלכות האלימות על הפריטים
בקהילה

קהילה ופנאי

 100393כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר

קהילה ופנאי

הרצאות וסדנאות לכלל הקהילה עם יחס ספציפי לקהילות
ייחודיות כגון :עולים ,קהילה אתופית ,דתיים ועוד.

 100394כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר
מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר
אכיפה ומניעה בהקשר הרחב העירוני של התנהגויות
אלימות
העלאת המודעות להשלכות האלימות על הפריטים
בקהילה
מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר

שכר

רכז סיירת הורים עירוני  -הנעת חברי סיירת הורים למענה ראשוני
לבני נוער במצוקה
הנחייה מקצועית והכשרות של מדריך המוגנות ומתן מענה חירום
בעת הצורך
תקצוב מוקדנים השומרים על ביטחון תושבי העיר העוברים
הכשרות ייעודיות לנושא
מדריכי מוגנות

 100395כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 100396כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 100397כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 100398כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

שכר
שכר
שכר
שכר

 100399כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעת העצמה וצמצום התנהגויות סיכוון בקרב
קהילה אתיופית

קהילה ופנאי

25

כרטיס

שם כרטיס

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות
פעולות
עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות

1722100781

שכר מטה הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול בפועל  -ביצוע 470
התוכנית ע"פ היעדים ,שת"פ וסנכרון עם כלל הגורמים העירוניים.
הובלת יוזמות חדשות.
0
תוכנית הדרך החדשה קהילה אתיופית  -קידום תוכניות מניעה
בקרב הקהילה האתיופית

1722110110

עיר ללא
אלימות מטה

1722100781

עיר ללא
אלימות הקשר
רחב פעולות
הכנסות
הכנסות
פרוייקט עיר
ללא אלימות
שכר
עיר ללא
אלימות מטה
שעות נוספות שכר

 100400כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר

הכנסות

מימון ממשלתי  -הרשות למניעת אלימות

-455

 100401כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר
מניעה וצמצום האלימות ושימוש בחומרים ממכרים
בקרב כלל הקהילה בעיר

שכר

תשלום שכר לעובדי היחידה

45

1722110140

שכר

תשלום שעות נוספות

85

1722110130

קהילות מיוחדות

 100403כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100404כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

436

בתי ספר ,קהילה וחברה,
חינוך

ילדים ,נוער

רחבי העיר

0

עובדי עירייה

0

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

0

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

שכר
פעולות

250

קהילה וחברה

-455

משרדי ממשלה

הורים ,נוער

שכונות מזרח

 100%ביצוע בהתאם לתכנית
הדרך החדשה

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

45
85

עובדי עירייה

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

העלאת המודעות והסבולנות לקהילה הלהט"בית

תרבות ואירועים

סדנאות והרצאות לקהילות מגוונות

10

הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות

נגישות ,הכלה
ושילוב

הסעות לים במהלך חודשי הקיץ (יוני-ספטמבר כולל) ,הסעות
שנתי תל אביב שבת ,הסעות שמונה חודשים שישי תל אביב

260

1752000784

פעולות

260

להט"בים

כולל השתתפות ממשלתית בסך
 200אל"ש

מתוקצב ב 70 -אש"ח מסעיף
תקציבי 1722101210

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

עובדי עירייה

1828300786

ספר תכנית עבודה

עובדי עירייה

31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

פעילות קהילות פעולות
מגוונות

עיריית כפר סבא 2022

 100%ביצוע

470

150

הוצאות
פעילות
פלורליסטית

שמירה על  15מדריכי מוגנות וקיום 31/12/2022
קשר אישי עם התלמידים
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

0

1221000991

 100402כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

250

 100%ביצוע

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100392סיירת הורים -תפעול ,הכשרה והוקרת מתנדבים
מטרה עירונית

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
הכשרת סיירת הורים במטרה להנגיש עזרה וליצור מרחבים מוגנים 25
בקהילה

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 250

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

ללא מאצ'ינג עירוני
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 100408כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100409כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שכונות ירוקות

העלאת המודעות והסבולנות לקהילה הלהט"בית

תרבות ואירועים

אירוע הגאווה (תהלוכה/הפנינג)

העלאת המודעות והסבולנות לקהילה הלהט"בית

תקציב מאושר
עבור משימה
35

1828300786

קהל יעד
להט"בים

 100%ביצוע

להט"בים

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

סיוע לבתי הספר בביצוע פעולות להעלאת הסבלנות כלפי
הקהילה הלהט"בית

10

1828300786

פעילות קהילות פעולות
מגוונות

150

קהילה ופנאי

הקמת בית הקהילה ותחזוקה שוטפת

15

1828300786

פעילות קהילות פעולות
מגוונות

150

הקמת קבוצה להורים להט"בים

10

1828300786

פעילות קהילות פעולות
מגוונות

150

להט"בים ,הורים

כפר סטודנטיאלי גאה

70

1828300786

פעילות קהילות פעולות
מגוונות

150

להט"בים

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
האוכלוסיות –בה כלל המרחבים נגישים למגוון
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל
אדם ,משפחה וקהילה.
קהילה ופנאי
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
האוכלוסיות –בה כלל המרחבים נגישים למגוון
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל
אדם ,משפחה וקהילה.
חינוך
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
האוכלוסיות –בה כלל המרחבים נגישים למגוון
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל
אדם ,משפחה וקהילה.
קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

הכנסות

הכנסות מפעילות קהילתית לתושבים

-40

1328500410

הכנסות
מפעילות
שכונות ירוקות

הכנסות

-40

תושבים כללי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

שכר

שכר עובדים במינהלת השכונות הירוקות

620

1828500110

שכר ירוקה

שכר

620

עובדי עירייה

 100412כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

שכר

שכר עובדים במינהלת השכונות הירוקות

40

1828500130

שעות נוספות

שכר

40

עובדי עירייה

 100410כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

100411
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ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרחב גיאוגרפי

מערב :שכונה
60הזמר העברי,מערב :שכונה
80השכונההירוקה
מערב :שכונה
60הזמר העברי,מערב :שכונה
80השכונההירוקה
מערב :שכונה
60הזמר העברי,מערב :שכונה
80השכונההירוקה

 100%עמידה בצפי הכנסות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100405כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100406כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
 100407כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
פעילות קהילות פעולות 150
מגוונות

שותפים

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
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 100414כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

440

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

שכר

שכר עובדים במינהלת השכונות הירוקות

תקציב מאושר
עבור משימה
50

1828500140

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

קהילה ופנאי

פעילות שוטפת בשכונות הירוקות

60

1828500780

ספר תכנית עבודה

אחזקת רכב

פעילות ירוקה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

60

עובדי עירייה

מערב :שכונה
60הזמר העברי,מערב :שכונה
80השכונההירוקה
מערב :שכונה
60הזמר העברי,מערב :שכונה
80השכונההירוקה

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
 100413כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
50
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תאריך לביצוע
תוצאה מצופה בסיום השנה
המשימה
 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022

הערות

 100%ביצוע ללא חריגה תקציבית 31/12/2022
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אגף קיימות וחדשנות פועל במטרה לקדם סביבת חיים מיטיבה עבור תושבי העיר כעת ובעתיד.
האגף פועל לקידום מדיניות עירונית אחראית ובהתאמה לשינויי האקלים בתחומי פסולת ,אנרגיה,
תחבורה ועוד ,בשילוב איתור ופיתוח פתרונות קצה חדשים שיתאימו לעירוניות המודרנית .מתוך
תפיסה כי הובלת השינוי היא מהלך משותף של הנהלת העיר ,עובדיה ותושביה בכל גיל ,האגף
מקדם אחריות סביבתית בקרב תושבי העיר ומוביל תהליכי עומק במסגרות החינוך והקהילה
בכדי להטמיע את הערכים הללו ולעודד אזרחות פעילה ומעורבות תושבים .בנוסף ,פועל האגף
כדי להטמיע את ערכי הקיימות בעבודת העירייה ,לספק לעובדים כלים פרקטיים כדי לממש
תפיסות אלו ולהוות מודל לדוגמא עבור תושבים ועבור עיריות אחרות בארץ ובעולם.
אגף קיימות וחדשנות שואף לייצר ידע וכלים חדשניים ורלוונטיים עבור העיר והעירייה בכלל
התחומים באמצעות היכרות ולמידה מתמדת של מגמות חדשות ומתאימות בארץ ובעולם,
שיתופי פעולה עם גורמי מקצוע ,בניית כלים והטמעתם .זאת ,מתוך אחריות להוות גורם
משמעותי במאמץ המשותף של כלל הגורמים העירוניים להביא את כפר סבא להיות העיר
הטובה בישראל.

אגף קיימות וחדשנות

אגף קיימות וחדשנות

יעדים:
בניית אסטרטגיה של תחומי חדשנות וקיימות ברמת
עיר.
הסברה והפצת הידע בתוך הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות .
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים.
עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים.
עידוד הטמעה של כלים חדשניים בעבודת העירייה.
קידום ניהול משאבים חסכוני בעיר.
קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים.

442

ספר תכנית עבודה

פעולות 2022

שכר 2022

הכנסות 2022

תב"ר 2022

760

1,650

-57

3,350

עיריית כפר סבא 2022

תקציב 2022
כולל

5,760
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60002
60003
60004
60005
60006
60007
60008
60009
60010
60011
60012
60013
60014
60015
60016

444

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הסברה והפצת הידע בתוך הארגון ,לתושבים
ולעיריות נוספות
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

בר קיימא
חדשנות ויזמות

תכנון ואסטרטגיה בניית אסטרטגיה וכלים פרקטיים לקידום תהליכים פנים ארגוניים 30
המעודדים חדשנות
0
חדשנות ויזמות ניהול פרוייקט ערים חכמות אדמניסטרציה  -תב"ר פעיל

13016

חדשנות

13016

חדשנות

13016

חדשנות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

קידום הפרוייקט לפי תכנית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

קהילה וחברה

עובדי עירייה,
תושבים כללי
עובדי עירייה

רחבי העיר

 1לפחות

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע סדנת חדשנות אחת לפחות 31/12/2022

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

מתב"ר פעיל 2021 13017

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

מתב"ר פעיל 2021 13017

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

מתב"ר פעיל 2021 13017

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

מתב"ר פעיל 2021 13017

31/12/2022

מתב"ר פעיל 2021 13017
מתב"ר פעיל 2021 13018
כחלק מקול קורא הרשות מחוייבת
במאצ'ינג של  200אש"ח.

חדשנות ויזמות

ניהול פרוייקט ערים חכמות משאבי אנוש תב"ר פעיל

0

0

חדשנות ויזמות

ניהול פרוייקט ערים חכמות נסיעות ואשל תב"ר פעיל

0

0

עובדי עירייה

חדשנות ויזמות

ניהול פרוייקט ערים חכמות שרותים חיצוניים תב"ר פעיל

0

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

קשרי חוץ

פיתוח קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים

0

0

בר קיימא

קול קורא קרן לשטחים פתוחים תבר פעיל

0

0

משרדי ממשלה ,עמותות,
עסקים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

בר קיימא

הובלת פיילוטים חדשניים במסגרת התוכנית האסטרטגית לטיפול 100
בפסולת

100

חינוך ,קהילה וחברה

ילדים ,הגיל הרך,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

300

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לצורך ,ללא חריגה
תקציבית
ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

300

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

קיום כנס בסוף שנת הלימודים
תשפ"א בהתאם להנחיות
קיום לפחות  5ארועים
אלטרנטיביים בבתי ספר
ביצוע

31/12/2022

13019

חדשנות ויזמות

פרוייקטים הערכות לעיר ירוקה

חדשנות ויזמות

בניית אסטרטגיה שיווקית להטמעת כלים פרקטיים לאדם
הממוצע בעיר לקיום חיים בני קיימא  -מחקר שוק מעמיק ,בניית
קבוצות מיקוד ומיתוג הנושא בהתאמה למיינסטרים
ניהול ופיתוח גינות קהילתיות במרחב העירוני (אירועים קהילתיים10 ,
עלויות זרעים ושילוט)
10
כנס קבוצות מנהיגות ירוקה

13020

חינוך

שיתופי פעולה בתחום החינוך

3

13020

בר קיימא

העיר כמרחב למידה  -עידוד בתי הספר ליציאה חינוכית :פארק
כפ"ס ,הדרכות בקיפוד

0

13020

חדשנות ויזמות
חינוך

0

13020

10

13020
13020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תב"ר-
פ .לקידום
החינוך לסביבה הוצאות
במע' החינוך
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

300

קיימות וחדשנות ,חינוך

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
60001

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
קידום פרוייקט רכבים חשמליים בעירייה ובעיר ,כולל פריסת עמודי 0
הטעינה והגדלת המשתמשים
20
האקתון חדשנות לעובדי עירייה ו/או תושבים בנושא רלוונטי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
50
תב"ר-
הוצאות
50
תב"ר-
הוצאות
50
תב"ר-
הוצאות
0

הערות

31/12/2022
31/12/2022

445

60018

60019
60020
60021
60022
60023
60024
60025
60026
60027
60028
60029
60030
60031
60032

446

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תחום

תאור המשימה

חינוך

חידון הקיימות העירוני

תקציב מאושר
עבור משימה
90

13020

חינוך

תחרות איסוף פסולת אלקטרונית  -בשיתוף תאגיד מאי

5

13020

קהילה ופנאי

פעילות בקיפוד  -סדנאות ,אירועים ,אירוח משלחות ,קפה תיקון.
המשך פעילות קיימת והרחבת למיזמים נוספים (כולל הכנסות)
תחזוקה בקיפוד

15

13020

40

13020

שיתופיות

אירוח של משלחות מכל הארץ בקיפוד וחשיפה לפעילות המקום

0

13020

תרבות ואירועים

אירוע הוקרה למתנדבים ופעילים

4

13020

קהילה ופנאי

ליווי יוזמות קהילתיות שונות לאורך השנה

10

13020

בר קיימא

זריעה בשטחים חדשים ותחזוק שטחים קיימים

7

13020

חינוך

תחזוקה  50גינות קיימות בגני ילדים

30

13020

בר קיימא
קהילה ופנאי

הסברה בנושאי קיימות (בדגש אפס פסולת)  -בדגש על פיתוח
כלים חדשים ורלוונטיים :אינסטגרם ,סטורי ,יוטיוב
הקמת חוגי סיירות למשפחות

30

13020

0

13020

חינוך

מצעד אקלים

5

13020

חינוך

הקמה של  10גינות חדשות בגני ילדים(ציוד השקייה ,זרעים) -
חלק מקול קורא חינוך וקהילה תב"ר פעיל
שיפוץ מלבי ובניית מרכז מחזור עירוני

31

13020

2,000

13022

הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
הערכות לעיר תב"ר-
הוצאות
ירוקה
מרכז חדשנות תב"ר-
וקיימות עירוני הוצאות

13024

תב"ר-
הערכות
עירונית למשבר הוצאות
האקלים

תחזוקה

חדשנות ויזמות
תרבות ואירועים
בר קיימא

קול קורא "סביבטבע  "2020לקיום ארוע עירוני בפארק -משרד
להגנת הסביבה -תב"ר חדש
יישום והטמעה של תוכנית רב שנתית להיערכות עירונית למשבר
האקלים בהמשך לתוכנית המאיץ .יישום בפועל במשימות על ידי
האגפים האחראיים

הערכות לעיר
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה

0
300

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

קיימות וחדשנות ,חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

300

תושבים כללי

רחבי העיר

קיום תהליך הלמידה וארוע הגמר
כפי שתוכנן
איסוף פסולת אלקטרונית
בקהילות בתי הספר המשתתפות
והגדלת אחזוי האיסוף מול שאר
התושבים
ביצוע

31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

 3צוותים חדשים לפחות

31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם להנחיות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

איתור  2שטחים חדשים לפחות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

300

תושבים כללי

רחבי העיר

איתור איש מקצוע מתאים

31/12/2022

300

תושבים כללי

קיימות וחדשנות ,קהילה
וחברה
קיימות וחדשנות ,חזות העיר תושבים כללי

רחבי העיר

הקמת שתי קבוצות קבועות

31/12/2022

רחבי העיר

הועבר לאחריות מחלקת גנים ונוף 31/12/2022

300

קיימות וחדשנות ,חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

הקמה של הגינות

31/12/2022

2,000

מנהל כספים ,מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

0

משרדי ממשלה

תושבים כללי

מרכז :הפארק

הפעלת קיפוד והעברת משרדי
האגף למרכז
ביצוע בכפוף לזכיה בקול קורא

31/12/2022
31/12/2022

300

חינוך ,קהילה וחברה

ילדים ,הגיל הרך,
תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

300
300
300

300

קיימות וחדשנות ,קהילה
וחברה
קיימות וחדשנות ,חינוך

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
60017

מטרה עירונית

יעד אגפי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
300
תב"ר-
הוצאות
300
תב"ר-
הוצאות

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

צפוי  1800אש"ח ומאצ'ינג של
 200אש"ח.
מתוקצב ב 13-אש"ח מתוך תב"ר
 13023משנת 2021

447

60034
60035
60036
60037
60038
60039
60040
60041

60042
60043
60044
60045
60046
60047

448

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תחום

תאור המשימה

בר קיימא

פרוייקט טוחני אשפה בשכונת הדרים

תקציב מאושר
עבור משימה
600

65100

הכנסות

הכנסות מפעילות במרכז קיפוד

-10

1213300610

הכנסות

הכנסות מפעילות ערוגות חקלאיות

-35

1213300641

חזות העיר

תושבים כללי

מזרח :הדרים

 500טוחנים מותקנים

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי,
קהילה אתיופית
עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

הפקת ארועים לאורך השנה לפי
המתווה ותכונית העבודה

31/12/2022

ביצוע

31/12/2022

פיילוט טוחני
אשפה
סדנת קיימות
ושונות
השביל הירוק

הכנסות

-35

שכר

תשלום שכר לעובדי אגף קיימות וחדשנות

1,550

1711000111

שכר קיימות

שכר

1,550

משאבי אנוש והדרכה

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי אגף קיימות וחדשנות

50

1711000131

שעות נוספות

שכר

50

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

שכר

תשלום אחזקת רכב לעובדי אגף קיימות וחדשנות

50

1711000141

אחזקת רכב

שכר

50

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

בר קיימא

פעולות שוטפות להסברה ופעילות האגף

128

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

פעולות

128

קהילה וחברה

עמותות ומתנדבים ,רחבי העיר
תושבים כללי

חדשנות ויזמות

הפעלת פרוייקט ערוגות חקלאיות לתושבי העיר

35

1711000752

השביל הירוק

פעולות

35

קהילה וחברה

תושבים כללי,
קהילה אתיופית

רחבי העיר

הוצאות שונות

תשלום שנתי ליחידה הסביבתית  -איגוד ערים לאיכות הסביבה

525

1711000830

שיתופיות

0

שיתופי פעולה עם אקדמיה  -פורטר באוני' ת"א ,אוניבריסטת בן
גוריון ,שנקר ועוד
0
מחקר ופיתוח  -זיהוי הזדמנויות להכנסת מודלים חדשניים
מהארץ ומהעולם בהתבסס על מודלים מערים אחרות ועל סקירת
ספרות
15
כתיבת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות והרחבתה

1769000750

היחידה
האיזורית
לאיכות
הסביבה
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית

פעולות

525

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

1769000750

חדשנות ויזמות

הגשת העירייה לפרסים ותחרויות בתחום

5

1769000750

פיתוח ההון
האנושי
חדשנות ויזמות

השתתפות בכנסים מקצועיים

5

1769000750

ליווי פיילוטים טכנולוגיים בעיר

7

1769000750

חדשנות ויזמות
חדשנות ויזמות

1769000750
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חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
60033

מטרה עירונית

יעד אגפי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
600
תב"ר-
הוצאות
הכנסות -10

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

פעולות

72

תושבים כללי

רחבי העיר

 2שת"פים משמעותיים

31/12/2022

פעולות

72

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

פעולות

72

עובדי עירייה

רחבי העיר

פעולות

72

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לפרסום קולות
קוראים
ביצוע בהתאם לקיים

31/12/2022
31/12/2022

פעולות

72

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לקיים

31/12/2022

פעולות

72

עובדי עירייה

רחבי העיר

לפחות פיילוט 1

31/12/2022

449

60049
60050
60051
60052
60053
60054
60055
60056

450

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חדשנות ויזמות "פיתוח תכנית רב שנתית לעיר בנושא צמצום צריכת משאבים
והתמודדות עם שינויי האקלים וחשיפתה לציבור
Sustainable Energy Access and Climate Action Plan
")(SEACAP
חדשנות ויזמות ליווי מיזמי חדשנות בקרב אגפים עירוניים אחרים (כגון תחרות
החדשנות לנוער)
ליווי אתגר עירוני של אגף אחר באמצעות כלים מעולמות
שיתופיות
החדשנות
בנייה מחדש של פרויקט השיתופיה  -ביסוס מאגר נתונים ,שיווק
בר קיימא
מותאם ובניית מודל עבודה חדש
תכנון ואסטרטגיה בנייה וביצוע של תהליכי מדידה והערכה באגף באופן קבוע
חינוך
חדשנות ויזמות
בר קיימא
הכנסות

ביצוע תוכנית חינוכית אקטיביסטית ל  4בתי ספר בקיפוד  -חלק
מקול קורא חינוך וקהילה
ליווי הגשות של חברות טכנולוגיות לק"ק של רשות החדשנות
בהתאמה למטרות העירוניות
איסוף וניתוח נתונים של כל זרמי הפסולת בעיר לטובת ניהול
הידע העירוני באופן מיטיבי והגשת דוחות למשרד להגנ"ס
החזר הוצאות תב"ר (קול קורא)

1769000750

חדשנות
עירונית

10

1769000750

20

1769000750

0

1769000750

0

1769000750

0

1769000750

0

1769000750

0

1769000750

-12

1211000590

חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
חדשנות
עירונית
החזר הוצאות
מתבר
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קיימות וחדשנות ,משאבי
אנוש והדרכה
קיימות וחדשנות ,משאבי
אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

בביצוע בליווי קול קורא

עובדי עירייה

רחבי העיר

לפחות אגף 1

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

לפחות אגף 1

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

יצירת מדדי לבחינת הפעילות
בקיפוד
ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע לפי הלו"ז של הקול קורא

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע

31/12/2022

החזר בהתאם לצפי

31/12/2022

פעולות

72

פעולות

72

פעולות

72

פעולות

72

פעולות

72

קיימות וחדשנות ,חינוך

פעולות

72

משרדי ממשלה

תושבים כללי

פעולות

72

חזות העיר

תושבים כללי

הכנסות

-12

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
60048

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
10

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 72

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

451

יעדים:

אגף שירותים חברתיים קהילתיים ,מהווה כתובת מקצועית ,ליחידים ולמשפחות ,מלידה ועד
זקנה ,הזקוקים לסיוע אישי ,ייעוץ ,ומניעה של מגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או
להתערבות והגנה על פי החוק.
האגף נותן מענים לשיפור איכות החיים והעצמת החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי .השירות
ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה
והבטחון חברתי ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.
עובדי האגף שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה על ידי קביעת אסטרטגיה
טיפולית ברמת הפרט ,המשפחה ,הקבוצה והקהילה ,תוך שימת דגש על מניעה וטיפול.
האגף עוסק כל העת בפיתוח שירותים ,תוך התייחסות לצרכים המשתנים של האוכלוסיות
השונות בעיר .האגף נעזר במתנדבים ובפעילים מתוך הקהילה ,למען הקהילה.

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה וייעוץ ליחידים ,זוגות
ומשפחות הנמצאות במשבר.
שיפור חווית הלקוח.
ניהול מבוסס נתונים ותיק לקוח ממוחשב.
סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני
והדרה.
מתן מענים לרווחת הילד והנוער.
הרחבת המענים לגיל הרך :תוכנית "ראשית" ,משחקייה טיפולית והגדלת
מספר מקבלי השירות נתיבים להורות לגיל הרך.
טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון וסכנה ,על פי החוקים השונים.
סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן המלצות לבית המשפט או
לבית הדין.
מתן מענים לצעירים בגיל  18-25חסרי עורף משפחתי  -תוכנית "יתד".
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות בקהילה ובמסגרות.
טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה.
טיפול בנפגעי תקיפה מינית.

פעולות
2022

74,113

נגדי פעולות
2022

818

שכר
2022

25,623

עזר שכר
2022

550

הכנסות
2022

-68,123

תב"ר
2022

900

תקציב
 2022כולל

100,636

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים לשיפור איכות החיים,
הפחתת הבדידות ,העצמה ומניעת התדרדרות במצבם.
פיתוח תוכניות "קהילתיות בזקנה" להפגת בדידות ולחיים משמעותיים.
התערבות באמצעות חוקי ההגנה על אזרחים ותיקים.
מתן טיפול ומענה למתמכרים.
מתן מענים לתושבי העיר בשעת חרום.
הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית.

452
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453

90001

הנהלת אגף

90008

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

90016

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

90002
90003
90004
90005
90006
90007

90009
90010
90011
90012
90013
90014
90015

454

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
הוצאות שונות
מתן מענים לרווחת הילד והנוער
מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הוצאות שונות

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
הוצאות שונות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
הוצאות שונות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הוצאות שונות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
שכר
הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית
הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

שכר

שכר תקציבי עזר

300

1841300115

עזר משרדי

200

1841300492

שכר תקציבי
עזר
עזר משרדי

עזר מחשב

218

1841300593

עזר מחשב

שכר תקציבי עזר

50

1847400115

אחזקה תקציבי עזר

80

1847400798

שכר תקציבי עזר

50

1846710115

אחזקה תקציבי עזר

80

1846710798

מע"ש

810

1845202840

שכר תקציבי
עזר
אחזקה תקציבי
עזר
שכר תקציבי
עזר
אחזקה תקציבי
עזר
מעש

שכר תקציבי עזר

50

1845210115

אחזקה תקציבי עזר

80

1845210798

שכר תקציבי עזר

50

1845400115

אחזקת תקציבי עזר

80

1845400798

שכר תקציבי עזר

50

1844400115

אחזקה תקציב עזר

80

1844400798

שכר-פעולות קהילתיות

0

1843500110

זמניים

0

1843500210

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכר תקציבי
עזר
אחזקה תקציבי
עזר
שכר תקציבי
עזר
אחזקת תקציבי
עזר
שכר תקציבי
עזר
אחזקה תקציב
עזר
שכר פעולות
קהילתיות
זמניים

סוג תקציב תקציב
2022
עזר שכר

300

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות
נגדי
פעולות
עזר שכר

200

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

218

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

80

מנהל כספים

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות
פעולות

80

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

810

מנהל כספים

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עזר שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות
עזר שכר

80

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

80

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות
שכר

80

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

נגדי
פעולות
עזר שכר

נגדי
פעולות
עזר שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

455

90018
90019
90020
90021

90022
90023
90024
90025
90026
90027
90028
90029
90030

456

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור חווית הלקוח

רכש

רכישת ציוד מחשוב ומולטימדיה

תקציב מאושר
עבור משימה
60

91005

שיפור חווית הלקוח

רכש

תחזוקה שוטפת מבנים

70

91005

שיפור חווית הלקוח

רכש

בלאי ציוד והצטיידות

45

91005

שיפור חווית הלקוח

רכש

אחזקת מיזוג

25

91005

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חוסן עירוני

מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי לרבות מקום המגורים

מח' כספים ומינהל

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
שכר
טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

מוסדות רווחה
ומתקנים
מוסדות רווחה
ומתקנים
מוסדות רווחה
ומתקנים
מוסדות רווחה
ומתקנים
הערכות
עירונית למשבר
האקלים

13024

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה

רחבי העיר

 30מחשבים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

מנהל הנדסה

עובדי עירייה

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 18מבנים באחריות האגף

מנהל הנדסה

עובדי עירייה

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 18מבנים

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 18מבנים

תושבים כללי

רחבי העיר

מיפוי תושבים המאופיינים בעוני
אנרגטי לרבות מקום המגורים

31/12/2022

שותפים נוספים :ביטוח לאומי,
המשרד לשוויון חברתי ,משרד
הרווחה .מתוך תב"ר 13024
הערכות עירונית למשבר האקלים

שכר עובדים

18,050

1841000110

שכר עובדים

שכר

18,050

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שעות נוספות -מנהל רווחה

1,000

1841000130

שעות נוספות

שכר

1,000

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אחזקת רכב עובדים

1,000

1841000140

זמניים

0

1841000210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

שכר

1,000

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר שלום המשפחה

1,230

1842400110

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

שכר

שעות נוספות -רווחת הפרט והמשפחה

20

1842400130

שכר שלום
המשפחה
שעות נוספות

שכר

1,230

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

שכר

רכב שלום המשפחה

50

1842400140

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

שכר

שכר מרכז לטיפול במשפחה

0

1842401110

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

שכר

שכר מרכז לטיפול במשפחה

0

1842401130

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רכב שלום
המשפחה
שכר מרכז
לטיפול
במשפחה
שכר מרכז
לטיפול
במשפחה

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90017

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
300
תב"ר-
הוצאות
300
תב"ר-
הוצאות
300
תב"ר-
הוצאות
300
תב"ר-
הוצאות
300
תב"ר-
הוצאות

הערות

457

90032

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

שכר

שכר רווחה עיר ללא אלימות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

1842410110

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים לרווחת הילד והנוער

שכר

שכר מועדוני גימלאים

2,050

1844400110

שכר

שעות נוספות -שירותים לאזרח הותיק

50

1844400130

שעות נוספות

שכר

אחזקת רכב עובדים

55

1844400140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

שכר

זמניים

200

1844400210

זמניים

שכר

200

שכר

שכר נערה במצוקה

495

1847100110

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

שכר

שעות נוספות -שירותי תקון

3

1847100130

שכר נערה
במצוקה
שעות נוספות

שכר

495

מנהל כספים

שכר

3

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

1,070

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

90033

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90034

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90035

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90036

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
0
שכר רווחה עיר שכר
ללא אלימות
2,050
שכר מועדוני שכר
קשישים

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

55

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

שכר

אחזקת רכב עובדים

20

1847100140

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

שכר

שכר התנדבות

1,070

1848300110

אחזקת רכב
עובדים
שכר התנדבות שכר

90040

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

שכר

שעות נוספות  -עבודה קהילתית

35

1848300130

שעות נוספות

שכר

35

90041

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

שכר

אחזקת רכב עובדים

40

1848300140

שכר

90042

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

-8,961

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

90043

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הכנסות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
בטיחות
שיפור חווית הלקוח

השתתפות במשכורת

-8,961

1340000930

הוצאות אירגוניות ובטיחות

-300

1340002930

-300

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

רחבי העיר

90044

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

השתתפות רווחה בכח אדם חנמ

-220

1341331930

אחזקת רכב
עובדים
הכנסות
השתתפות
במשכורת
הכנסות
השתתפות
ממשלה
הוצאות שמירה
שחק
השתת רווחה הכנסות
בכא חנמ

40

מנהל כספים

-220

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

רחבי העיר

90037
90038
90039

458

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90031

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
עו"ס משטרה

459

90046
90047
90048
90049
90050
90051
90052
90053
90054
90055
90056
90057
90058

90059
90060

460

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה ביטוח
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה חשמל
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה ביטוח
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
רכש
שיפור חווית הלקוח

יח' לטיפול בהתמכרויות

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

תשלום ביטוח מבנים

תקציב מאושר
עבור משימה
0

1841000440

תשלום חשבונות חשמל מבני שח"ק

210

1841300430

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
מינהל הרווחה פעולות 0
ביטוח
פעולות 210
חשמל

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

2

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מיגון בלשכות
שמירה
הוצאות שונות פעולות
רווחה
פעולות
רכישות
מיחודות
פעולות
בטוח

790

בטחון ,בטיחות ושירותי חירום עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

124

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

25

דוברות והסברה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

200

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

15

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מינהל הרווחה ביטוח

0

1841300440

ריהוט ואחזקתו

2

1841300450

מינהל הרווחה פעולות
ביטוח
רהוט ואחזקתו פעולות

מיגון בלשכות שמירה

0

1841300780

פעולות

הוצאות שונות רווחה

50

1841300781

רכישות מיחודות

0

1841300930

ביטוח

0

1841342440

ביטוח מבנים

0

1845200440

שימוש בתוכנת  EPRמערכת לניהול הטיפול בלקוחות האגף
ושידור נתונים למשרד הרווחה
הנגשת מידע לתושב

124

1841300751

25

1841300550

ביטוח
במסגרות יום
מערכות מידע
רווחה
פרסום

שכר -קליטת עלייה

200

1849000110

שעות נוספות -שירותים לעולים

40

1849000130

שכר קליטת
עליה
שעות נוספות

אחזקת רכב עובדים

15

1849000140

אחזקת רכב
עובדים

מתן טיפול ומענה למתמכרים

רווחה

טיפול במתמכרים

135

1847300840

מתן טיפול ומענה למתמכרים

הכנסות

השתתפות אישית בטיפול בהתמכרות

-2

1347300420

סמים משרד
הרווחה
הכנסות
השתתפות
הורים סדנאות

שיפור חווית הלקוח

בטיחות

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה רכש
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה רכש
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה ביטוח
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה ביטוח
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
רווחה
ניהול מבוסס נתונים
שיפור חווית הלקוח

פרסום והסברה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה שכר
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

135

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

סיוע ע"פ צורך

31/12/2022

-2

משרדי ממשלה ,תושבים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90045

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

461

מח' לטיפול באוכלוסייה המבוגרת

90061

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90062

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90063

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90064

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90065

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90066

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90067

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90068

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90069

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90070

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90071

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

462

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

הכנסות

השתתפות עצמית של אזרח ותיק הנמצא במוסד

-200

1344300420

הכנסות

שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות ונופשונים

-2,100

1344300930

החזקת זקנים
במעונו

הכנסות

השתתפות כספית יחסית של אזרח ותיק במימון המענה

-25

1344400420

השתת' קשיש הכנסות
בצרכים

הכנסות

טיפול באזרח ותיק בקהילה

-1,100

1344400930

טיפול בזקן
בקהילה

הכנסות

-1,100

הכנסות

השתתפות פונים מרכז יום לקשיש

-120

1344500420

הכנסות

הכנסות

מרכז יום לקשיש

-800

1344500930

השתתפות
פונים מרכז יום
לקשיש
הכנסות
מרכז יום
לקשיש

-120

משרדי ממשלה ,תושבים

-800

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רווחה

השמה לבתי אבות ונופשונים

2,900

1844300840

2,900

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

רווחה

הפעלת  3קהילות תומכות

520

1844400840

1,250

עמותות ,משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 710בתי אב

רווחה

טיפול בקהילה  -סיוע חומרי

250

1844400840

1,250

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

ע"פ הצורך וע"פ התקציב

31/12/2022

רווחה

סל שירותים לניצולי שואה מרותקי בית

60

1844400840

1,250

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 85ניצולי שואה

31/12/2022

רווחה

קהילה תומכת לניצולי שואה

300

1844400840

1,250

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 230ניצולי שואה

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

השתת'
קשישים במוסד

הכנסות

-200

משרדי ממשלה ,תושבים

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-2,100

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

-25

משרדי ממשלה ,תושבים

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 28אנשים בבתי אבות .נופשונים
לפי צורך ותקציב

31/12/2022
31/12/2022

שילוב אזרחים פעולות
ותיקים בבתי
אבות
טיפול באזרחים פעולות
ותיקים
בקהילה
טיפול באזרחים פעולות
ותיקים
בקהילה
טיפול באזרחים פעולות
ותיקים
בקהילה
טיפול באזרחים פעולות
ותיקים
בקהילה

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

463

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
התערבות באמצעות חוקי ההגנה על אזרחים ותיקים

רווחה

שירותים לניצולי שואה

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם

90073

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90074

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90075

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90076

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90077

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90078

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90079

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90080

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90081

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90082

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90083

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

464

תקציב מאושר
עבור משימה
50

1844400840

רווחה

חיבור אינטרקטיבי של אזרחים ותיקים המרותקים לביתם
לפעילויות שמתקיימות במרחב הקהילתי  -אופק עד הבית

0

1844400840

רכש

רכישת ציוד ,כיבוד וחומרי ניקוי למועדוני גמלאים

34

1844410780

רווחה

תמיכה במרכזי יום לקשיש

130

1844500820

תמיכות מרכזי
יום לקשיש

רווחה

השמה למרכזי יום

850

1844500840

מרכז יום
לקשיש

רווחה

טיפול בקהילה

50

1844400840

רווחה

הפעלת מועדון מועשר יוספטל  -הסעות וארוחות

260

1844500841

טיפול באזרחים פעולות
ותיקים
בקהילה
פעולות
הסעות
וארוחות

רווחה

הפעלה וקיום פעילויות ב  7מועדוני גימלאים :סירקין ,נחשון ,אלי
כהן ,יוספטל ,כיסופים ,עליה והירוקה

0

רווחה

פגישות טיפוליות (פרטני ,זוגי ומשפחתי) ובניית תכנית טיפולית
מובנית

0

משרדי ממשלה ,עמותות,
מתנדבים

רווחה

קבלת דיווח ,איסוף מידע רלוונטי וקבלת החלטות בועדות
אד-הוק .הובלת ועדת תסקירים בשיתוף משרד הרווחה לגיבוש
המלצות .כתיבת תסקירים לבתי משפט .דיווח למשטרה
טיפול ,יעוץ ותמיכה בבני משפחה מטפלים עיקריים

0

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

0

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

רווחה

הפעלת תוכנית תיאום טיפול בשיתוף קופות חולים ,והג'יונט

0

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

רווחה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
טיפול באזרחים פעולות 1,250
ותיקים
בקהילה
טיפול באזרחים פעולות 1,250
ותיקים
בקהילה
פעולות 34
מועדוני
קשישים

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

ע"פ הצורך

עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

ע"פ תקצוב של משרד הרווחה.
 135אזרחים ותיקים

31/12/2022

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

130

עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

850

משרדי ממשלה ,עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 350אזרחים ותיקים

31/12/2022

1,250

אזרחים ותיקים

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי ,רשות הספורט ,קהילה
וחברה ,דוברות והסברה
אזרחים ותיקים
משרדי ממשלה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מזרח :יוספטל

 35אזרחים ותיקים

31/12/2022

עמותות

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 2200גימלאים

31/12/2022

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

 2500אזרחים ותיקים

31/12/2022

רחבי העיר

 150ועדות אד הוק 60 .תסקירים
לבתי משפט .דיווחים למשטרה
בהתאם לצורך
השתתפות של  60אנשים

31/12/2022
31/12/2022

טיפול ב  150אזרחים ותיקים

31/12/2022

260

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90072

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

מתוקצב רווחה 35

465

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם

רווחה

90085

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

90086

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90087

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם
מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים
לשיפור איכות החיים ,הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצבם

בינוי ושיפוץ

ישום תוכנית אב לאוכלוסיית הותיקים :סדנאות והרצאות לאורח
חיים בריא ,מרכזי תעסוקה ,פתיחת מרכז תעסוקה ,תכלול פורום
מקצועי של כל השרותים והארגונים בעיר ומשרדי ממשלה לטובת
אוכלוסיית אזרחים ותיקים
קידום קבוצות גמלאים שעברו הכשרה בנושאים הקשורים לגיל
והם מעבירים הרצאות וסדנאות לקבוצות גמלאים אחרות (חוסן)
50
פרוגרמה להרחבת מועדון גמלאים יוספטל

מח' לעבודה קהילתית והתנדבות

בינוי ושיפוץ

הרחבת מועדון גימלאים עליה

1844400840

0

300

91005

מוסדות רווחה תב"ר-
הוצאות
ומתקנים

300

93004

הרחבת מועדון תב"ר-
הוצאות
עליה

300

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

אזרחים ותיקים

רחבי העיר

כל התושבים האזרחים הוותיקים
בכפ"ס

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מזרח :יוספטל

 100%ביצוע

31/12/2022

מערב :עליה

 100%ביצוע

31/12/2022

משרדי ממשלה ,עמותות,
קהילה וחברה ,מנהל הנדסה,
קידום הבריאות וחוסן עירוני,
רשות הספורט
קידום הבריאות וחוסן עירוני ,אזרחים ותיקים
עמותות
אזרחים ותיקים
הנדסה
הנדסה

אזרחים ותיקים

90088

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

הכנסות

עבודה קהילתית

-20

1348200930

עבודה
קהילתית

הכנסות

-20

משרדי ממשלה

90089

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

הכנסות

הכנסות התנדבות

-30

1348300420

הכנסות
התנדבות

הכנסות

-30

תושבים

90090

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

הכנסות

התנדבות פעולה

-50

1348300930

התנדבות
פעולה

הכנסות

-50

משרדי ממשלה

90091

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

הכנסות

ייעוץ לאזרח

-5

1348400930

יעוץ לאזרח

הכנסות

-5

משרדי ממשלה

90092

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

הכנסות

בית המתנדב

0

1348600420

בית המתנדב

הכנסות

0

הכנסות

עמותות ומתנדבים ,רחבי העיר
תושבים כללי,
אנשים עם מוגבלות
רחבי העיר
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
רחבי העיר
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
רחבי העיר
תושבים כללי,
עמותות ומתנדבים
עמותות ומתנדבים רחבי העיר

 100%ביצוע

90093

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

הכנסות

90094

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

רווחה

"
הפעלת ""מרכז עוצמה""  -סיוע במיצוי זכויות ,במימון לימודים
והכשרות ובמציאת עבודה
"
"
הפעלת ""מרכז עוצמה""  -סיוע במיצוי זכויות ,במימון לימודים
והכשרות ובמציאת עבודה
"

-255

1348200931

מרכז עוצמה
הכנסות

הכנסות

-255

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

243

1848200841

מרכז עוצמה

פעולות

243

משרדי ממשלה ,עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

 200משפחות

31/12/2022

466

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90084

תקציב מאושר
עבור משימה
20

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
טיפול באזרחים פעולות 1,250
ותיקים
בקהילה

שותפים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

בעיית צפיפות

467

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

סיוע במצבי חרום לתושבי העיר

רווחה

הכשרות עובדים בנושא חירום

תקציב מאושר
עבור משימה
10

1848200840

סיוע במצבי חרום לתושבי העיר

רווחה

הכשרה ,תחזוקה ותפעול צוותי צח"ש

5

1848200840

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

פעילויות ויעוץ למשפחות שבראשן הורה עצמאי

12

1848200840

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

טלוויזיה קהילתית

10

1848200840

90099

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה רווחה
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
רווחה
הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חברותא  -מועדון חברתי לבודדים

10

1848200840

בנק הזמן  -יצירת מאגר שעות התנדבות לסיוע בין תושבים ע"פ
כישוריהם
אם לדרך  -הדרכה ותמיכה ליולדות

7

1848200840

26

1848200840

25

1848300750
1848300751

90096
90097
90098

90100

 30משתתפים

31/12/2022

רחבי העיר

 180חברים

31/12/2022

רחבי העיר

 90יולדות בשנה

31/12/2022

רחבי העיר

 10חוגים לאורך השנה

31/12/2022

רחבי העיר

 3פעילויות

31/12/2022

רחבי העיר

קיום ערב

30/06/2022

רחבי העיר

הגדלת מספר המתנדבים ב 20%

31/12/2022

מרכז :הפארק

 90משתתפים

31/12/2022

רחבי העיר

לפי צורך ,כ  55פעילויות

31/12/2022

רחבי העיר

מתן מענה ל 400 -אנשים

31/12/2022

פעולות

80

פעולות

80

פעולות

80

תושבים

פעולות

80

מתנדבים

פעולות

25

מתנדבים ,נגישות ,רשות
הספורט

פעולות

20

חינוך ,נגישות

פעולות

30

מתנדבים

פעולות

135

עמותות ,מתנדבים

135

מתנדבים ,תושבים

משרדי ממשלה ,עמותות,
תושבים
משרדי ממשלה ,עמותות,
מתנדבים ,החברה לתרבות
ופנאי

90101
90102

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

פעילויות לאנשים עם מוגבלויות (חונכות ,חוגים וכו')

90103

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

הרצאות והכשרות להורים מיוחדים " -מנהיגות הורים"

20

רווחה

ערב הוקרה למתנדבים  -פרס גלר

30

1848300780

90105

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

הנגשת תחום ההתנדבות בקהילה .הגדלת מספר המתנדבים

30

1848300840

התנדבות

90106

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

הפעלת תכנית "מדוושים בפארק  -אפניים לכולם"

55

1848300840

התנדבות

פעולות

90107

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

90108

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

הפעלת אתר  helpiלקידום התנדבות חד פעמית ,פרויקט חונכות 50
אח בוגר ,פעולות התנדבות
פיתוח וניהול הבית למשפחות מיוחדות והפעלת קבוצות חברתיות 59
לבני משפחה (הורים ,אחים ,סבים סבתות) של אנשים עם
מוגבלות

1848300840

התנדבות

פעולות

135

1848301750

בית למשפחות פעולות
מיוחדות

59

468

 4כתבות בחודש

31/12/2022

פעולות

80

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

ספר תכנית עבודה

הורים

רחבי העיר

 350הוריים עצמאיים

31/12/2022

פעולות

80

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

עיריית כפר סבא 2022

בטחון ,חירום ובטיחות,
מתנדבים
קידום מעמד האישה,
עמותות
משרדי ממשלה ,שירות
והסברה
משרדי ממשלה

עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

 2צח"ש

31/12/2022

עבודה
קהילתית
עבודה
קהילתית
עבודה
קהילתית
עבודה
קהילתית
עבודה
קהילתית
עבודה
קהילתית
עבודה
קהילתית
פעילות שילוב
קהילתית
תרבותית
הורים בונים
קהילה
שבוע התנדבות

רווחה

90104

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

רחבי העיר

 3הכשרות

עמותות ומתנדבים ,רחבי העיר
תושבים כללי
רחבי העיר
מבוגרים
מבוגרים ,צעירים,
אזרחים ותיקים
נשים ,הורים,
צעירים ,מבוגרים
אנשים עם
מוגבלות ,הגיל הרך,
ילדים ,נוער
אנשים עם
מוגבלות ,הורים
עמותות ומתנדבים,
עמותות ומתנדבים
עמותות ומתנדבים
אנשים עם
מוגבלות ,עמותות
ומתנדבים ,נוער,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
תושבים כללי
ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים,
הורים ,אזרחים
ותיקים ,אנשים עם
מוגבלות

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90095

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 80

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

469

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות

תקציב מאושר
עבור משימה
50

1841300782

90110

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

ש.י.ל  -ייעוץ ותיווך עם גורמים בקהילה

15

1848400840

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

שכירות

שכר דירה  -שי"ל

25

1848500410

90112

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

90113

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

קיום קורסים מקצועיים והרצאות למתנדבים ומנהלי מקומות
התנדבות בבית המתנדב ,כולל הכשרות לחירום
ערבי הצדעה והוקרה למתנדבים בשגרה ומתנדבים בחירום

5

1848600750

בית המתנדב

0

1848600751

90114

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

90115

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

ניהול פרוייקט "סיירת תיקונים" במטרה לסייע למשפחות נזקקות
בתיקונים קלים בבית
0
מרכז גישור  -דיאלוג קהילתי

בית המתנדב
מותנה הכנסות

90116

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל
ערך
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

רווחה

שימור קשרים עם חברות עסקיות

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

רווחה

90118

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חוסן עירוני

"
רכישות עבור ""מרכז עוצמה""  -סיוע במיצוי זכויות ,במימון
לימודים והכשרות ובמציאת עבודה
"
איתור מתנדבים ייעודיים לסיירת מתנדבי אקלים שיפעלו בעיתות
חירום ושגרה

90111

90117

90119
90120
90121

470

12

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 7000פניות בשנה

31/12/2022

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

5

עמותות ,מתנדבים

עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

 4פעילויות

31/12/2022

פעולות

0

עמותות ,מתנדבים

עמותות ומתנדבים

רחבי העיר

קיום ערב  1לפחות

31/12/2022

0

עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

עזרה ל  180משפחות

31/12/2022

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 50תושבים

31/12/2022

0

עסקים

עסקים

רחבי העיר

 7עסקים

31/12/2022

12

משרדי ממשלה ,עמותות

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע רכש לפי צורך

31/12/2022

300

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

300

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

300

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

300

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

פיתוח שלושה מענים ייחודיים
להתמודדות עם עוני אנרגטי ומצבי
חירום אקלימי
31/12/2022
פיתוח שלושה מענים ייחודיים
להתמודדות עם עוני אנרגטי ומצבי
חירום אקלימי
31/12/2022
פיתוח שלושה מענים ייחודיים
להתמודדות עם עוני אנרגטי ומצבי
חירום אקלימי
31/12/2022
פיתוח שלושה מענים ייחודיים
להתמודדות עם עוני אנרגטי ומצבי
חירום אקלימי

1848200930

מרכז עוצמה
רכישות

13024

תב"ר-
הערכות
עירונית למשבר הוצאות
האקלים
תב"ר-
הערכות
עירונית למשבר הוצאות
האקלים
תב"ר-
הערכות
עירונית למשבר הוצאות
האקלים
תב"ר-
הערכות
עירונית למשבר הוצאות
האקלים

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חוסן עירוני

הכשרת המתנדבים עבור סיירת מתנדבי אקלים שיפעלו בעיתות
חירום ושגרה

13024

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חוסן עירוני

מיתוג סיירת מתנדבי אקלים שיפעלו בעיתות חירום ושגרה

13024

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חוסן עירוני

ביצוע סקר בבתים ייעודיים ורכישת ציוד בהתאם

13024

ספר תכנית עבודה

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
הגברת מודעות פעולות 50
לאנשים עם
מוגבלות
הוצאות שונות פעולות 15
שיל
פעולות 25
שכר דירה

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

נגישות ,קהילה וחברה ,תרבות אנשים עם מוגבלות רחבי העיר
והחברה לתרבות ופנאי

חשיפה לכלל תושבי העיר

31/12/2022

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90109

כרטיס

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

שי.ל לא שיקום שכונות

שותפים נוספים :שיטור קהילתי.
 100אש"ח מתוך תב"ר 13024
הערכות עירונית למשבר האקלים
שותפים נוספים :שיטור קהילתי.
 100אש"ח מתוך תב"ר 13024
הערכות עירונית למשבר האקלים
שותפים נוספים :שיטור קהילתי.
 100אש"ח מתוך תב"ר 13024
הערכות עירונית למשבר האקלים
שותפים נוספים :שיטור קהילתי.
 100אש"ח מתוך תב"ר 13024
הערכות עירונית למשבר האקלים

471

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית

חוסן עירוני

מיפוי המתנדבים עפ"י מקצועות נדרשים /הגדרת המקצועות
הנדרשים

מחלקות לשירותים חברתיים מרכז ומזרח

13024

90123

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

90124

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

90125

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

טיפול ילד בקהילה

90127

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

ילדים במוסדות

-120

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

השמת ילדים בפנימיות

-6,150

1343800930

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

ילדים מעונות יום

-1,000

1343900930

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית

-250

1345100420

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

הכנסות ממשלה  -מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית

-27,200

1345100930

90126

90128
90129
90130

90131

472

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

הכנסות

משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית

-5

1342200420

הכנסות

משפחות במצוקה בקהילה ממשלה

-300

1342200930

השתתפות הורים במענים עבור ילדים במסגרות

-100

1343500420

-1,380

1343500930
1343800420

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

משפחות
במצוקה
בקהילה הכנסה
עצמית
משפחות
במצוקה
בקהילה
ממשלה
פעילות
קהילתית ילד
חוק הנוער
 /טיפול ילד
בקהילה
ילדים במוסדות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

פיתוח שלושה מענים ייחודיים
להתמודדות עם עוני אנרגטי ומצבי
חירום אקלימי

הכנסות

-5

משרדי ממשלה ,תושבים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-300

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-100

משרדי ממשלה ,תושבים

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-1,380

משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-120

משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

הכנסות

-6,150

משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

 100%ביצוע

31/12/2022

-1,000

משרדי ממשלה

הגיל הרך

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

-250

משרדי ממשלה ,תושבים

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 100%ביצוע

31/12/2022

-27,200

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אחזקת ילדים
בפנימי
ילדים מעונות הכנסות
יום
סדור במוסדות הכנסות
לאנשים עם
מוגבלות
שכלית
הכנסות
הכנסות
ממשלה
 מוסדותלאנשים עם
מוגבלות
שכלית

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90122

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
300
תב"ר-
הערכות
עירונית למשבר הוצאות
האקלים

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
 .מתוך תב"ר  13024הערכות
עירונית למשבר האקלים
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90133
90134
90135

90136
90137
90138
90139
90140
90141
90142
90143

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית

תקציב מאושר
עבור משימה
-1,900

1345200930

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

הכנסות

השתתפות הורים במע"ש

-100

1345202420

הכנסות

מע"ש

-560

1345202930

נגישות ,הכלה
ושילוב

מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית

-750

1345300930

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

הדרכת עיוור

-150

1346300930

מועדונים
לאנשים עם
מוגבלות
שכלית
הדרכת עיוור

הכנסות

שילוב נכים בפנימיות

-8,625

1346500930

הכנסות

מסגרות יום

-600

1346600930

החזקת נכים
בפנימיות
מסגרות יום

הכנסות

נכים קהילות תומכות

-1,800

1346700930

הכנסות

השתתפות הורים

-300

1346800420

נגישות ,הכלה
ושילוב
הכנסות

הדרכות והכשרות של אנשים עם מוגבלויות

-390

1346800930

נכים קהילות
תומכות
הכנסות
השתתפות
הורים
אימון והכשרה הכנסות

-390

נערות במצוקה

-375

1347100930

נערות במצוקה הכנסות

-375

משרדי ממשלה

0

עמותות ,משרדי ממשלה

400

משרדי ממשלה

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
מבוגרים
תושבים כללי

רחבי העיר

0

משרדי ממשלה ,עמותות,
הכנסות ,מתנדבים

תושבים כללי

רחבי העיר

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה רווחה
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 100%ביצוע

הכנסות

-100

משרדי ממשלה ,תושבים

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-560

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-750

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-150

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות

הכנסות

-8,625

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-600

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-1,800

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר

לפי צורך

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

-300

משרדי ממשלה ,תושבים
משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
צעירים ,נשים ,נוער רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

טיפול ב  4600אנשים

31/12/2022

סיוע לנזקק בהתאם לצורך
ולתקציב

31/12/2022

 50משפחות מטופלות

31/12/2022

פגישות טיפוליות (פרטני ,זוגי ומשפחתי) ובניית תכנית טיפולית
מובנית

90144

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

רווחה

מתן סיוע חומרי על פי הנחיות התע"ס

90145

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה

רווחה

הפעלת פרוייקט "נושמים לרווחה" ,סיוע למשפחות מוחלשות
כלכלית

474

מעונות יום
לאנשים עם
מוגבלות
שכלית
השת' הורים
במעש
מעש

שותפים

קהל יעד

1842200840

280

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

משפחות
במצוקה
בקהילה

פעולות

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90132

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -1,900

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

475

90147
90148
90149
90150

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה
סיוע במצבי חרום לתושבי העיר

רווחה

מתן סיוע חומרי מיידי למשפחות במצב חריג

תקציב מאושר
עבור משימה
59

1842200841

רווחה

סיוע למשפחות במצב משבר אקוטי

50

1843500841

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

שילוב ילדים במועדונית לילדים עם בעיות התנהגות ובמועדונית
טיפולית אינטנסיבית

500

1843500840

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

הגדלת נתיבים להורות לגיל הרך מ 20 -השמות ל 40-השמות

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

הפעלת משחקייה טיפולית

ילדים

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

ילדים

רחבי העיר

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

1,850

משרדי ממשלה ,עמותות

ילדים ,נוער

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 33ילדים

1,850

חינוך ,משרדי ממשלה

ילדים ,הגיל הרך,
נוער ,הורים

רחבי העיר

 100ילדים

31/12/2022

1,850

משרדי ממשלה ,חינוך

ילדים ,נוער

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

ע"פ צורך וע"פ תקציב

31/12/2022

1,850

משרדי ממשלה ,חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
הורים

רחבי העיר

ע"פ הצורך

31/12/2022

משרדי ממשלה

הורים ,ילדים

רחבי העיר

ע"פ הצורך

31/12/2022

פעולות

8,200

משרדי ממשלה ,עמותות

ילדים ,נוער

פעולות

1,350

הגיל הרך

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר

ע"פ צורך וע"פ מספר מכסות של
משרד הרווחה
ע"פ צורך .סיוע לפעוטות ע"פ חוק 31/12/2022

0

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

רווחת הפרט

משפחות במצב פעולות
משברי וחירום
פעולות
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה

הפעלת תכנית ראשית  -תוכנית ביתית טיפולית להתערבות
במשפחות בגיל הרך הנתונים במצבי סיכון גבוה
הפניית ילדים למשפחות אומנה

850

1843500840

90153

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

הפעלת מרכז "נתיבים להורות"

200

1843500840

90154

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

טיפולים בילדים שנפגעו מינית

200

1843500840

90155

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן
המלצות לבית המשפט או לבית הדין

רווחה

הפעלת "מרכז קשר" לקיום מפגשים בסביבה מוגנת בין ילד
להורה שאינו משמורן

100

1843500840

90156

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן
המלצות לבית המשפט או לבית הדין
מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן המלצות לבית
המשפט או לבית הדין
הפניית ילדים לפנימיות

90151
90152

90157
90158
90159
90160

476

טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון וסכנה,
על פי החוקים השונים
מתן מענים לרווחת הילד והנוער
טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון וסכנה,
על פי החוקים השונים

רווחה
רווחה
רווחה
רווחה

שילוב ילדים עד גיל  3במעונות יום על פי קריטריוני חוק (חוק
פעוטות בסיכון)
בניית תוכנית טיפול לילדים ונוער במצבי סיכון בועדה לתכנון
תוכניות טיפול בשיתוף גורמים בקהילה
הפעלת חדר מצב  -מוקד לקבלת פניות מגורמים שונים בקהילה
וטיפול ע"י עו"ס לחוק נוער

8,200

1843800840

1,350

1843900840

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 59

פעולות

טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
פעולות
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
פעולות
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
פעולות
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
אחזקת ילדים
בפנימיות
אחזקת ילדים
במעונות יום

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

סיוע בהתאם לצורך במצבי חירום

50

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

ע"פ צורך וע"פ תקציב

31/12/2022

1,850

משרדי ממשלה ,עמותות,
מתנדבים ,חינוך

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 77ילדים

31/12/2022

ילדים

רחבי העיר

 40השמות

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

0

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90146

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

משרדי ממשלה ,עמותות,
החברה לתרבות ופנאי
חינוך ,משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

רחבי העיר

ע"פ צורך

31/12/2022

חינוך ,משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

רחבי העיר

כ  500פניות בשנה

31/12/2022

477

90162

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון וסכנה,
על פי החוקים השונים
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

התערבות וסיוע של עו"ס לחוק נוער

רווחה

השמה במעונות  -מש"ה ,סידור חוץ ביתי

1845100840

90163

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

השמת אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות

24,400

1845100840

90164

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

מתן טיפול להורים ולילדיהם  -מטפח אישי ,סמך לאוטיסטים

8,800

1845100840

90165

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

מועדונית לאוטיסטים נוער וצעירים (כולל "אצטרובל")

100

1845100840

90166

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

שילוב במרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים ברמת תפקוד נמוכה
(אקשטיין ,אלווין ,עמיחי כפר מל"ל ,אלוט)

650

1845100840

90167

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

נופשונים וקייטנות למש"ה,אוטיסטים ושיקום (כספי)

50

1845100840

90168

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

שילוב במסגרות בקהילה לאנשים עם מוגבלויות (ציימס ,עמיחי,
קורצ'ק ,אלווין)

2,550

1845200840

90169

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

הפעלת סביבה תומכת לצורך מתן טיפול ומענה לאוכלוסיה עם
עיכוב שכלי והתפתחותי

200

1845300840

90170

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

הסעות למסגרות לאנשים עם מוגבלויות  -מת"ס בהשתתפות
מימונית משרד הרווחה

700

1845300840

478

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
0

סדור במוסדות פעולות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות פעולות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות פעולות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות פעולות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות פעולות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות פעולות
מש"ה
ואוטיסטים
פעולות
מסגרות יום
לאנשים עם
מוגבלויות
פעולות
שרותים
תומכים
לאנשים עם
מוגבלות
שכלית
פעולות
שרותים
תומכים
לאנשים עם
מוגבלות
שכלית

34,000

בתי ספר ,גני ילדים ,משרדי
ממשלה
משרדי ממשלה

ילדים ,נוער ,הורים

רחבי העיר

סיוע בהתאם למספר פניות

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 110מטופלים

31/12/2022

34,000

משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 50מטופלים

31/12/2022

34,000

משרדי ממשלה

רחבי העיר

 13מטופלים

31/12/2022

34,000

משרדי ממשלה ,עמותות,
נוער צעירים וקהילה

רחבי העיר

 10מטופלים

31/12/2022

34,000

משרדי ממשלה ,עמותות

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 36מטופלים

31/12/2022

34,000

משרדי ממשלה ,עמותות

 240נופשונים וקייטנות

31/12/2022

2,550

משרדי ממשלה

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 6מטופלים

31/12/2022

940

משרדי ממשלה ,עמותות

רחבי העיר

 7מטופלים

31/12/2022

940

משרדי ממשלה

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 60השמות.

31/12/2022

אנשים עם
מוגבלות ,ילדים,
הגיל הרך ,נוער
נוער ,אנשים עם
מוגבלות ,צעירים

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
אנשים עם מוגבלות מחוץ לעיר
אנשים עם
מוגבלות ,ילדים,
נוער
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
אנשים עם
מוגבלות ,ילדים,
הגיל הרך ,צעירים,
נוער

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90161

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

479

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

נופשונים וקיטנות מש"ה ,אוטיזם ושיקום (חודשי סידור)

90172

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

נגישות ,הכלה
ושילוב

הסעות למסגרות לאנשים עם מוגבלויות (רוחמה ,עמיחי ,יבולים)
 -נתח עירוני

125

90173

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

שיקום העיוור בקהילה ,הדרכה שיקומית לעיוור ולבני ביתו

200

1846300840

90174

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

שילוב במסגרת מוסדית לנכים

11,250

1846500840

נכים בפנימיות פעולות

נגישות ,הכלה
ושילוב

השמת אנשים עם מוגבלות פיזית במשפחות אומנה

250

1846500840

נכים בפנימיות פעולות

11,500

90176

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

שילוב במועדונית יום לילד המוגבל

200

1846600840

נכים במסגרות פעולות
יום

800

משרדי ממשלה ,עמותות

90177

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

הפעלת פרוייקט תעסוקה נתמכת

600

1846600840

נכים במסגרות פעולות
יום

800

משרדי ממשלה ,עמותות

90178

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

הפעלת תכנית קהילה תומכת לאוכלוסיה נכים

200

1846700840

נכים טיפול
בקהילה תומכת

פעולות

2,400

משרדי ממשלה ,עמותות

90179

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

השמה והפעלת מעון יום שיקומי

2,050

1846700840

פעולות

נגישות ,הכלה
ושילוב

הפעלת מועדון חברתי לאנשים עם מוגבלויות

150

1846700840

נכים טיפול
בקהילה תומכת
פעולות
נכים טיפול
בקהילה תומכת

2,400

משרדי ממשלה

2,400

משרדי ממשלה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

הפניה ושילוב במרכזים לנכים קשים ונפגעי ראש

430

1846800840

530

משרדי ממשלה

90175

90180

90181

480

תקציב מאושר
עבור משימה
40

כרטיס

שם כרטיס

1845300840

1845300842

שרותים
תומכים
לאנשים עם
מוגבלות
שכלית
הסעות
טיפול בעוור
בקהילה

11,500

משרדי ממשלה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שיקום נכים
בקהילה

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 940

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים

מחוץ לעיר

ע"פ הצורך וע"פ התקציב

פעולות

125

משרדי ממשלה

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

פעולות

200

משרדי ממשלה

ע"פ צורך וע"פ תקציב

31/12/2022

משרדי ממשלה ,עמותות

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
רחבי העיר
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
אנשים עם מוגבלות רחבי העיר ,מחוץ
לעיר
רחבי העיר ,מחוץ
אנשים עם
מוגבלות ,הגיל הרך ,לעיר
ילדים ,נוער
רחבי העיר ,מחוץ
אנשים עם
מוגבלות ,הגיל הרך ,לעיר
ילדים ,נוער
רחבי העיר ,מחוץ
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים ,לעיר
מבוגרים
רחבי העיר ,מחוץ
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים ,לעיר
מבוגרים
רחבי העיר ,מחוץ
אנשים עם
מוגבלות ,הגיל הרך לעיר
רחבי העיר
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
רחבי העיר ,מחוץ
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים ,לעיר
מבוגרים

 12מטופלים

31/12/2022

 71מטופלים

31/12/2022

 4ילדים

31/12/2022

 8ילדים

31/12/2022

 40מטופלים

31/12/2022

 40מטופלים

31/12/2022

לפי צורך

31/12/2022

 40אנשים

31/12/2022

 5אנשים

31/12/2022

פעולות

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90171

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

481

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

השתתפות בתשלום עבור מטפל אישי לנכים קשים בקהילה

1846800840

90183

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

רווחה

תשלום שכר עובדות "המשקם"

75

1846710750

עבודות
קבלניות

90184

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

"מעגל בנות  -הפעלת קבוצה לנערות בסיכון

30

1847100840

90185

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

"
מקלט לנערות ומסגרות קלט חירום לנערות

נערות נערים
ונשים במצוקה

0

1847100840

מתן מענים לצעירים בגיל  18-25חסרי עורף
משפחתי  -תוכנית "יתד"
טיפול בנפגעי תקיפה מינית

רווחה

"יתד"  -ליווי וסיוע לצעירים במצבי סיכון גילאי  18עד 25

150

1847100840

רווחה

טיפול בפגיעות מיניות בגירים

270

1847100840

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

ליווי ילדים יתומים  -תוכנית חדשה בהובלת עמותה

0

נערות נערים
ונשים במצוקה
נערות נערים פעולות
ונשים במצוקה
נערות נערים פעולות
ונשים במצוקה

טיפול בעולים

-260

1349000930

מענים לעולים חדשים

350

1849000840

בניית גינה טיפולית (בבית למשפחות מיוחדות)

50

91005

הקמת מעון שיקומי לפעוטות עם מוגבלויות

300

92012

עולים שרותים פעולות
שונים
מוסדות רווחה תב"ר-
הוצאות
ומתקנים
תב"ר-
הערכות
להקמת מעון הוצאות
שיקומי לילד

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

הכנסות

מפתן ממשלתי

-410

1347400930

מפתן ממשלתי הכנסות

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

חשמל

תשלום חשמל מבנה מפתן

30

1847400430

חשמל

פעולות

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

ביטוח

תשלום ביטוח מבנה מפתן

0

1847400440

מפתנים ביטוח פעולות

90186
90187
90188
90189
90190
90191
90192

90193
90194
90195

482

מפתן

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הכנסות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה רווחה
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר
בינוי ושיפוץ
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות
בינוי ושיפוץ
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
בקהילה ובמסגרות

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
שיקום נכים
בקהילה

פעולות
פעולות

450

פעולות

450

משרדי ממשלה ,עמותות

450

משרדי ממשלה ,נוער צעירים צעירים
וקהילה
נשים ,צעירים,
משרדי ממשלה
מבוגרים
ילדים
עמותות

רחבי העיר

טיפול בעולים

הכנסות

-260

משרדי ממשלה

עולים חדשים

רחבי העיר

 100%ביצוע

350

משרדי ממשלה

עולים חדשים

רחבי העיר

ע"פ הצורך

31/12/2022

300

הנדסה

אנשים עם מוגבלות מזרח :גאולים

 100%ביצוע

31/12/2022

300

הנדסה

 100%ביצוע

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 530

משרדי ממשלה

75

משרדי ממשלה ,עמותות

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

משרדי ממשלה ,בתי ספר

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
אנשים עם
מוגבלות ,עובדי
עירייה
נוער

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

 10מטופלים

רחבי העיר

 36נערות

31/12/2022

נוער

מחוץ לעיר

ע"פ צורך

31/12/2022

רחבי העיר

 90צעירים

31/12/2022

רחבי העיר

 24מטופלים

31/12/2022

הטמעה מלאה של התכנית

31/12/2022
31/12/2022

450

אנשים עם
מוגבלות ,הגיל הרך

רחבי העיר

-410

משרדי ממשלה

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

30

משרדי ממשלה ,בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

משרדי ממשלה ,בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90182

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
100

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

בכפוף ל-קול קורא ולאור גידול
בהיקף הפעוטות הנאלצים לקבל
שרות מחוץ לעיר

483

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רכש

פעילויות וארועים ,מזון ,רכישת ציוד וחומרים

תקציב מאושר
עבור משימה
380

1847400780

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רווחה

שילוב ילדי העיר במפתן כפר סבא

35

1847400840

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

רכש

רכישת ציוד וחומרים

15

1847400930

מפתן רכישות
מיוחדות

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן טיפול ומענה למתמכרים

-135

1347300930

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הכנסות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר

השתתפות מטופלים במרכז לטיפול במשפחה

-300

1342401420

90201

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה הכנסות
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר

הכנסות משרד הרווחה טיפול במשפחה

-250

1342401930

90202

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

קידום ושיפור תפקודי המשפחה ,תוך טיפול ,תמיכה רווחה
וייעוץ ליחידים ,זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר

טיפול זוגי ,משפחתי וקבוצתי

275

1842401750

הכנסות רווחה הכנסות
סמים
הכנסות
הכנסות
משתתפים
טיפול
במשפחה
הכנסות
הכנסות
ממשלה טיפול
במשפחה
פעולות
פעולות
מרכז לטיפול
במשפחה

90197
90198

90199
90200

מרכז לטיפול במשפחה

מרכז לשלום המשפחה

מתן טיפול ומענה למתמכרים

הכנסות

כרטיס

שם כרטיס

מפתנים
הוצאות שונות
פעולות
מפתנים

35

פעולות

15

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

משרדי ממשלה ,בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

משרדי ממשלה ,בתי ספר

נוער

רחבי העיר

 51תלמידים מתוכם  22בכפר סבא 31/12/2022

משרדי ממשלה ,בתי ספר

נוער

רחבי העיר

31/12/2022

-135

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

-300

משרדי ממשלה ,תושבים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

-250

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

275

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

 180משפחות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

90203

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

טיפול בנפגעי תקיפה מינית

רווחה

טיפולים פרטניים וקבוצות לנשים וגברים .טיפול פרטני בנשים
שעברו פגיעה מינית

70

1842400840

המרכז לשלום
המשפחה

פעולות

70

90204

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

הכנסות

השתתפות מקבלי שירות בשלום המשפחה

-25

1342400420

נשים ,גברים ,ילדים רחבי העיר

90205

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

הכנסות

הכנסות משרד הרווחה לשלום המשפחה

-500

1342400930

הכנסות

-500

משרדי ממשלה

נשים ,גברים ,ילדים רחבי העיר

90206

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה

רווחה

מקלטים לנשים מוכות

120

1842200840

הכנסות
משתתפים
שלום
המשפחה
הכנסות
ממשלה שלום
המשפחה
משפחות
במצוקה
בקהילה

הכנסות

-25

משרדי ממשלה ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול,
קידום מעמד האישה
משרדי ממשלה ,תושבים

פעולות

400

משרדי ממשלה ,עמותות

484

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

 100%ביצוע

נשים ,ילדים

מחוץ לעיר

סיוע לפי הצורך

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

הגנה על נשים מאויימות אלימות
ע"פ הצורך

31/12/2022

אגף שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
90196

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 380

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

485

מנהל הנדסה

יעדים:

מנהל הנדסה

קידום תכנית המתאר הכוללנית.

מנהל הנדסה אחראי על תכנון העיר ,פיתוח תשתיות ,תנועה ,דרכים ומבני הציבור ,רישוי הבניה
							
ואכיפת חוקי התכנון והבנייה.
כמי שמיישמים את מדיניות הנהלת העיר ,מקדם מנהל ההנדסה התחדשות עירונית מקיימת
ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה מחד ושמירה על איכות חיי התושבים
ועל צביון העיר מאידך ,זאת תוך שדרוג אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי
לטובת תושבי העיר ומבקריה.

קידום תכניות בניין עיר.
פיתוח שטחי תעסוקה.
קידום מתחמי התחדשות עירונית.
שיפור המרחב הציבורי.
שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא.
שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז.
תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור.
תכנון והיערכות מוקדמת מקיפה לשיפוצי קיץ במוסדות
חינוך.

פעולות
2022

10,377

486

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות
2022

-4,220

שכר
2022

17,402

עזר שכר
2022

-2,827

הכנסות
2022

תב"ר
2022

46,050 -17,128

תקציב
 2022כולל

73,829

הנגשת מוסדות חינוך וציבור.
השלמת המבנה הארגוני של מינהל ההנדסה באופן שייתן
מענה הולם לגידול האוכלוסייה.

487

30001
30002
30003
30004
30005
30006
30007
30008

30009
30010
30011

488

מהנדסת הרשות

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושב ים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

שכר

משכורת ושכר משולבי

2,320

1731000110

משכורת ושכר שכר
משולבי

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שעות נוספות

80

1731000130

שעות נוספות

שכר

80

שיפור המרחב הציבורי

שכר

אחזקת רכב עובדים

120

1731000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

120

שיפור המרחב הציבורי

רכש

כיבודים

0

1731000511

כיבודים

פעולות

0

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

שיפור המרחב הציבורי

רכש

כיבודים

0

1731000512

שיפור המרחב הציבורי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

תשלום עבור עיתון ,חידוש מנוי דקל תוכנה ,דקל מאגר שיפוצים
ואוגדן תכנון ובניה

13

1731000520

משרד מהנדס
הרשות אשל
וכי
ספרים
ועיתונים

פעולות

0

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

פעולות

13

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

שיפור המרחב הציבורי

נגישות ,הכלה
ושילוב

פרסומים שוטפים של הוועדה המקומית המחוייבים עפ"י חוק.
פרסום סטטורי עפ"י פרסום החוק לרבות עיתונים והודעות
אישיות.
תמלול והקלטה של ישיבות הוועדה המקומית

14

1731000550

פירסום הנדסה פעולות

14

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

95

1731000751

ישיבת ועדת
ערים

פעולות

95

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

יועצים

שירותי יעוץ :השתתפות נציג דיעה מייצגת בועדה עפ"י סעיף 30 18
בתיקון  101לחוק

1731000752

יעוץ מקצועי

פעולות

30

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

הוצאות שונות -חותמות,החזר קופה קטנה ,כרטיסים חכמים,
תמי4

15

1731000780

הוצאות אחרות פעולות

15

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

רכש

הצטיידות שוטפת ציוד בסיס בלאי כגון כסאות ,וילנות וחומרה

0

1731000930

פעולות

0

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רכישת ציוד
יסודי

2,320

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

קיימות בקשות לתקצוב בבקשות תקנים וועדות שכר
(כוננות ,ש"נ ,דרגה וכו לכלל מחלקות האגף)

החישוב נעשה לפי הצעת מחיר בונוס  +מתמלל
נגישות .פער נובע מכיוון שנוספו הוצאות הקלטות
ישיבה שלא היום בשנת קורונה (זום) .בשנת 2022
אמור לצאת מכרז בנושא.
צפי  29ועדות  -סעיף הוקטן  -העסקת נציג דעה
בלבד

יש לרכז דרישות לרכש ידועות ולהעביר לרכש

489

30013
30014
30015

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שיפור המרחב הציבורי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיפור המרחב הציבורי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
שיפור המרחב הציבורי
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שיפור המרחב הציבורי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

30016

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שיפור המרחב הציבורי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיפור המרחב הציבורי
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

30018

30017

30019
30020
30021
30022

490

נכסים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום

תאור המשימה

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה

תקציב מאושר
עבור משימה
500

1732300570

שכר

שכר זמניים

0

1731000210

מערכות מידע
ועדה לתכנון
ובניה
זמניים

שכר

0

הוצאות שונות

תקציב עזר

650

1731000596

תקציב עזר
אחזקת רכב

נגדי
פעולות

650

יועצים

לווי והטמעת מערכת לניהול ועדה רפורמה 101

15

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

יועצים

יועץ ללווי הסכם הגג

141

44014

תכנון כללי

הוצאות שונות

תקציב עזר

500

1731000492

עזר משרדי

תב"ר-
הוצאות
נגדי
פעולות

1,100

מנהל כספים

עובדי עירייה

תושבים כללי

500

שיפור המרחב הציבורי

יועצים

מדידה לצורכי חידוש הסדרת חוזה חכירה מול רמי

75

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שעות נוספות

0

1931000130

שעות נוספות

שכר

0

מנהל כספים

שיפור המרחב הציבורי

שכר

אחזקת רכב עובדים

50

1931000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שכר  -מח' נכסים

900

1931000110

משכורת ושכר שכר
משולבי

900

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

משרדים ועסקים שכד ודמי מ

-2,600

1433000640

-2,600

הכנסות

תושבים כללי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

משרדים
ועסקים שכד
ודמי מ

הכנסות

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

נגדי פעולות

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

קומפלוט בנק שעות (שינויים והתאמות שוטפות
לאורך השנה עקב שינויי חקיקה/תקינה/חוקי עזר
בנושא היטלים וכו)

31/12/2022

נגדי פעולות

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

רחבי העיר

בשנת  2022עקב היפרדות צפויה ממפעל המים יש
להוסיף עלות העסקת מנהל  GISעירוני  420 +עלות
מערכות.

31/12/2022

31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30012

מטרה עירונית

יעד אגפי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 500

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

הסדרת חוזי חכירה מול רמי

מצ"ב טבלת ביאורים

491

30024
30025
30026
30027
30028
30029
30030
30031
30032
30033
30034

492

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

הכנסות ממזנונים

תקציב מאושר
עבור משימה
-153

הכנסות
ממזנונים

1433000650

הכנסות

תושבים כללי

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

שכר דירה עסקים אזוה"ת

-6,000

1434000610

שכר דירה
עסקים אזוה"ת

הכנסות

-6,000

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

לא הנדסה חכל

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

דמי חכירה  -השכרות

-350

1435000610

דמי חכירה -
השכרות

הכנסות

-350

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

לא הנדסה חכל

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

שכר דירה לבתי הספר

-120

1439000640

שכר דירה לבתי הכנסות
הספר

-120

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

משנת  2015אין הכנסות

שיפור המרחב הציבורי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

תפעול מערכת לניהול נכסי עירייה בדיקת תצרים והפקעות

11

1931000750

נכסים מערכת
מידע

פעולות

11

שימוש במערכת באופן 31/12/2022
שוטף

דמי שימוש תוכנת נכסים

תושבים כללי

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

ספרים

2

1931000520

ספרים

פעולות

2

רכש בהתאם לתקציב

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

הוצאות אחרות

0

1935000780

הוצאות אחרות פעולות

0

רכש בהתאם לתקציב

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

חשמל

בדיקת חשבונות חשמל

30

1931000751

פעולות

30

ביצוע בקרה ובדיקת
חשבונות

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

תחזוקה

הוצאות אחזקה וניהול אזוה"ת

2,100

1934000780

2,100

ביצוע בהתאם לתקציב 31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

הוצאות אחרות

184

1935000410

184

ביצוע תשלום שכירויות 31/12/2022

השכרת משרדים קטן סכום משה דיין

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

השתתפות תקציב רגיל בתבר

200

1935000910

200

ביצוע בהתאם לתקציב 31/12/2022

השתתפות בתבר

שיפור המרחב הציבורי

שכירות

שכר דירה לבתי ספר

1,275

1939000410

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

בדיקת
חשבונות
חשמל/מים
פעולות
הוצאות
אחזקה וניהול
אזוה"ת
שכר דירה דמי פעולות
חכירה
פעולות

השתתפות
תקציב רגיל
בתבר
שכר דירה לבתי פעולות
ספר

1,275

תושבים כללי

תשלום שכ"ד משען
אונים+החזר בתי ספר
תרבות ופנאי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30023

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -153

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%עמידה בצפי
רחבי העיר
הכנסות

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

נדרשת הגדלה למקומון נבו חיפוש פסקי דין בבתי
משפט .מקומון  -פסקות מקוצרות כל חודש

31/12/2022

493

30036
30037
30038
30039
30040

30041
30042
30043
30044
30045

494

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

בינוי ושיפוץ

תיק בניין השלמת סקר נכסים

תקציב מאושר
עבור משימה
180

31005

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיקוח בניה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

סקר נכסי
עירייה

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

תקציב עזר

100

1931000596

ליסנג תפעולי
עזר

נגדי
פעולות

100

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

תקציב עזר

53

1932000115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

תקציב עזר

50

1932000798

אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

תקציב עזר

100

1933000115

שכר תקציבי
עזר

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

תקציב עזר

200

1933000798

אחזקה תקציב נגדי
פעולות
עזר

עזר שכר

תושבים כללי

נגדי פעולות

53

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

50

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

נגדי פעולות

100

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

עזר שכר

200

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

נגדי פעולות

שיפור המרחב הציבורי

שכר

משכורת ושכר משולבי

1,200

1733200110

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שעות נוספות

120

1733200130

שעות נוספות

שכר

120

שיפור המרחב הציבורי

שכר

אחזקת רכב עובדים

120

1733200140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

120

מנהל כספים

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

קנסות בית משפט הנדסה

-40

1282000692

קנסות בית
משפט הנדסה

הכנסות

-40

הכנסות

שיפור המרחב הציבורי

בטיחות

בדיקת תכניות התארגנות ובטיחות באתרי בניה

60

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

ספר תכנית עבודה

השלמת סקר נכסים סהכ נדרש  700אלשח דו שנתי

עזר שכר

משכורת ושכר שכר
משולבי

עיריית כפר סבא 2022

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
בניית תכנית עבודה
רחבי העיר
לסקר נכסים וביצוע
שלב  1בהתאם לתקציב
שאושר
31/12/2022
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30035

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
180
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

1,200

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

תלוי תובע עירוני

תושבים כללי

רחבי העיר

 40תיקי בניה

31/12/2022

יועץ ביטיחות באתרי בניה בבניה משותפת ,מבני
תעשיה ,מסחר ,משרדים

495

30047
30048
30049
30050
30051
30052

30053
30054
30055
30056

496

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור המרחב הציבורי

בטיחות

בודק מבנים מסוכנים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

רישוי בניה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

44014

תכנון כללי

תושבים כללי

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע סיורים ,ביקורות ,אכיפה והכנת חומר לתביעה לפי חוק
תו"ב

0

תושבים כללי

רחבי העיר

פעילות שוטפת

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

טכנולוגיה
ודיגיטציה

טאבלטים  -עבור  2מפקחים

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע רכש

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

הריסת מבנים לא חוקיים

0

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע לפי חוק
תו"ב

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביקורת אתרי בניה ושמירה על בטיחות הציבור

0

תושבים כללי

רחבי העיר

פעילות שוטפת

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

בדיקת בקשות להיתר לתוספות בניה (התאמת המבוקש לשטח)

0

תושבים כללי

רחבי העיר

שיפור המרחב הציבורי

משפטי

תקציב עזר

בדיקת  100%מהתיקים 31/12/2022
המועברים ע"י מח'
רישוי בניה
31/12/2022
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

700

נגדי
פעולות

1733400581

עזר יעוץ
משפטי ועדה
לתו"ב

שיפור המרחב הציבורי

שכר

משכורת ושכר משולבי

1,160

1733100110

משכורת ושכר שכר
משולבי

700

1,160

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

אחזקת רכב עובדים

50

1733100140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

זמניים

0

1733100210

זמניים

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

אגרת בניה

-4,200

1233100220

אגרת בניה

הכנסות

-4,200

הכנסות

תושבים כללי

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30046

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
40

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
1,100
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
העסקת בודק בהתאם
רחבי העיר
לצורך

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
לאור קריסת בנינים ישנים בחולון ור"ג רעננה
מתקבלותפניות רבות מבעלי בנינים ישנים נדרש
לקבל חוות דעת מהנדס

תועבר דרישה לאגף מערכות מידע ומחשוב

נגדי פעולות

497

30058
30059
30060
30061

30062
30063
30064
30065
30066
30067

498

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

שירות

סריקות תיקי בנין (שוטף +השלמה)

תקציב מאושר
עבור משימה
23

1733200780

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שכר

30

1733100130

שעות נוספות

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

שכר

740

1733400115

שיפור המרחב הציבורי

יועצים

יועצים

0

1733100750

עזר שכר
משפטיות ועדה
לתו"ב
פעולות
עבודות
קבלניות

שיפור המרחב הציבורי

הוצאות שונות

תקציב עזר

300

1733100593

תכנון עיר

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

סריקת
גרמושקות

תקציב עזר
מחשב

שכר

30

עזר שכר

נגדי
פעולות

740

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

0

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

01/01/2022

300

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

שכר

משכורת ושכר משולבי

1,540

1732000110

קידום תכניות בניין עיר

שכר

שעות נוספות

20

1732000130

שעות נוספות

שכר

20

קידום תכניות בניין עיר

שכר

אחזקת רכב עובדים

60

1732000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

60

קידום תכניות בניין עיר

שכר

שכר עובדים זמניים  -תכנון עיר

70

1732000210

זמניים

שכר

70

קידום תכניות בניין עיר

הכנסות

הכנסות בעד שירותים

-200

1231000220

הכנסות בעד
שירותים

הכנסות

-200

קידום תכנית המתאר הכוללנית

תכנון עיר

תכנית מתאר כוללנית  2040-המשך תכנון לפי שלב  106ב

100

44004

תכנית מתאר

תב"ר-
הוצאות

100

ספר תכנית עבודה

31/12/2022
31/12/2022

משכורת ושכר שכר
משולבי

עיריית כפר סבא 2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

1,540

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע המשך תכנון לפי 31/12/2022
שלב  106ב'

הכנסות

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30057

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 23

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%סריקת תיקים
בהתאם למספר היתרי
בניה שניתנו
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

עזר שכר

נגדי פעולות

סעיף זה שייך לתכנון בגין אגרת מידע תכנוני 220
תיקי מידע לפי 43=194אלשח +פרסום מכרזים+
מדיע היטל השבחה
נדרש הרחבה הידרולוגיה  32אלשח +בצמ לקראת
פרסום 106

499

30069
30070
30071
30072
30073
30074
30075
30076
30077
30078
30079

500

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

שיריונים עבור חוזים קודמים תב"עות משביחות וכללי

תקציב מאושר
עבור משימה
85

44013

קידום תכניות בניין עיר

יועצים

יועצים אד הוק (מאבקים וסעיף )197

0

44014

תכנון כללי

קידום תכניות בניין עיר

פרסום והסברה

פרסומים

25

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

קידום תכניות בניין עיר

הוצאות שונות

העתקות

50

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

שיפור המרחב הציבורי

יועצים

העסקת יועצים כללי (יועץ נוף ,מודד)

229

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

שיפור המרחב הציבורי

תכנון עיר

שפת רחוב -חוברת פרטים ומנהל פרויקט

150

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

רחבי העיר

קידום תכנית המתאר הכוללנית

תכנון עיר

תב"ע מתארית  /מפורטת צפון בן יהודה

0

0

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ותקציב

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תב"עות קטנות

150

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לדרישה 31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית מרתפים צמודי קרקע ופיצול דירות

100

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית מרתפים כלל העיר ,בנייה רוויה תעסוקה ומסחר

50

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית בריכות שחייה

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

עבודה פנימית במסגרת אגף תכנון

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הסדרת רחוב דוד אבידן 1-2

66

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מרכז :אליעזר

31/12/2022

סכום עבור שנה ראשונה לתב"ע  50אחוז מתוך כ
132000

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
תב"עות

סוג תקציב תקציב
2022
3,000
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

1,100

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע העתקות בהתאם 31/12/2022
לתקציב

רחבי העיר

העסקת יועצים לפי
צורך בהתאם לתקציב

31/12/2022

ביצוע בהתאם ללו"ז

31/12/2022
31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום תאריך לביצוע
המשימה
השנה
ביצוע בהתאם לתקציב 31/12/2022
רחבי העיר
רחבי העיר

העסקת יועצים לפי
צורך

31/12/2022

ביצוע פרסומים
סטטוטורים לפי חוק

31/12/2022

מבוקש תב"ר לפרסומים סטוטרים על פי חוק
(מבוקש לקדם מכרז) הערכה תקציבית גדלה בשל
מדיניות שליחת הודעות אישיות
מבוקש תב"ר להעתקות וסריקות שוטף לצורך
עבודת אגף
נוף  250מודד 150

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30068

שותפים

קהל יעד

הערות
קיימים חוזים משנת  1018שהיתרה אינה משוריינת

תקציב דירה להשכיר
תב"ר כללי לתבעות נדרשות על פי צורך
כולל פרוגרמה שאושר וחוזה בהכנה  +בצ"מ

501

30081
30082
30083
30084
30085
30086
30087
30088
30089
30090

502

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הסדרת ייעודי קרקע שצפ ארלוזרוב דופן  531וסוקולוב

תקציב מאושר
עבור משימה
105

44013

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תב"ע לחילופי קרקע קולנוע עמל

0

44013

תב"עות

שיפור המרחב הציבורי

תכנון עיר

הרשת הירוקה -מסמך מדיניות לרשת הירוקה

0

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הסדרת בית עלמין מנוחה נכונה ופרדס חיים

100

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הסדרה תחום -בית עלמין גאולים ומגרש ציבורי ושצ"פ

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

כס/21/10/ד1/

50

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

שכונות מרכז

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

חילופי שטחים תבע הר מירון

10

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מרכז :הפארק

31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית לייעול שימושים בשטחי ציבור

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית אב למגרש ציבורי כס  60גוש  6430חלקה 238

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית אב למגרש ציבורי בגוש  6435חלקה 259

100

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מערב :שכונה
60הזמרהעברי
מרכז :חלוצים

31/12/2022
31/12/2022

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תכנית מתאר לשימור כפר סבא

270

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
תב"עות

תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

מזרח :גאולים

31/12/2022

יתרה חוזה רויטל אגוזי אינה משוריינת  6אלשח
תוכנית הופקדה
"תבע שצפים דרכים
תבע שב""צ "

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
שכונות מרכז

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

 70אחוז מתוך הערכה של התב"ע 150,000

3,000

תושבים כללי

שכונות מרכז

31/12/2022

מתוך  795אלף  -הערכה  3שנים

תושבים כללי

שכונות מרכז

31/12/2022

נדרש התקציב למדידות

מזרח :כ"ס/
מק/1/א1/

31/12/2022

התנעה בלבד קושי לייצר אמדן לתבע בעת הזו

31/12/2022

בית עלמין גאולים והשבצ +שצ"פ הצמוד אשר בית
העלמין פלש אליו עם קברים סכום התנעה לשנת
2022
הגדלת תבר שלא מופיע תבע  531דרום 44007-957

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30080

סוג תקציב תקציב
2022
3,000
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות

יש להרחיב תבר לטובת שמאי  100אלשח  +השלמת
שריון חוזה מימר נאור שוריין חלקי ,השלמת שיריון
לשמאי  +בצ"מ  +פרסומים אישיים על פי חוק +100
אלף שח הרחבת התקשרות באישור מנכל לתיקי
תיעוד וליווי של החאן ובית הכנסת הגדול

503

30092
30093
30094
30095
30096
30097
30098
30099
30100
30101
30102

504

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -רחוב ויצמן -חוברת הנחיות פיתוח קולנודות 0
וחזיתות

קידום מתחמי התחדשות עירונית

תכנון עיר

יוספטל  -מזרח יוספטל והתחדשות עירונית יוספטל

0

44014

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

שתי תבעות התחדשות עירונית  -מתחם סוקולוב וששת הימים
המשך תכנון

0

44013

תב"עות

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תעש כס( 1/25/1/פארק המוביל)

1,000

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

כס 50/תכנית להעצמת זכויות

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

כס 50/רישום פרצלציה דרומית

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

עתיר ידע תכנית איחוד וחלוקה מצב קיים  +תכנית לצורכי רישום 0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מזרח :עתיר
ידע

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

עתיר ידע  +אלישמע

114

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מזרח :עתיר
ידע

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תכנון עיר

שיקום נחל הדס כמנוף לקידום טבע עירוני ושבילי אופנים על
אזורים

0

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

מזרח :עתיר
ידע

31/12/2022

תכנון הצע הראשונית לצורך פנייה לקולות קוראים -
בשיתוף עם מועצה אוזרית דרום השרון

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

קריית הממשלה

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

שכונות מרכז

31/12/2022

תכנון בתקציב של רשות מקרקעי ישראל

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

מסמך מדיניות אזור תעסוקה המשולש עם רעננה

30

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

שכונות מערב

31/12/2022

בצ"מ למסמכי מדניות משותף עם רעננה

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

44013

תב"עות

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

3,000

תושבים כללי

מזרח :כ"ס/
מק/1/א1/

תושבים כללי

מזרח :כ"ס/
מק/1/א1/

31/12/2022

מזרח :כ"ס/
מק/1/א1/

31/12/2022

האם המשך תב"ר 2440072987

31/12/2022

החלטת ועדה מקומית
תלוי החלטת מנכ"לים לקידום משותף עם מועצה
אזורית דרום השרון

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
רחבי העיר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

תקציב מקול קורא של הרשות להתחדשות עירונית

3,000

תושבים כללי

שכונות מרכז

31/12/2022

הערכה בלבד

תושבים כללי

מזרח :יוספטל

31/12/2022

תכנון מתוקצב על ידי רשות מקרקעי ישראל

שכונות מרכז

31/12/2022
31/12/2022

פרויקט ממשיך בלשכת התכנון תוספת
בצ"מ לקראת בחינת התנגדויות המשך תב"ר
2440072963
בבדיקת תנאי הסף במחוז הלוח זמנים של 4
חודשים .אבן דרך של דיון במחוז .מיליון לשנה 2022
לא כולל שירונים קייים 407אלשח קימים ובשימוש
הערכה  4-5מיליון

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30091

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
תכנית מתארית מפורטת להתחדשות עירונית להחלפת תמ"א 0 38

סוג תקציב תקציב
2022
3,000
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות

505

30104
30105

30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113

506

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

תבע להעצמת זכויות המשולש מגרשים  2009ומגרש ורה
סולומון

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

בית העיריה החדש

200

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

פארק כפר סבא תכנית פיתוח

90

44014

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הסדרת דרכים שיכון ותיקים

180

44013

תב"עות

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

כס 80/ציבורי

30

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הסדרת גישה לחלקה  74גוש  - 7595שכונת אליעזר

60

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

ביטול הפקעות רחוב פאירברג

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

גבעת אשכול הסדרת שצ"פ לדרך וגישות למגרשים

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מזרח :גבעת
אשכול

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

מסמך מדיניות זיהום אור

0

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

רחבי העיר

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

שכונת הדרים  -בקעת נטופה תכנית הרחבות דירות מרפסות
ודירות גן

100

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

מזרח :הדרים

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

סריקות מסמכי תבע

25

44014

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תקציב מאושר
עבור משימה
200

כרטיס

שם כרטיס

44013

תב"עות

44013

תב"עות

תב"ר-
הוצאות

תכנון כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תב"ר-
הוצאות

3,000

תושבים כללי

3,000

תושבים כללי
תושבים כללי

מערב :שכונה
80השכונההירוקה
מרכז :אליעזר

31/12/2022

מרכז :מעוז

31/12/2022

מתוך הערכה  50 144אחוז

31/12/2022

מתוך הערכה בלבד לשנה ראשונה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
שכונות מרכז

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

3,000

תושבים כללי

שכונות מרכז

31/12/2022

30אחוז מתוך הערכה של כ  630אלף

תושבים כללי

31/12/2022

מרכז :הפארק הרחבת נספח הפיתוח
של הפארק לתכנון
וסיום בהתאם להחלטת
מחוז נדרש נספח ניקוז
לא כולל יועץ הנגישות
31/12/2022
מערב :ותיקים

הרחבת נספח הפיתוח של הפארק לתכנון וסיום
בהתאם להחלטת מחוז נדרש נספח ניקוז לא כולל
יועץ הנגישות

31/12/2022

בצ"מ לקראת החלטת ועדה מחוזית
50אחוז מתוך הערכה של  120אלף

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30103

סוג תקציב תקציב
2022
3,000
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות

30אחוז מתוך הערכה של  585לשנת 2022

התנעת כתיבת המסמך 31/12/2022
31/12/2022
סריקות תבע שוטף

31/12/2022

507

30115
30116

30117
30118
30119
30120
30121
30122
30123
30124

508

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קידום תכניות בניין עיר

פיתוח ההון
האנושי

ליווי והטמעת מערכת ממוחשבת  -לניהול וועדה (לילך)

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

למול הכנסות ממשרד השיכון היתרי בניה

0

קידום תכניות בניין עיר

תכנון עיר

הוצאות עזר לתכנון

0

מנהלת התחדשות עירונית

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

44014

תכנון כללי

1732000780

הוצאות עזר
לתיכנון

פעולות

תושבים כללי

0

תושבים כללי

31/12/2022

0

תושבים כללי

31/12/2022

קידום מתחמי התחדשות עירונית

תכנון עיר

הוצאות עזר לתכנון

0

1732000750

הוצאות תכנון

פעולות

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

קידום מתחמי התחדשות עירונית

שכר

תשלום שכר עובדי התחדשות עירונית

920

1732001110

התחדשות
עירונית

שכר

920

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

קידום מתחמי התחדשות עירונית

הכנסות

תקצוב מהרשות להתחדשות עירונית

-470

1232001980

התחדשות
עירונית

הכנסות

-470

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

קידום מתחמי התחדשות עירונית

תכנון עיר

צוות תכנון  -תכנית אב להתחדשות עירונית לב העיר (הארגז)

0

שכונות מרכז

סיום מסמך מדיניות

31/12/2022

קידום מתחמי התחדשות עירונית

תכנון עיר

תכניות אב נוספות להתחדשות עירונית

0

רחבי העיר

כתיבת תכנית אב נוספת 30/09/2022
(כוח אדם קיים)

קידום מתחמי התחדשות עירונית

משפטי

ייעוץ משפטי

72

44012

התחדשות
עירונית

תב"ר-
הוצאות

440

הלשכה המשפטית

תושבים כללי

העסקת יועץ משפטי
לפי צורך

קידום מתחמי התחדשות עירונית

תכנון עיר

שמאויות ויעוץ כללי

84

44012

התחדשות
עירונית

תב"ר-
הוצאות

440

הלשכה המשפטית

תושבים כללי

בדיקת תכניות כלכליות 31/12/2022
לפי תקן 21

קידום מתחמי התחדשות עירונית

פרסום והסברה

אסטרטגיה ,קשרי קהילה ,פרסום ומדיה

100

44012

התחדשות
עירונית

תב"ר-
הוצאות

440

דוברות והסברה

תושבים כללי

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

ביצוע פרסום ל100%-
מהפרוייקטים

31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30114

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
1,100
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

לוודא שכולל את אמאני מנסור סביחאת .תוספת
בסעיף זה על חשבון הפחתה מסעיפים אחרים של
המינהלת .לשים לב שהסכום הקודם שהוזן היה שגוי

הפחתה של  53אלש"ח.
ניתן להפחית של העמסה שמאויות .הפחתה של
 84.6אלש"ח

509

30126
30127
30128

30129
30130

30131
30132
30133
30134
30135

510

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קידום מתחמי התחדשות עירונית

שכירות

שכ"ד ואחזקה

תקציב מאושר
עבור משימה
125

44012

קידום מתחמי התחדשות עירונית

הוצאות שונות

הוצאות שונות

9

44012

התחדשות
עירונית

קידום מתחמי התחדשות עירונית

שיתוף ציבור

אירועי שיתוף ציבור

20

44012

התחדשות
עירונית

תב"ר-
הוצאות

קידום מתחמי התחדשות עירונית

שיתוף ציבור

פעילות "רכה"  -קורס הכשרה לתושבים ,שולחנות עגולים,
פעילות בשכונות בשותפות אגפי קהילה חברה ונוער

30

44012

התחדשות
עירונית

תב"ר-
הוצאות

440

קידום מתחמי התחדשות עירונית

שכר

שעות נוספות

40

1732001130

שעות נוספות

שכר

40

מנהל כספים

קידום מתחמי התחדשות עירונית

שכר

אחזקת רכב עובדים

90

1732001140

אחזקת רכב

שכר

90

מנהל כספים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תשתיות ,בינוי ופיתוח

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שותפים

קהל יעד

כרטיס

שם כרטיס

מנהל כספים

תושבים כללי

התחדשות
עירונית

440

מנהל כספים

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

דוברות והסברה ,שיתוף
ציבור

תושבים כללי

רחבי העיר

440

תושבים כללי

רחבי העיר

דוברות והסברה ,קהילה
וחברה

עובדי עירייה
עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

הפחתה של  1.5אלש"ח

ביצוע מפגש שיתוף
ציבור אחד לפחות לכל
מתחם
לפחות קורס הכשרה 1
ופרוייקט פלייסמייקינג
בשכונה בהתאם
להנחיות הקורונה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

הפחתה של  20אלש"ח

31/12/2022

הפחתה של  40אשל"ח

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שעות נוספות

5

1731100130

שעות נוספות

שכר

5

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שכר

280

1731100110

שכר תחבורה

שכר

280

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

אחזקת רכב עובדים

7

1731100140

אחזקת רכב

שכר

7

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

זמניים

0

1731100210

זמניים

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

"ביצוע  -שביל אופניים ברחוב בן יהודה
(הגליל עד הנביאים)"

4,000

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

תב"ר-
הוצאות

12,300

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

שכונות מזרח

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30125

סוג תקציב תקציב
2022
440
תב"ר-
הוצאות

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

הרשאת תכנון  1001131580ע"ס  280,000ש"ח.
(נדרש  120,000ש"ח להשלמת תכנון) .יוגש
להרשאת ביצוע

511

30137
30138
30139
30140
30141
30142
30143
30144
30145
30146
30147

512

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

"שביל אופניים ברחוב בן יהודה
(הגליל עד הנביאים)  -השלמת תכנון"

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

"ביצוע תל חי דרום (ויצמן -כביש )531
הסדרת חתך הרחוב ושביל אופנים"

3,220

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

"תל חי דרום (ויצמן -כביש )531
הסדרת חתך הרחוב ושביל אופנים  -השלמת תכנון"

200

25006

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

תכנון וביצוע הקמת רמזור חדש רופין תל-חי בן גוריון

0

23005

תחבורתי מימון תב"ר-
משרד תחבורה הוצאות

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

רחוב תל חי צפון בקטע שבין רחוב בן יהודה לרחוב ויצמן כולל
שביל אופניים והוספת נתיב תנועה

900

23005

תחבורתי מימון תב"ר-
משרד תחבורה הוצאות

8,400

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

תכנון וביצוע שביל אופנים לאורך רח' המוביל בקטע דרך הפועל
נחליאלי

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

תב"ר-
הוצאות

12,300

תושבים כללי

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

השלמת תכנון שביל אופנים לאורך רח' המוביל בקטע דרך הפועל 175
נחליאלי

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

תב"ר-
הוצאות

12,300

תושבים כללי

מזרח :הדרים

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

תכנון פרויקטים תחבורתיים לפי דרישה

100

23009

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

תכנון פרוייקטים תנועתיים ותחבורתיים

100

23009

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

רחבי העיר

תכנון לפי דרישה

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

8,000

תב"ר-
הוצאות

8,000

תושבים כללי

מזרח :עתיר
ידע

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

תכנון וביצוע צומת כביש /40עתיר ידע  -כולל תכנון רמזור
בצומת עתיר ידע  +רמזור ביציאה ממתחם אושירה (הוספת נתיב
ביציאה מעתיר ידע+גל ירוק)
0
השלמת תכנון צומת כביש /40עתיר ידע  -כולל תכנון רמזור
בצומת עתיר ידע  +רמזור ביציאה ממתחם אושירה

23010

תב"ר-
הוצאות

8,000

תושבים כללי

מזרח :עתיר
ידע

סיום תכנון

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
ביצוע צומת
כביש \4עתיר
ידע והכניסה
ביצוע צומת
כביש \4עתיר
ידע והכניסה
פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

רחבי העיר

תכנון לפי דרישה

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לדרישה 31/12/2022

ספירות תנועה לצרכי תכנון בהתאם לדרישה

תקציב מאושר
עבור משימה
205

כרטיס

שם כרטיס

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

תב"ר-
הוצאות

שבילי אופנים
לפי הרשאות

תב"ר-
הוצאות

12,300
8,400

תושבים כללי
תושבים כללי

שכונות מרכז
מזרח :הדרים

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב
סיום שלב תכנון

31/12/2022
31/12/2022

23010
23009

100

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
שכונות מזרח השלמת תכנון

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

12,300

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

הרשאת ביצוע  1001121013ע"ס  562,820ש"ח.

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

הרשאת תכנון  1000740832ע"ס  919,717ש"ח לכל
ציר תל חי .תקציב להמשך תכנון

31/12/2022

הרשאת ביצוע  1001279758ע"ס  933,718ש"ח.
עלות מבקושת 3500

תושבים כללי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30136

סוג תקציב תקציב
2022
12,300
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות

הרשאת ביצוע  1001279759ע"ס  1,278,414ש"ח
 +השלמת תכנון ומנהל פרוייקט לביצוע (230,000
ש"ח)

הרשאת תכנון  1001272595ע"ס  385,000ש"ח.
הרשאת ביצוע תוגש למה"ת .נדרש  250,000ש"ח
להשלמת התכנון ושיריון חוזים

513

30149
30150
30151
30152
30153
30154
30155
30156
30157
30158
30159

514

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

הוספת חניות ברחבי העיר

תקציב מאושר
עבור משימה
30

פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
תכנון כללי

23009

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

יועצים

יועצים תחבורה

200

44014

פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
תחבורתי מימון
משרד תחבורה

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

הסדרת מעברי חציה בכס 80/שאינם בצמתים

0

23009

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

ביצוע מעברי חציה ברחבי העיר

0

23009

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

תכנון וביצוע רמזור חדש בצומת דרך הפועל המוביל

0

23009

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

ביצוע רח' ת"א יפו בין מחלף מגדיאל לרוטשילד

0

23005

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

1,100

תושבים כללי

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

מערב :שכונה
80השכונההירוקה
רחבי העיר

העסקת יועצים בהתאם 31/12/2022
לצורך ותקציב

יבוצע בהתאם למתן תקציב
 200אש"ח משוריין ליועצים תחבורתיים

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

מזרח :הדרים

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

מותנה תקציב (הוגש למשרד התחבורה)  -תכנון
בלבד 2022

תב"ר-
הוצאות

8,400

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

הרשאת ביצוע  1001277327ע"ס  1,696,326ש"ח.

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

השלמת תכנון רח' ת"א בין מחלף מגדיאל לרוטשילד

0

23005

תחבורתי מימון תב"ר-
משרד תחבורה הוצאות

8,400

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

ביצוע פרוייקט בטיחות ציר בן גוריון

7,500

23005

תחבורתי מימון תב"ר-
משרד תחבורה הוצאות

8,400

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

השלמת תכנון פרוייקט בטיחות ציר בן גוריון

0

23005

תחבורתי מימון תב"ר-
משרד תחבורה הוצאות

8,400

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

נגישות ,הכלה
ושילוב

הנגשות בתחבורה -צמתים ותחנות

0

24005

תב"ר-
הוצאות

300

נגישות ,בטחון ,בטיחות
ושירותי חירום

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

ביצוע

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

יועצים

יועץ נגישות לועדות תנועה

300

24005

תב"ר-
הוצאות

300

נגישות ,בטחון ,בטיחות
ושירותי חירום

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יועץ נגישות

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

ביצוע שביל אופנים סוקלוב

3,000

25006

תב"ר-
הוצאות

12,300

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

קיימת הרשאה ביצוע  1921090השתתפות 70%
1344763

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הנגשות
בתחבורה
צמתים ותחנות
הנגשות
בתחבורה
צמתים ותחנות
שבילי אופנים
לפי הרשאות

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30148

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
430
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע בהתאם ללו"ז
רחבי העיר
ולתקציב

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

 5מעברי חציה שאמצע מקטע ולא בצומת (כולל
עבודות חשמל)

הרשאת ביצוע  1001277009ע"ס  2,084,493ש"ח.
(נדרש  75,000ש"ח להשלמת תכנון)

515

30161
30162
30163
30164
30165
30166
30167
30168
30169
30170
30171

516

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

שביל אופניים רח' הגליל

תקציב מאושר
עבור משימה
500

25006

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

שביל אופניים רחוב אז"ר

500

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

תחבורה

שביל אופניים רחוב רופין

500

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

שכר

מדידות משכורת ושכר עבודה

1,090

1732300110

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

שכר

שעות נוספות

20

1732300130

מדידות
משכורת ושכר
עבודה
שעות נוספות שכר

20

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

שכר

אחזקת רכב עובדים

60

1732300140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

60

שיפור המרחב הציבורי

יועצים

יועצים מהיר לעיר

300

44016

מהיר לעיר

תב"ר-
הוצאות

300

תושבים כללי

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

מדידות על פי דרישה

100

23009

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

פיתוח שצ"פ רחוב חב"ד

0

41008

פרויקטים
תחבורתיים
ללא מימון
כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

430

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

2,750

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

פיתוח חזיתות -כולל פיתוח חזיתות בשכונות 60+80

1,300

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

חוב עבור חשבונות עבר

500

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

תכנון עתידי של פיתוח שצ"פים לשנת 2022

0

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
שבילי אופנים
לפי הרשאות

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

12,300

שכר

1,090

מנהל כספים
מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תושבים כללי

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

משולש כ"ס ,שילר

תושבים כללי

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
12,300
תב"ר-
הוצאות

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
שכונות מרכז ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

מנהל הנדסה

תושבים כללי

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תכנון  -קיימת הרשאה לתכנון ע"ס - ₪ 350,000
יבוצע בהתאם למתן תקציב 1001337383

12,300

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תכנון  -קיימת הרשאה לתכנון ע"ס - ₪ 350,000
יבוצע בהתאם למתן תקציב 1001337391

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

31/12/2022

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30160

שותפים

קהל יעד

הערות
תכנון  -קיימת הרשאה לתכנון ע"ס - ₪ 350,000
יבוצע בהתאם למתן תקציב 1001337382

אורבנוף  ,DP5 + DP1,2יועצים

יבוצע בהתאם למתן תקציב

517

30173
30174
30175
30176
30177
30178
30179
30180
30181
30182
30183

518

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

פיתוח שכונת הפארק

תקציב מאושר
עבור משימה
800

41008

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

תכנון רח' זאב גלר

0

41008

כבישים
ושצ"פים

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

פיתוח שכונת אליעזר  -תכנון רחוב שלום עליכם

0

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

נחל הדס

0

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

פיתוח מתחם פינוי בינוי תקומה  -תכנון המתחם שלב א'

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

פיתוח מתחם פינוי בינוי תקומה  -תקומה תכנון המתחם שלב ב'

0

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

שיפור המרחב הציבורי

פיתוח ותשתיות

יעוץ לתכנון וניהול לפי צורך

150

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

ניקוז

יעוץ שוטף ותכנון עתידי וביצוע עבודות ניקוז נקודתיות

1,100

42003

ניקוז ותשתיות תב"ר-
הוצאות

4,450

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

ניקוז

ניקוז  -שכונת עליה

3,100

42003

ניקוז ותשתיות תב"ר-
הוצאות

4,450

מנהל הנדסה

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

ניקוז

ניקוז הארבל עד המייסדים

0

42003

ניקוז ותשתיות תב"ר-
הוצאות

4,450

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

ניקוז

מובל ניקוז רופין (במסגרת פרוייקט תקומה)

0

42003

ניקוז ותשתיות תב"ר-
הוצאות

4,450

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מרכז :תקומה

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

ניקוז

תכנון וביצוע קו ניקוז פרישמן פרץ

0

42003

ניקוז ותשתיות תב"ר-
הוצאות

4,450

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מרכז :אליעזר

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

2,750

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

מנהל הנדסה

תושבים כללי

2,750

מנהל הנדסה

תושבים כללי

שכונות מרכז

מנהל הנדסה

תושבים כללי

מרכז :אליעזר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,חזות העיר ,מנהל
הנדסה
מנהל הנדסה

תושבים כללי

מזרח :עתיר
ידע

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תושבים כללי

מרכז :תקומה

תכנון המתחם שלב א'

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

תושבים כללי

תקומה תכנון
המתחם שלב
ב'

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יועץ חשמל ,תכנון תשתיות

תושבים כללי

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תושבים כללי

מערב :עליה

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

שכונות מרכז

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

יבוצע בהתאם למתן תקציב

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מרכז :הפארק ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

תכנון בלבד

31/12/2022

שלום עליכם  -תכנון
תכנון בלבד ,אורך הרחוב  115מ"

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30172

סוג תקציב תקציב
2022
2,750
תב"ר-
הוצאות

הערות
רחוב הר תבור  -הר עצמון והר גריזים ,הר נבו (100
מ"א)

519

30185
30186
30187

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

ניקוז

תוכנית אב לניקוז

תקציב מאושר
עבור משימה
250

42003

פיתוח שטחי תעסוקה

פיתוח ותשתיות

כ"ס 50

2,100

49002

כ"ס 5

שיפור המרחב הציבורי

יועצים

יועץ תשתיות

0

1731100750

יועצים
תחבורה

פעולות

שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא

פיתוח ותשתיות

ביצוע פרוייקטים תנועתיים ותחבורתיים

0

41008

כבישים
ושצ"פים

תב"ר-
הוצאות

מבני ציבור

31/12/2022

0

מנהל הנדסה

תושבים כללי

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

2,750

תושבים כללי

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור שכר

שכר בינוי

1,080

1098002110

שכר בינוי

שכר

1,080

מנהל כספים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור שכר

שעות נוספות

170

1098002130

שעות נוספות

שכר

170

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור שכר

רכב

100

1098002140

רכב

שכר

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

מתנ"ס גלר ,הנגשה כולל מעלית

720

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

לשכת מנכ"ל ,נגישות,
קהילה וחברה

אולם ספורט אופירה נבון ,הנגשה כללית ע"פ סקר

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

לשכת מנכ"ל ,נגישות,
חינוך ,קהילה וחברה

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

מבנה משרדי שי"ל ,הנגשה כללית ע"פ סקר

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

חינוך ,נגישות

אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי ,ילדים
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

יבוצע בשנת 2022

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

30192

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

30193

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

520

תב"ר-
הוצאות

2,100

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :כ"ס/
מק/1/א1/

עובדי עירייה

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

30191

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

30188

30190

מנהל הנדסה

תושבים כללי

31/12/2022

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

30189

שותפים

קהל יעד

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30184

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
4,450
ניקוז ותשתיות תב"ר-
הוצאות

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע בהתאם ללו"ז
רחבי העיר
ולתקציב

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שכונות מרכז

521

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

אולם ספורט היובל ,הנגשה כללית ע"פ סקר

תקציב מאושר
עבור משימה
0

24006

שירותים חברתיים
וקהילתיים ,נגישות,
שירותים חברתיים
וקהילתיים ,נגישות
בתי ספר ,נגישות

אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי ,ילדים
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי ,ילדים
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי ,ילדים
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי
אזרחים ותיקים,
אנשים עם
מוגבלות ,תושבים
כללי

30195

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

אולם ספורט כצנלסון ,הנגשה כללית ע"פ סקר

330

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

30196

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

אולם ספורט אלון ,תכנון בלבד

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

30197

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

מועדונית אופירה נבון ,הנגשה כללית ע"פ סקר

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

שירותים חברתיים
וקהילתיים ,נגישות,
שירותים חברתיים
וקהילתיים ,נגישות
נגישות

30198

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

מועדונית דניאל ,הנגשה כללית ע"פ סקר

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

בתי ספר ,נגישות

30199

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור יועצים

מבני ציבור ,הנגשות פרטניות ,יועצים

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

לשכת מנכ"ל ,נגישות,
חינוך ,קהילה וחברה

30200

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

מבני ציבור ,התקנת מערכות שמע וכו'

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

נגישות

30201

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

מבנה משרדים ארן ,הנגשה כניסה למת"י

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

נגישות

30202

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור הוצאות שונות

מבני ציבור ,שונות ובלתי צפויות

0

24006

הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

1,050

נגישות

522

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

יבוצע בשנת 2022

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

מרכז :פרחים

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30194

תחום

תאור המשימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
1,050
הנגשת מבנים תב"ר-
ושאינם מבנים הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות

523

30204
30205
30206
30207
30208
30209
30210
30211
30212
30213
30214

524

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית כנסת מרכזי ,שיפוצים פנים וחוץ

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מבנה אגף החינוך ,תוספת  2קומות  420 -מ"ר

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

משרדי אגף הביטחון ואחר,מבנה משרדים בבניה מתועשת 0 600 -
מ"ר

כרטיס

שם כרטיס

תקציב מאושר
עבור משימה
200

מנהל הנדסה

אוכלוסיה דתית

שיפוץ בתי
כנסת

46019

מנהל הנדסה

תושבים כללי

300

0

46014

תוספת בנייה תב"ר-
מוסדות עירייה הוצאות

עובדי עירייה

46014

תוספת בנייה תב"ר-
מוסדות עירייה הוצאות

300

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מוסדות/מבנים שונים -בניה/הרחבה ע"פ החלטות ההנהלה

300

46014

תוספת בנייה תב"ר-
מוסדות עירייה הוצאות

300

ילדים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מבנה תהילה גלר ,התאמות בטיחות ,נגישות ,תברואה

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

עובדי עירייה

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

משרדי אגף הנדסה ,שינויים פיזיים ושיפוצים

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מתחם לוגיסטי א.ת ,המשך התקנת מערכת כיבוי אוטומטית

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מבנה משרדים המייסדים ,31,התאמות בטיחות ותברואה

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

עובדי עירייה,
תושבים כללי

מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מבנה החאן ,שיקום חזיתות וסביבת המבנה

200

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

קפה של שרף ,השמשה ושיקום המבנה

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מבנה משרדים  ,7שינויים ושיפוצים והתאמות

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

קיוסק הרשקו רח' זאב גלר ,שיקום המבנה והשמשה

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

עובדי עירייה,
תושבים כללי
מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

31/12/2022

אומדן לביצוע  4,000,000ש"ח

31/12/2022

אומדן לביצוע  3,500,000ש"ח

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30203

תחום

תאור המשימה

סוג תקציב תקציב
2022
200
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
מזרח :אזור
במלואה וביצוע סיור
תעשייה/
מסירה
התע"ש
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022
31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

525

30216
30217
30218
30219
30220
30221
30222
30223
30224
30225
30226

526

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מוקד עירוני ,העתקה למרכז הפעלה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

46022

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מבנה משרדים בן צבי ,שיפוץ מחסה תת קרקעי

0

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור יועצים

יועצים לתכנון ופיקוח ,הכנת מפרטים ,כ/כ פיקוח ביצוע

100

46022

שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

300

מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

הקמת מעון יום  3כיתות ברח' גרץ

מנהל הנדסה

עובדי עירייה,
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

תיכון גלילי  -התקנת מעלית  3תחנות  -מותנה בהרשאה

0

חינוך

נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

חט"ב שז"ר  -התקנת מעלית  3תחנות

0

חינוך

נוער ,אנשים עם
מוגבלות

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

בי"ס עטרת חיים ,הנגשה כולל  2פירי מעלית

0

חינוך

ילדים ,אנשים עם
מוגבלות

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

גן סופית ,הנגשה פרטנית פנים וחוץ ע"פ סקר

0

חינוך

הגיל הרך

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

בתי ספר וגני ילדים,הנגשות פרטניות לפי בקשות ותוצאות הסקר

0

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

בתי ספר  - 15הנגשות שמע

0

חינוך

ילדים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

גני ילדים  - 5הנגשת כיתות שמע

0

חינוך

הגיל הרך

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור נגישות ,הכלה
ושילוב

בתי ספר וגני ילדים -הנגשות אחרות ע"פ בקשות פרטניות

0

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

מתוקצב ב 270-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 300-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 550-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 200-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 360-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 600-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 200-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 420-אש"ח מתב"ר  53015הנגשת
מוס"ח ( -אגף החינוך)

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30215

תחום

תאור המשימה

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
300
שינויים במבנים תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מערב :סביוני ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
הכפר
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה

הערות

527

30228
30229
30230
30231
30232
30233
30234
30235
30236
30237
30238

528

מטרה עירונית

יעד אגפי

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור יועצים

מוסדות חינוך  -יועצי נגישות ,אקוסטיקה ומעליות

חינוך

ילדים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בי"ס רמז  -שדרוג והרחבה

0

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

כלל מוסדות החינוך  -הוצאות קבועות

0

חינוך

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית ספר  -שיפוצים לפי תכנית

0

חינוך

ילדים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

גני ילדים -שיפוצים לפי תכנית

0

חינוך

הגיל הרך

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

הצטיידות  -בהתאמה לתכנית כללית

0

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

רזרבה כללית  -כולל עבודות בלתי צפויות

0

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

הרחבת בי"ס סאלד

0

ילדים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

חט"ב אלון  -תוספת כיתות על יסודי

0

חינוך

נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

 4תיכונים קיימים  -תוספת כיתות בהתאם לפרוגרמה

0

חינוך

נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בי"ס גולדה מאיר  -שדרוג והרחבה

0

חינוך

ילדים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בי"ס תורה ומדע  -הקמת בית מדרש

0

חינוך

ילדים ,אוכלוסיה
דתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30227

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מזרח :גבעת ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
אשכול
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
מתוקצב ב 120-אש"ח מתב"ר  ,53015הנגשת
מוס"ח (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 13,300 -מתב"ר ( ,53021אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 2,500 -מתב"ר  ,53020שיפוץ ושדרוג
מוסדות חינוך (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 2,200 -מתב"ר  ,53020שיפוץ ושדרוג
מוסדות חינוך (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 1,500 -מתב"ר  ,53020שיפוץ ושדרוג
מוסדות חינוך (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 500 -אש"ח מתב"ר  ,53020שיפוץ
ושדרוג מוסדות חינוך (אגף חינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 500 -אש"ח מתב"ר  ,53020שיפוץ
ושדרוג מוסדות חינוך (אגף החינוך)

31/12/2022

מבוקש  300אש"ח עבור שלב התכנון  -מתב"ר
 46022הרחבת בי"ס סאלד

31/12/2022

מתוקצב ב 500 -אש"ח מתב"ר  ,56022תוספת
כיתת על י סודי (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 2,000 -מתב"ר  56022תוספת כיתות על
יסודי (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 7,000 -מתב"ר  56025שדרוג והרחבת
בי"ס גולדה מאיר (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 6,000 -מתב"ר  53012הקמת בית מדרש
(אגף החינוך)

529

30240
30241
30242
30243
30244
30245
30246
30247
30248
30249
30250

530

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בי"ס ברנר  -הרחבת בית הספר

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בי"ס יסודי צומח כס - 80/הקמת בי"ס חדש  18כיתות

0

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית רייזל ,שיפוצים כלליים

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מרכז להשכלת מבוגרים ,שיפוצים ,החלפת מזגנים

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

מבוגרים ,אזרחים
ותיקים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מרכז להשכלת מבוגרים ,התאמות בטיחות ,תברואה ,נגישות

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

מבוגרים ,אזרחים
ותיקים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית ספיר ,שדרוג תאורה באולם ספורט

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית ספיר ,שדרוג מערכות מלמות ,אזעקות

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית ספיר ,השמשת חללים במרתף

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

היכל התרבות יד לבנים ,שיפוץ חלונות בהיקף ההיכל

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

היכל התרבות יד לבנים ,פרויקט "סלון עירוני"

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

היכל התרבות יד לבנים ,קירוי גג מערכות

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

היכל התרבות יד לבנים ,מערכת כיבוי באולם הנצחה

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

חינוך

ילדים

חינוך

ילדים
תושבים כללי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30239

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מערב :שכונה ביצוע המשימה
80השכונה במלואה וביצוע סיורמסירה
הירוקה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
מתוקצב ב 11,000-מת"בר  56019הרחבת בי"ס ברנר
(אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 43,300-מתב"ר  ,56030הקמת בי"ס
יסודי צומח (אגף החינוך)

31/12/2022

מתוקצב ב 200-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 40-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 600-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 40-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 40-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 550-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 20-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 450-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 90-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)

531

30252
30253
30254
30255
30256
30257
30258
30259
30260
30261
30262

532

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מרכז אנרגיה ,הגנה על הגגות ,שערים וסולמות

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מרכז אנרגיה ,סינכרון גנרטורים חירום

0

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

כלל מבני תרבות ,שונות ובלתי צפויות

0

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

 3מגרשי כדורגל ,שיפוצי קיץ  -שזרוע דשא

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

כל המגרשים ,קיום דרישות משטרה

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מגרשי אימונים ,החלפת גדרות

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מגרש כדורגל 3 ,שערים ניידים

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

ספורטק עירוני ,החלפת גדרות (המשך)

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

ספורטק עירוני ,שיקום משטח דשא סינטטי

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

כל המגרשים ,עבודות שונות ורזרבה

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

אולמות ומגרשי ספורט ,בדיקה שנתית של מהנדס בטיחות

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

אולמות ומגרשי ספורט ,שדרוג מערכות חשמל ותאורה

0

רשות הספורט

תושבים כללי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

תרבות והחברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי
תושבים כללי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30251

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
מתוקצב ב 40-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 120-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)  -קבלת החלטה

31/12/2022

מתוקצב ב 60-אש"ח מתב"ר  81008שיפוץ מבני
תרבות (אגף תרבות)

31/12/2022

מתוקצב ב 75-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 60-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 70-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 30-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 65-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח ,תב"ר ( 83022רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 130-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 40-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

533

30264
30265
30266
30267
30268
30269
30270
30271
30272
30273
30274

534

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מגרשי ספורט פתוחים ,חידוש ציפוי אקרילי ע"פ הצורך

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

אולמות ספורט קטנים ,החלפת מזגנים מפוצלים

0

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

אולם ספורט היובל ,שיפוץ שירותים

0

רשות הספורט

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

אולמות ספורט ,החלפת שטיחי קיר ע"פ התקן

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

שונות ורזרבה ,צרכים שעולים

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מגרש א.ק מרכז ספורט אלון  -שדרוג

0

רשות הספורט

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מועדון כסופים ,שיפוץ חזיתות

0

שירותים חברתיים
קהילתיים

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

בית למשפחות מיוחדות ,תשתיות להתקנת מתקנים

0

שירותים חברתיים
קהילתיים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מועדון יוספטל ,הרחבת המבנה (תכנון בלבד)

0

שירותים חברתיים
קהילתיים

תושבים כללי,
אנשים עם
מוגבלויות
תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מועדון סירקין ,צביעה פנימית

0

שירותים חברתיים
קהילתיים

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מרכז לשלום המשפחה ,שיפוצים מקומיים

0

שירותים חברתיים
קהילתיים

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מועדון קשישים ויתקין ,הרחבה  -תוספת בק.קרקע

0

שירותים חברתיים
קהילתיים

אזרחים ותיקים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רשות הספורט

תושבים כללי

רשות הספורט

תושבים כללי
תושבים כללי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30263

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :פרחים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מרכז :כסופים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מזרח :גאולים ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מזרח :יוספטל ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מערב :סירקין ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מערב :עליה ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
מתוקצב ב 40-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 30-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 60-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח ,תב"ר ( 83023רשות
הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב ,2,400-תב"ר  83025שדרוג מגרש א.ק
אלון (רשות הספורט)

31/12/2022

מתוקצב ב 20-אש"ח ,תב"ר  91005מוסדות רווחה
ומתקנים (אגף שח"ק)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח ,תב"ר  91005מוסדות רווחה
ומתקנים (אגף שח"ק)

31/12/2022

מתוקצב ב 50-אש"ח ,תב"ר  91005מוסדות רווחה
ומתקנים (אגף שח"ק)

31/12/2022

מתוקצב ב 20-אש"ח ,תב"ר  91005מוסדות רווחה
ומתקנים (אגף שח"ק)

31/12/2022

מתוקצב ב 10-אש"ח ,תב"ר  91005מוסדות רווחה
ומתקנים (אגף שח"ק)

31/12/2022

מתוקצב ב 600-אש"ח ,תב"ר  91005מוסדות רווחה
ומתקנים (אגף שח"ק)  -קבלת החלטה

535

30276
30277
30278
30279
30280

30281
30282
30283
30284
30285

536

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

הקמת מעון יום שיקומי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

 16מתקני/מבני האגף ,תיקון ליקויי בטיחות ע"פ הסקר

0

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

הקמת מועדון נוער העובד והלומד כס80/

0

קהילה וחברה

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

הקמת מועדון נוער הצופים כס60/

0

קהילה וחברה

נוער

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בינוי ושיפוץ

מרכז קיפוד  -עבודות שיפוץ והתאמה למרכז מיחזור עירוני

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור הוצאות שונות

תקציב עזר

ביוב

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

1098002999

-1,350

נגדי שכר

עזר שכר

שירותים חברתיים
קהילתיים

תושבים כללי

קהילה וחברה

תושבים כללי
נוער

-1,350

31/12/2022
31/12/2022

מתוקצב ב ,4,000-תב"ר ( 95002אגף קהילה
וחברה)

31/12/2022

מתוקצב ב ,3,800-תב"ר ( 95003אגף נוער
וקהילה)

31/12/2022

מתוקצב ב ,1,000-תב"ר  13022מרכז מיחזור עירוני
קיפוד (אגף קיימות וחדשנות)

31/12/2022

עזר שכר

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

שכר

שכר

600

1972000110

שכר

שכר

600

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

שכר

שעות נוספות

200

1972000130

שעות נוספות

שכר

200

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

שכר

אחזקת רכב עובדים

100

1972000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

100

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

שכר

טיהור מי ביוב השכר הקובע

600

1973000110

טיהור מי ביוב
השכר הקובע

שכר

600

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

שכר

שעות נוספות

300

1973000130

שעות נוספות

שכר

300

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מתוקצב ב ,5,500-תב"ר  91005הקמת מעון יום
שיקומי (אגף רווחה)
מתוקצב ב 200-אש"ח ,תב"ר  95004מתקני נוער
וקהילה (אגף קהילה וחברה)

31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30275

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע המשימה
רחבי העיר
במלואה וביצוע סיור
מסירה
מערב :שכונה ביצוע המשימה
80השכונה במלואה וביצוע סיורמסירה
הירוקה
מערב :שכונה ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
60הזמרמסירה
העברי
שכונות מרכז ביצוע המשימה
במלואה וביצוע סיור
מסירה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

537

30287
30288
30289

30290
30291
30292
30293
30294
30295
30296

538

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

שכר

אחזקת רכב עובדים

1973000140

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

הכנסות

מתאגיד ביוב השאלת עובדים

-2,000

1473000610

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

הכנסות

תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות

-25

1473000611

שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז

הכנסות

תשלום אזרחים בגין תיקונים

0

1472000290

תפעול ותחזוקת מוסדות ציבור

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

עבודות איטום במוסדות חינוך (חוזה)

כרטיס

שם כרטיס
אחזקת רכב
עובדים

מתאגיד ביוב
השאלת
עובדים
הכנסות
תאגיד ביוב
החזר הוצאות
אחרות
תשלום אזרחים הכנסות
בגין תיקונים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מוסדות ציבור  -מועדון לקשיש (ויתקין )12

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מוסדות ציבור  -בית רייזל

42

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מוסדות ציבור  -מע"ש

3

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מוסדות ציבור  -בית ספיר (מרתף)

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מוסדות ציבור  -בית גלר

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 5 -

0

48008

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות

שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים

מנהל כספים

עובדי עירייה

-2,000

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

-25

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

0

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

0

חינוך ,בתי ספר

תב"ר-
הוצאות

350

שירותים חברתיים
קהילתיים

ילדים ,תושבים כללי שכונות מרכז,
שכונות מרכז
תושבים כללי

מערב :עליה

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

שכונות מרכז

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

מזרח :אזור
תעשייה/
התע"ש
שכונות מרכז

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

שכונות מרכז

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

30/09/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30286

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
100

סוג תקציב תקציב
2022
100
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

אומדן  600אש"ח  -לביצוע מתב"ר  53023שיפוץ
מוסדות חינוך (תקציב אגף חינוך)

30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022

539

30298
30299
30300
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308

540

תקציב מאושר
עבור משימה
0

מטרה עירונית

יעד אגפי

48008

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 10 -

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 18 -

0

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 20 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 21 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 23 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 25 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 33 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 40 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 42 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 46 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 47 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 49 -

0

48008

ספר תכנית עבודה

שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30297

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
350
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

תאריך לביצוע
המשימה
30/12/2022

הערות

30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022

541

30310
30311
30312
30313

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 42 -

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 55 -

0

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 65 -

0

48008

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור תחזוקה

איטום מקלט 41 -

0

48008

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

עבודות מסגרות שונות במוס"ח (חוזה)

תקציב מאושר
עבור משימה
0

שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים

48008
48008

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

תושבים כללי

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

אחזקת ביוב -החלפת  3יח' משאבות -מוס"ח

0

בתי ספר ,גני ילדים,
החברה הכלכלית ,חינוך

תושבים כללי

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

אינסטלציה מוס"ח -פיצוצי מים ,תיקונים ,שדרוגים ,טיפול
בתשתיות מים וביוב -קבלן זוכה

0

חינוך

תושבים כללי

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

איתור נזילות מים /פיצוצים -למוסדות חינוך -ע"פ קריאות מוקד/
דיווחי מוסדות חינוך -ספק זכיין -לאיתור נזילות

0

חינוך

תושבים כללי

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

תיקוני אלומיניום במוס"ח -קבלן זוכה

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

30318

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תחזוקה

מערכות סולאריות -מוס"ח גני ילדים החלפת דוודים ואטמורים

0

גני ילדים ,חינוך

30319

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

הצללות במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

30314
30315
30316
30317

542

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הגיל הרך

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30309

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
350
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

תאריך לביצוע
המשימה
30/12/2022

הערות

30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
31/12/2022

מבוקש  100אש"ח מתב"ר  53023של אגף חינוך

31/12/2022

+אומדן  23אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .החלפת 6
משאבות בשנה
אומדן  80אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .דרושה הגדלה בשלגידול בפיצוצי מים ובלאי תשתיות ישנות
אומדן  15אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד

31/12/2022

אומדן  40אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .החלפת  2ויטרינהכניסה לבית ספר אושיסקין כ 40 -אלף  ₪והחלפת
דלת בדבורה עומר,החלפת דלת בבית ספר בן גוריון +
בית ספר גולה החלפת ויטרינה
אומדן  85אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .עלות מערכת
סולארית כ .₪ 4,500 -התקציב המבוקש בהסתמך
משנה קודמת

31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

31/12/2022

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

31/12/2022

543

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

החלפה/הוספה חול -מוס"ח-בארגזים בגני ילדים ,ובבורות קפיצה
בתי"ס +מילוי חול בחצר -ע"פ הצורך

30321

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

החלפת חול במוס"ח לדשא סינטטי

0

30322

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

רכש

החלפה ותיקון מתקני משחק שנפסלו -בתי ספר

0

חינוך ,בתי ספר

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

רכש

תיקונים ועבודות בצ"מ במוס"ח

0

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

בדיקות קרינה מוס"ח -בי"ס אחת ל 5 -שנים +בדיקות נקודתיות
בלתי צפויות +תיקוני דו"ח בדיקת קרינה

0

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

רחבי העיר

30325

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

ביצוע תיקוני מיגון קרינה -מוס"ח -לאחר בדיקות/תוצאות

0

חינוך ,גני ילדים

הגיל הרך

רחבי העיר

30326

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

בטיחות

סילוק מפגעי בטיחות -מסגרות מוס"ח-בהתאם לדו"ח ק .בטיחות
עירוני

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,הגיל הרך ,ילדים,
נוער
בטחון ,חירום ובטיחות

רחבי העיר

30327

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

בטיחות

מיגון עמודים במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,הגיל הרך ,ילדים,
נוער
בטחון ,חירום ובטיחות

רחבי העיר

30328

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

אישורי בטיחות למתקני משחק מוס"ח -בתי"ס+גנ"י סינון חול
רבעוני (חוזה א.ד .מתקני משחק)

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

30329

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

תיקוני ליקויי בטיחות -מתקני משחק מוס"ח -בתי"ס+גנ"י

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

30330

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

בדיקות הולם -מת"י -דשא סינטטי -מוס"ח

0

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

רחבי העיר

30323
30324

544

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

31/12/2022

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

רחבי העיר

ילדים ,נוער

רחבי העיר
רחבי העיר

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022

31/12/2022

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30320

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
אומדן  300אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד יש צורך עפ"י
מכון התקנים להחלפת חול בכל ארגזי החול פעם
בשנה 230.מוס"ח שיש צורך בהחלפה  +חצרות
אומדן  300אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועודיש צורך עפ"י
מכון התקנים להחלפת חול בכל ארגזי החול פעם
בשנה 230.מוס"ח שיש צורך בהחלפה  +חצרות
אומדן  200אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .עפ"י דרישה
אומדן  150אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .עפ"י דרישה
אומדן  15אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .בדיקות בלתי צפויותעקב שינוייים סביבתיים (אנטנות,חשמל) דרישות
הורים ומנהלים
אומדן  25אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .תיקוני בדיקות מיגוןקרינה נדרשים
אומדן  150אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד דוחות בטיחות
ודרישות מוס"ח
אומדן  30אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועודאומדן  313אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועודריטיינר
12*26,079.3
אומדן  150אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .בדיקות והחלפות
מתקני משחק
אומדן  16אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .ישנם  21גנים לביצועבדיקה לפני בדיקת מת"י

545

30332
30333

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור בטיחות

פיקוח --אישורי בטיחות תיקי גנ"י -בהתאם לתקנות מת"י -קבלן
זוכה"-לשחק על בטוח .בדיקות חודשיות+ .בדיקות מת"י

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

שילוט בטיחות -מוס"ח

0

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
תושבים כללי

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

רכש

החלפה ותחזוקה של ברזיות וקולרים במוס"ח לפי תכנית עבודה

0

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

רכש

החלפת מז"ח (מונע זרימה חוזרת)  4יח'

0

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

1,980

מנהל כספים

עובדי עירייה

31/12/2022
31/12/2022

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שעות נוספות

140

1098003130

שעות נוספות

שכר

140

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

170

1098003140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

170

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

חוזה קבלן -עבודות אחזקה במוסדות העירייה -א.ע .אשנב

2,317

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

פעולות

3,000

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

תחזוקה שוטפת לפי תקן פקע"ר למערכות סינון במקלטים.
תחזוקה ע"י חברת בית אל ,וחברת שלבי

165

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

פעולות

3,000

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,מנהל הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

30340

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

בדיקת מנדפים/וחלפים במעבדות מוס"ח -בי"ס 16 -יח'

5

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

פעולות

3,000

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

רחבי העיר

30341

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

החלפת סנני פחם במנדפים במעבדות מוס"ח -בי"ס 16 -יח'

21

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

פעולות

3,000

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

רחבי העיר

30342

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת כלים חומרים וצבע -לביצוע משימות שוטפות -תיקונים
ועבודות -קריאות מוקד /ויזומות-עובדי המחלקה

75

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

פעולות

3,000

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

31/12/2022

30334
30335
30336
30337
30338
30339

546

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום משכורת ושכר משולב

1,980

1098003110

משכורת ושלב שכר
משולב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

31/12/2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30331

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
ביצוע ללא חריגה
רחבי העיר
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
אומדן  72אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .לשחק על בטוח = 60אלף מת"י  12אלף
אומדן  20אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד צפי החלפות בלאיאומדן  240אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות
חינוך  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד .קולרים 40,000
 ,₪ברזיות .₪ 200,000
אומדן  25אש"ח תב"ר  53023שיפוץ מוסדות חינוך
 -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד

31/12/2022

₪ 2,316,600=12*193,050

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

547

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

אספקת ריהוט חצר -מוס"ח וציבור-אשפתונים/ספסלים/פ.
ישיבה/וכד'

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת עץ כחומר גלם לעבודות נגרות שונות במוס"ח ומבני ציבור 15

1098003420

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

שכפולי מפתחות/צילינדר  /מאסטרים לכלל מוסדות העירייה

10

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

תחזוקת כלל המעליות במוסדות העירוניים ומוסדות חינוך40 -
מעליות

258

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

פעולות

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

איתור נזילות מים /פיצוצים למוסדות העירייה -ע"פ קריאות
מוקד/דיווחי מוסדות -ספק זכיין -לאיתור נזילות

7

48008

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

החלפת משאבות וטיפול בהם  -מוסדות ציבור

50

48008

שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים

תב"ר-
הוצאות

350

תב"ר-
הוצאות

350

30349

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

אחזקת ביוב -שאיבות/פתיחת סתימות -לכלל המוסדות

50

48008

שדרוג
ותחזוקת
מבנים

תב"ר-
הוצאות

350

30350

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

תיקוני אלומיניום במוסדות ציבור -קבלן זוכה

0

48008

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

ביצוע עבודות מסגרות במוסדות שאינם חינוך

100

48008

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

תחזוקה

אינסטלציה מוסדות ציבור -פיצוצי מים ,תיקונים ,שדרוגים ,טיפול 98
בתשתיות מים וביוב -קבלן זוכה

48008

שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים
שדרוג
ותחזוקת
מבנים

תב"ר-
הוצאות

350

30344
30345
30346
30347
30348

30351
30352

548

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה
תחזוקת מבני
עירייה

פעולות
פעולות

3,000
3,000

מנהל כספים ,חינוך
מנהל כספים

בתי ספר ,גני ילדים,
החברה הכלכלית ,חינוך,
מנהל הנדסה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי,
קהילה וחברה
תושבים כללי
בתי ספר ,גני ילדים,
החברה הכלכלית ,חינוך,
מנהל הנדסה ,תרבות
והחברה לתרבות ופנאי,
קהילה וחברה
חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים הגיל הרך ,ילדים,
נוער

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 3,000

בתי ספר ,גני ילדים ,חזות
העיר ,חינוך ,מנהל הנדסה

תושבים כללי

3,000

בתי ספר ,גני ילדים ,חזות
העיר ,חינוך ,מנהל הנדסה

תושבים כללי

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים עובדי עירייה
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

31/12/2022

רחבי העיר

רחבי העיר

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

תב"ר-
הוצאות

350

רשות הספורט

תושבים כללי

תב"ר-
הוצאות

350

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

בעקבות עבודות בטיחות(בעיקר מסגרות),מכשירים
ישינים יש צורך להחילף בעקבות בלאי ,שיפוץ /
שיפורויזואלי מוס"ח בעקבות דרישה

31/12/2022

מתן אישור מפקח/
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30343

תקציב מאושר
עבור משימה
50

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

31/12/2022

עבודות במשרדי ראש העיר ולפי דרישות מוסדות
העירייה
בבית הסטודנט  60 -אלף ובנחשון  ,13מצ"ב אומדן
מצורף +עבודות נוספות
בשל גידול פיצוצי מים ובלאי תשתיות

549

30354
30355
30356
30357
30358
30359

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

סקר מוני מים/רשות -המשך ביצוע משנת  /2021פעימה
שנייה+שלישית

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תחזוקה

בדיקת חשבונות מים

0

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

מים וביוב

תשלום מים וביוב לכלל מוסדות העירייה

2,700

1098003772

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

80

1098003210

שכר

ועדי בתים

70

1098003422

ועדי בתים

פעולות

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הכנסות

נגדי אחזקה

-6,720

1098003998

נגדי אחזקה

נגדי
פעולות

-6,720

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

נגדי שכר

-2,370

1098003999

נגדי שכר

עזר שכר

-2,370

רישוי עסקים

תכנון ,ניהול וביצע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור פיתוח ותשתיות

30360

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור המרחב הציבורי

30361

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור המרחב הציבורי

30362

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור המרחב הציבורי

30363

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור המרחב הציבורי

550

כרטיס

שם כרטיס

1098003420

תחזוקת מבני
עירייה

0

פרסום והסברה מיפוי המתקנים החיוניים (סופרים ,בתי מרקחת) כולל אנשי
קשר לוידוא ביצוע המדיניות והנגשת המידע לתושב-פעילות מול
הרשתות ווידוא רמת שירותים הולמת לתושבי העיר
0
פרסום והסברה מיפוי הקניונים ומרכזי הקניות כולל אנשי קשר לוידוא ביצוע
המדיניות-עמידה בהנחיות משרד הבריאות לצד פתיחות לקבלת
משוב מהסוחרים עצמם
0
תכנון ואסטרטגיה מיפוי של כלל העסקים בעיר לטובת הערכת סיכונים-מיפוי זה
מטרתו לאפשר פניות יזומות ושירות מותאם לאור המצב לעסקים
בעיר
0
מיפוי של עסקים סגורים ושינוי סטאטוס עסקים-בהתאם
שירות
למדיניות עסקים חדשים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 3,000

מנהל כספים

תושבים כללי

0

מנהל כספים

תושבים כללי

מים וביוב
למוסדות

פעולות

2,700

מנהל כספים

תושבים כללי

שכר

80

מנהל כספים

עובדי עירייה

70

מנהל כספים

תושבים כללי

מנהל כספים

תושבים כללי

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
מתן אישור מפקח/
רחבי העיר
מנהל מחלקה על ביצוע
העבודה
31/12/2022
ביצוע ללא חריגה
רחבי העיר
תקציבית
רחבי העיר

ניצול תקציבי יעיל/
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל/
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל/
עמידה בביצוע
המשימה

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30353

תקציב מאושר
עבור משימה
84

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות
 /₪ 83,334=2*41,667סך  2פעימות תשלום
נוספות מ2021 -
יבוצע מסעיף תקציבי  1931000751בדיקת חשבונות
חשמל/מים של אגף הנדסה ( 30אש"ח) הסעיף
הוסב לבדיקת חשבונות חשמל -החלטת גזבר
על פי צריכה

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

0

מנהל הנדסה ,עסקים,
דוברות והסברה

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

 369בתי מרקחת ופארם

0

מנהל הנדסה ,עסקים,
דוברות והסברה

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

 10קניונים ומרכזי מסחר

0

מנהל הנדסה ,עסקים,
דוברות והסברה

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

 2126עסקים טעוני רישוי

0

מנהל הנדסה ,עסקים,
דוברות והסברה

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

עסקים חדשים ,233 -נסגרו14 -

551

30365
30366
30367

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

שכר

משכורת ושכר משולבי

תקציב מאושר
עבור משימה
1,210

1715000110

30368

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

30372

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

30369
30370
30371

552

מנהל כספים

עובדי עירייה

לשקול קליטת עובד יועץ נגישות

שיפור המרחב הציבורי

שכר

שעות נוספות

70

1715000130

שעות נוספות

שכר

70

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

שכר

אחזקת רכב עובדים

150

1715000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

150

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

אגרת רישוי עסקים

-120

1213000220

אגרת רישוי
עסקים

הכנסות

-120

מנהל הנדסה ,מנהל
כספים ,עסקים

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

דמי בדיקת בשר קפוא

-500

1214200220

דמי בדיקת
בשר קפוא

הכנסות

-500

מנהל הנדסה ,מנהל
כספים ,עסקים

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

אגרת רשיויות עסק חידוש  92עסקים  +233עסקים
חדשים * 325עליות רשיון משבר קורונה לא נפתחו
קייטנות ,ירידים אירועים,עסקים רבים נסגרו ,צמצו
היקף פעילות .הממשלה אישרה הארכת תוקף
אוטומי לרישיונות עסק ,לא הוגשו בקשות להוצאת
שולחנות וכסאת ולא שולמה אגרה
בדיקת וטרינר משותף לכס ורעננה בהתאם לחוץ
עזר אגרה ארצית על בשר שנכס לכס

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

אגרת הוצאת שולחנות וכסאות

-300

1281000290

שיפור המרחב הציבורי

הכנסות

קנסות בית משפט רשוי עסקים

-50

1282000694

הכנסות

-50

מנהל הנדסה ,מנהל
כספים ,עסקים

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

נגישות ,הכלה
ושילוב

בדיקת היתרים וייעוץ ע"י מוסמך נגישות

115

1715000751

אגרת הוצאת
שולחנות
וכסאות
קנסות בית
משפט רשוי
עסקים
יועץ נגישות
רישוי עסקים

הכנסות

-300

מנהל הנדסה ,עסקים,
מנהל כספים ,עסקים

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

עלות  ₪ 119למר כ  170עסקים סהכ  2597מ"ר על
המטרים הנל קיימת גביה גם של ארנונה צמצום
הקיף פעילות בעקבות משבר קורנה
תלוי קורנה וטיפול לישכה משפטית ומדניות ראש
עיר

פעולות

115

מנהל הנדסה ,מנהל
כספים ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים ,אנשים עם
מוגבלות

רחבי העיר

415

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

רכש

רכישת ציוד מיוחד שלא מסופק ע"י העירייה לביצוע ביקורות
בעסקים

0

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

ביצוע בהתאם ללו"ז
ולתקציב

31/12/2022

"נדרש יועץ נגישות או לחילופין ,ניתן להמיר
בהעסיקת עובד עירייה עם הסמכה מתאימה.
בשנה אנו מעבירים למח' רישוי ופיקוח על הבניה
כ  350בקשות של רישיונות עסק .לאחר בדיקת
הבקשות ,הן מועברות גם ליועץ הנגישות .בודק
תוכניות במחלקה עם התמחות בתחום נגישות
והבטיחות ,יוכל לבצע את הבדיקה הכוללת רישוי
פיקוח ונגישות ובכך לייעל את תהליך ,למנוע זמני
המתנה ארוכים ולתת שירות טוב יותר לבעלי העסק".
רכישת ,כפפות לשימוש מפקחות רישוי לצורך
בדיקת מזון (כ 100-חבילות בשנה) סוללות סרטי
הדבקה וכו'

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30364

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
1,210
משכורת ושכר שכר
משולבי

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

553

30374
30375
30376
30377
30378
30379
30380
30381
30382
30383
30384

554

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

הסדרת חידושי רישיונות עסקים

מנהל הנדסה ,מנהל
כספים ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

הסדרת אירועים

0

גורמי רישוי מנהל הנדסה ,תושבים כללי,
עסקים
מנהל כספים ,עסקים

רחבי העיר

 11אירועים

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

הסדרת קייטנות

0

מנהל הנדסה ,חינוך ,רשות תושבים כללי,
עסקים
הספורט

רחבי העיר

 23קייטנות

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

שימועים-טרם משפט

0

מנהל הנדסה ,הלשכה
המשפטית

תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 15שימועים טרם
משפט

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

העברת חומר להכנת כתבי אישום

0

מנהל הנדסה ,הלשכה
המשפטית

עסקים ,תושבים
כללי

 22כתבי אישום

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

היתרים להצבת דוכנים

0

מנהל הנדסה ,עסקים,
מנהל כספים

תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 64היתרים להצבת
דוכנים

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

היתרי להצבת סחורה

0

מנהל הנדסה ,עסקים,
מנהל כספים

תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 229היתרים להצבת
סחורה ( 287,167ש"ח)

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

היתרי להצבת שולחנות וכסאות מכוני יופי

0

גורמי רישוי מנהל הנדסה תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

היתרים הצבת שולחנות וכסאות

0

גורמי רישוי מנהל הנדסה תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 51היתרים להצבת
שולחנות וכסאות
במכוני יופי
 113היתרים לשוחנות
וכסאות

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע בקורות תברואיות רשתות שיווק ובתי אוכל

0

גורמי רישוי מנהל הנדסה תושבים כללי,
עסקים

31/12/2022

רחבי העיר

 3870בקורות
תברואיות

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע ביקורות עמידות בתנאי בריכות שחייה

0

מנהל הנדסה ,עסקים

עסקים ,תושבים
כללי

רחבי העיר

 12בקורות בריכות
שחייה

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע בדיקות עמידות בתנאי תחנות דלק

0

מנהל הנדסה ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 78בקורות בתחנות
דלק

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30373

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 92חידושי רישיונות
רחבי העיר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

555

30386
30387
30388
30389

556

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע בדיקות עמידות בתנאי מוסכים

מנהל הנדסה ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע בדיקות עמידה בתנאי חניונים

0

מנהל הנדסה ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 80בדיקות חניונים

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

ביצוע בדיקות עמידה בתנאי מפעלי מזון

0

מנהל הנדסה ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 128בדיקות במפעלי
מזון

31/12/2022

שיפור המרחב הציבורי

קורונה

ביצוע ביקורות לבדיקת תצהירים (תו סגול)

0

מנהל הנדסה ,עסקים

שיפור המרחב הציבורי

אכיפה ורישוי

חומרים מסוכנים -בדיקת התרי רעלים

0

מנהל הנדסה ,עסקים

תושבים כללי,
עסקים
תושבים כללי,
עסקים

רחבי העיר

 12,000בקורות תצהירי 31/12/2022
תו סגול
 84בדיקות התרי רעלים 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
30385

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 93בדיקות במוסכים
רחבי העיר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

557

אגף חזות העיר אמון על טיפוח ואחזקה שוטפת של המרחב הציבורי בכל הקשור לגינון וניקיון העיר
ומוסדות החינוך בה; פינוי אשפה ביתית ,פינוי פסולת גושית וגזם ,הפרדת אשפה ומחזור ,תברואה
וטיפול במזיקים ,תחזוקת הגינון וטיפוחו ,טיפול ותחזוקת העצים בשטחי גינון ,תחזוקת מתקני המשחק
ושמירה על בטיחותם ,תחזוקת ריהוט הרחוב ,ניהול ההשקיה העירונית ,מתן מענה וטרינרי ,איכות
הסביבה ותברואה מונעת וניהול מחסני העירייה והמצאי העירוני.
מחלקות האגף נמצאות בממשקי עבודה ישירים ואינטנסיביים עם תושבי העיר ואגפי העירייה במטרה
לתת שירות מצוין לתושבים ,ולשיפור מתמיד של איכות החיים בכפר סבא .הנהלת האגף רואה חשיבות
עליונה בשיפור וחיזוק התרבות הארגונית באגף ובתוך כך בשיפור ממשקי העבודה בין יחידות האגף ,בינן
לבין עצמן ובינן לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.
במטרה לייעל תהליכי תפעול ובשל העובדה כי האגף מטפל בכ 15,000-קריאות מוקד בשנה המגיעים
מתושבי העיר בתחומים השונים ,הוקמה יח' המשל"ת האגפית (מרכז שליטה תפעולי) ,שאמונה על ניהול
המשימות האגפיות ותפעולן ,תוך הקפדה על איכות העבודה ,עמידה בזמני התקן שהוקצו ,מתן שירות
איכותי ושמירה על קשר רציף עם התושב.
אגף חזות העיר כולל את מחלקת ניקיון העיר פינוי אשפה ומיחזור ,מחלקת גנים ונוף ,הפארק העירוני,
יחידת תברואה מונעת ,המרכז הלוגיסטי ,המחלקה הווטרינרית ,מחלקת רישוי עסקים ,מחלקת שילוט,
מחסני העירייה ומרכז שליטה תפעולי.

פעולות
2022

93,065

558

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות
2022

3,369

שכר
2022

11,725

עזר שכר
2022

3,600

הכנסות
2022

-3,745

תב"ר
2022

21,180

אגף חזות העיר

אגף חזות העיר

יעדים:
הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר.
הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני.
יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא.
פתיחת ריאות ירוקות חדשות בעיר.
פיתוח ההון האנושי.

תקציב
 2022כולל

125,970

559

40001
40002
40003
40004
40005
40006
40007
40008
40009

40010
40011

560

הנהלת אגף

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

גנים ונוף

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

1,290

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר

1,290

1711000110

משכורת ושכר שכר
משולבי

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות

70

1711000130

שעות נוספות

שכר

70

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

60

1711000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

60

מנהל כספים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פרסום והסברה

פרסום ומודעות

25

1711000550

פירסום
ומודעות

פעולות

25

דוברות והסברה

תושבים כללי

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

הוצאות אחרות הנהלת האגף

25

1711000780

הוצאות אחרות פעולות
הנהלת האגף

25

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

שכר תקציב עזר

200

1711000115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

200

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

המשך הפרוייקט

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

פרויקט שב"ס

90

1711000753

פרויקט שב"ס

פעולות

90

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

טכנולוגיה
ודיגיטציה

עזר מחשב

50

1711000593

עזר מחשב

נגדי
פעולות

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

עזר משרדי

150

1711000492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

150

מנהל כספים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

טיפול ב 109-פינות משחק ברחבי העיר ,החלפת אלמנטים אשר
נפסלו /התקלקלו

150

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

בדיקת הולם לפי דרישת תו תקן  31גנים

25

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תושבים כללי

שירות ומוקד עירוני

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

1711000115

תלוי תקציב תבר

561

40013
40014
40015
40016
40017
40018
40019
40020
40021
40022
40023

562

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

תיקוני הצללה לאחר מפגעי חורף

תקציב מאושר
עבור משימה
300

11017

17,800

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

החלפת משטחים לאחר בדיקות הולם

250

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

תושבים כללי

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

תלוי תקציב תבר

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -שועלי שמשון

800

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מרכז :תקומה

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק -משעול אהבה

800

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מרכז :חלוצים

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -גן קפלן עמוס

200

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :קפלן

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -גן החלוץ (רח' הבנים)

1,000

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -סירקין

800

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מערב :סירקין

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -דלפט

850

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק -דבורה הנביאה

500

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :קפלן

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -גינת עובד בן ציון

500

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מרכז :עובד
בן ציון

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -גן חטיבת אלכסנדרוני (מבצע יואב)

500

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :הדרים

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -פינת פעוטות הדר

200

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מערב :שכונה
60הזמרהעברי

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40012

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

הערות

563

40025
40026
40027
40028
40029
40030
40031
40032
40033
40034
40035

564

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שדרוג מתקני משחק  -גן בנה ביתך

תקציב מאושר
עבור משימה
500

11017

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח א

2,326

1746000750

עבודות
קבלניות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח ב

2,320

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח ג

2,380

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח ד

2,163

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

מנהל כספים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

טיפול שוטף של גינון מוסדות חינוך והעירייה

762

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך תושבים כללי

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

טכנולוגיה
ודיגיטציה

תשלום מערכת השקייה אלחוטית

318

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בטיחות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

תשלום על יועץ בטיחות לתחזוקת תקן  +חוזה עם מכון התקנים
שנתי לבדיקות מתקני המשחק
תחזוקת בריכה אקולוגית בגן הזיכרון

104

1746000750

43

1746000750

עבודות
קבלניות
עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

11,010

החברה הסוכנותית ע"ש
פנחס ושושנה ספיר

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

העסקת עובדים

משרת אגרונום

239

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

קליטת משרה מפקח תחום גיזום

260

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

תוספת שטחים פיתוח חברה כלכלית

95

1746000750

עבודות
קבלניות

פעולות

11,010

החברה הכלכלית ,מנהל
הנדסה

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

החברה הכלכלית

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום תאריך לביצוע
המשימה
השנה
מזרח :בית ונוף ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

פעולות

11,010

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

11,010

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אחזקה חודשית של  ₪ 25,666כולל מע"מ.
מחולק  ₪ 62,000ניהול תיקי גן ₪ 43,000 +חוזה
מכון התקנים.
זקה חודשית שוטפת  ₪ 3,510כולל מע"מ
מיקור חוץ עלות חודשית  19,880ש"ח כולל מע"מ.

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40024

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

הערות

פוצל בין שטח ב' ו-ג'

גידול שטח ב 17-דונם

גידול כתוצאה מפיתוח החברה הכלכלית (נמצא
בבדיקה)

565

40037
40038
40039
40040
40041
40042
40043
40044
40045
40046
40047

566

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

ריהוט -לוחות החלפה לספסלי רחוב

תקציב מאושר
עבור משימה
40

תלוי תקציב תבר

11013

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

רכישת אשפתונים

30

11013

ריהוט רחוב
וברזיות

תב"ר-
הוצאות

150

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

גדר נוי להתקנה ברחבי העיר

30

11013

ריהוט רחוב
וברזיות

תב"ר-
הוצאות

150

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

גדר להתקנה בגינות כלבים כולל שערים

0

11013

ריהוט רחוב
וברזיות

תב"ר-
הוצאות

150

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

ברזיות להחלפה בגנים ציבוריים

40

11013

ריהוט רחוב
וברזיות

תב"ר-
הוצאות

150

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

שילוט הוראות גן ,גללי כלבים

10

11013

ריהוט רחוב
וברזיות

תב"ר-
הוצאות

150

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

טיפול בעצים ברחבי העיר נגזרת סקרים ,יוזמות קריאות מוקד

1,740

12003

גיזום וטיפול
בעצים

תב"ר-
הוצאות

2,000

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

סקר עצים

250

12003

גיזום וטיפול
בעצים

תב"ר-
הוצאות

2,000

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

חזות העיר

בדיקות רזיסטוגרף

10

12003

גיזום וטיפול
בעצים

תב"ר-
הוצאות

2,000

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

שתילת צמחים עונתיים ברחבי העיר

600

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

שתילת צמחים רב שנתיים ברחבי העיר

350

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

פתיחת גומות לעצים ברחובות במקום עצים שנכרתו+תוספת
ברחובות ושצפים ללא עצים ייעור עירוני

600

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 1000עצים

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

ספר תכנית עבודה

ריהוט רחוב
וברזיות

עיריית כפר סבא 2022

מנהל כספים

תושבים כללי

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40036

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
150
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

הערות

567

40049
40050
40051
40052
40053
40054
40055
40056
40057
40058
40059

568

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

שדרוגים בעקבות קריאות מוקד

תקציב מאושר
עבור משימה
100

תלוי תקציב תבר

11017

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר -הסדנא +אי התנועה

200

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר -אזר השחר וכצנלסון

200

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר -אנצ'ו סירני

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר בן-יהודה המוביל

80

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר הנביאים

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר טבע ליד רמז

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר החיש

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר תל חי אזר

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר משה דיין זמנהוף

150

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר משה דיין הדר

150

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

כיכר האוניברסיטה +אי תנועה

300

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40048

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

הערות

569

40061
40062
40063
40064
40065
40066
40067
40068
40069
40070
40071

570

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בית ספר אופירה נבון

11017

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בבית למשפחות מיוחדות אגף שח"ק  -הקמת גינה

90

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי
תושבים כללי

17,800

שירותים חברתיים
קהילתיים

תלוי תקציב תבר

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

רבין -השקייה ,החלפת גלקונים באגם

30

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גדר סביוני הכפר בין האקליפטוסים לבגין

40

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן המפלס -חידוש מדשאה וצמחייה

80

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן האלונים

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן הרצפלד  +מעבר לאז"ר  +סידור השקייה

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן עובד בן-ציון

40

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

פארק 80

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן הקשת שיקום מדשאה

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מערב :שכונה
80השכונההירוקה
רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן דובדבן הכפר

60

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

שלמה המלך

10

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40060

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
85

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

571

40073
40074
40075
40076
40077
40078
40079
40080
40081
40082
40083

572

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן חניתה  -ערוגה

תקציב מאושר
עבור משימה
70

תלוי תקציב תבר

11017

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן גלר  -ערוגות

70

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערערים גן סביוני הכפר  +עיבוי מדשאה מרכזית

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בוסתן שטח פתוח דודאים כולל שביל

80

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

תושבים כללי

מערב :סביוני
הכפר

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

חורשת התשעה  -הוספת מדשאה וצמחיה

70

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בן יהודה קטע טשרניחובסקי עד פרישמן

150

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בן יהודה קטע בראש ועד החיש

150

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בן יהודה קטע מהחיש ועד הגליל כולל סוללת ספיר

250

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בן יהודה מהגליל ועד דרך הפועל כולל פרסות

300

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז,
שכונות מזרח

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בן יהודה מהפועל ועד מיכה החלפת דשא טיפול בתשתית מים
כולל תאורה לזיתים

400

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :בית ונוף ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

300

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בגין טשרנחובסקי -אי תנועה מצומת רעננה ועד טשרניחובסקי
טיפול בתשתית המים כולל החלפת אדמה גננית באדניות הוחלפת
קטעים של דשא
טשרניחובסקי צפון קטע מרמז ועד כנפי נשרים הקמת תשתית 300
מים וראש מערכת צמחייה ומדשאה תאורה

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מערב

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40072

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

הערות

תלוי תקציב תבר

573

40085
40086
40087
40088
40089
40090
40091
40092
40093
40094
40095

574

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

טשרינחובסקי מבן יהודה ועד כניסה לעיר

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

500

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

11017

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי
תושבים כללי

שכונות מרכז

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40084

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
טשרניחובסקי צפון קטע כנפי נשרים צפוני שינוי בתשתיות המים 300
דשא חדש ופיתחת ערוגות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום תאריך לביצוע
המשימה
השנה
שכונות מערב ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

הערות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

קיר אקוסטי כביש  - 40שתילת עצים

80

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערערים אי תנועה הראשונים

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

רחוב ההגנה

40

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

רחוב צה"ל פינת קיבוץ גלויות

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

 100%ביצוע

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת ערוגה רחוב בוסל 3

20

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מערב :שכונה
60הזמרהעברי
מערב :ותיקים  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערוגות מתחם רות

40

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

רחוב שרת מול בית הסטודנט

30

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערערים רחוב נורדאו  +ערוגות בגדוד העברי  +רבקה גובר

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערוגה רחוב אלישע גד הנביא

16

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :קפלן

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

מדשאה גן אברהם

150

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מערב :ותיקים ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

575

40097
40098
40099
40100
40101
40102
40103
40104
40105
40106
40107

576

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

תלוי תקציב תבר

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

דרך קדומים פינת מבצע יואב

20

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :הדרים

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

עמק חרוד 4

20

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :הדרים

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערוגה רחוב פנקס

15

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

רחוב שלומית

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערוגות לא מפותחות בשמעיה הנביא

70

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מזרח :קפלן

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

ערוגה בכצנלסון בין אז"ר לסולד

60

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

אהוד מנור השמחה

30

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

 100%ביצוע

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

חניית גלי השרון

25

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מערב :שכונה
60הזמרהעברי
מערב :ותיקים  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

משעול האהבה דרומי והשלמות מדשאה לפי הצורך ושיקום
ערוגה גדולה במדשאה במתחם הצפוני

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מרכז :חלוצים

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

הר רביד

30

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת כלבים עלייה בחורשת בגין

70

11014

תב"ר-
הוצאות

340

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

ספר תכנית עבודה

11017

עיריית כפר סבא 2022

גינת כלבים

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40096

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
החלפת ערוגות ערערים ברחובות  -חבקוק ,יעל ,דרך קדומים ,תל40 -
חי ,דותן  ,15בקעת יבניאל ,בקעת באר-שבע ,עמק החולה 2

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

הערות

577

40109
40110
40111
40112
40113
40114
40115
40116
40117
40118
40119

578

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

תלוי תקציב תבר

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת כלבים בשיזף

11014

מערב :שכונה
60הזמרהעברי
מזרח :יוספטל  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת כלבים ירוקה 60

50

11014

גינת כלבים

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת כלבים יוספטל

50

11014

גינת כלבים

תב"ר-
הוצאות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת כלבים חטיבת הראל

50

11014

גינת כלבים

תב"ר-
הוצאות

340

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גינת כלבים פינת העבודה

50

11014

גינת כלבים

תב"ר-
הוצאות

340

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן טבע החלפת תשתית מים

200

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

החלפת תשתית מים דרך הפועל

100

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מזרח

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

המוביל הדרומי פיצול תשתיות המים וחידוש התשתית

300

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

החלפת קו מוביל צפוני

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

בית הסטודנט חידוש תשתית המים

20

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן אלתרמן חידוש צנרת הובלה

50

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

טיפול בבריכה האקולוגית גן הזיכרון

15

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
גינת כלבים

תב"ר-
הוצאות

340

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
340
תב"ר-
הוצאות

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

340

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

 100%ביצוע

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40108

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
70

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

הערות

579

40121
40122
40123
40124
40125
40126
40127

40128
40129
40130

580

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

גן חגי החלפת תשתיות מים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

11017

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

תושבים כללי

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

תוכנית משבר האקלים -מיפוי היער העירוני ניהול וניטור בקרת
תהליכים

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 1800אש"ח מתב"ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

תוכנית משבר האקלים  -חיזוק קשר קהילה עצים בעיר מפוי יער
הקיים במרחב

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

מיפוי היער הקיים
במרחב הציבורי

31/12/2022

אש"ח מתב"ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים 100

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

תוכנית משבר האקלים  -הגדלה ומיסוד המשתלה העירונית

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

מרכז :הפארק הגדלת המשתלה
העירונית

31/12/2022

אש"ח מתב"ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים 400

31/12/2022

אש"ח מתב"ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים 12

31/12/2022

אש"ח מתב"ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים 1254
אש"ח מתב"ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים 40000
במקום דבש :איש השקיה  2 + 170מפקחי גיזום
 4 + 2*170מפקחי גינון ( 4*170נמצאים בתקציב)+
בקשות נוספות :עוד שני מפקחי גינון+ 2*170 :
מתכננת נוף ( 200מיכאלי רוית אדריכלית נוף
תוקצבה ב 190אלף ,יוצאת לחלת)  +מזכירה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

תוכנית משבר האקלים -הוספת ג'טים מפזרי מים באיי החום של
צמתי הולכי רגל

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

תוכנית משבר האקלים -הוספה וטיוב רשת ברזיות קירור

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

הוספת ג'טים מפזרי
מים באיי החום של
צמתי הולכי רגל
הוספה וטיוב רשת
ברזיות קירור

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

תוכנית משבר האקלים -הוספת כ  80,000עצים למרחב הציבורי

0

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

נטיעת  80אלף עצים
חדשים

31/12/2022

2,490

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

עזר שכר

700

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

145

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

190

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום משכורת מח' גנים ונוף

2,490

1746000110

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

שכר תקציב עזר

700

1746000115

שכר תקציבי
עזר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות מח' גנים ונוף

145

1746000130

שעות נוספות

שכר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים מח' גנים ונוף

190

1746000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

משכורת ושכר שכר
משולבי

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40120

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
200

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
17,800
פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

581

40132
40133
40134
40135
40136
40137
40138

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

עזר משרדי

תקציב מאושר
עבור משימה
50

1746000492

מחסנים ומרלו"ג

עזר משרדי

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

חומרי עזר לצוותי הגינון

100

1746000720

חמרים

פעולות

100

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

תשלום שרות תעסוקה מח' גנים ונוף

110

1746000751

שרות תעסוקה פעולות

110

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

תחזוקת הצללה ומשטחי בטיחות

100

1746000753

אחזקת מתקני פעולות
משחק והצללה

100

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

אחזקת רכב תקציב עזר

700

1746000796

אחזקת רכב
תקציב עזר

נגדי
פעולות

700

מנהל כספים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

תחזוקת גינון בגני ילדים

502

1811000753

גינון גני ילדים

פעולות

502

חינוך

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

מים וביוב

תשלום חשבון מים

4,200

1913100772

קנית מיים
ממפעל המיים

פעולות

4,200

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

דרישות מרוכזות לפתוח

1,649

11017

פתוח גנ"צ וגני תב"ר-
משחק וכושר הוצאות

17,800

40139

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

שיפור תהליכים
וניהול ידע

פרוייקט האינוונטר העירוני (ניהול פרויקט +ייעוץ +ציוד צוות
ספירה)

120

14005

הקמת מערך
אינוונטר

תב"ר-
הוצאות

120

40140

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר

340

1711002110

שכר

שכר

340

582

מנהל כספים

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מנהל כספים

אחזקה ותפעול ,הנדסה,
החברה הכלכלית

מנהל כספים

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40131

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
50
נגדי
פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע ללא
רחבי העיר
חריגה תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

הגיל הרך ,תושבים
כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תעריף המים התייקר בינואר ( 2020לא כולל פארק
עירוני)

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע ספירה בכלל
יחידות הרשות בשנת
העבודה  +הטמעת
הנוהל מול כלל יחידות
העיריה
 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

31/12/2022

583

40142
40143
40144
40145

40146
40147
40148
40149
40150
40151

584

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות

תקציב מאושר
עבור משימה
45

1711002130

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום אחזקת רכב

60

1711002140

אחזקת רכב

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

תחזוקת שערים ,שילוט חניות ומחלקות במרלו"ג ,רכישת חומרים 0
מתכלים לצוות המרלו"ג.

1711002780

הוצאות שונות פעולות
מרלוג

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

רכישת צבעים ,כלים :שפכטלים ,מברשות צבע ,נייר ליטוש ,אדניות 0
וצמחים ,שלטי הכוונה ואזהרה במתחם

13015

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

0

13015

משל"ת

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

גידור החתוליה

שעות נוספות

שכר

תב"ר-
הוצאות

טיפול
בשצ"פים
שילוט ועשבייה
תב"ר-
טיפול
הוצאות
בשצ"פים
שילוט ועשבייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

לוח גנרטור חירום +הוצ' שוטפות

140

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

לוח גנרטור חירום +הוצ' שוטפות

140

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יבוצע מתקציב 2021

הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה

הכנסות

הכנסות ממכירת רכבים

-25

1211000591

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר

835

1711001110

שכר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות

15

1711001130

שעות נוספות

שכר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום אחזקת רכב

20

1711001140

אחזקת רכב

שכר

20

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

אכיפה ורישוי

הדבקת מדבקה על רכב נטוש

5

1711001780

טיפול ברכב
נטוש

פעולות

26

הלשכה המשפטית,
הכנסות ,החברה הכלכלית

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

אכיפה ורישוי

טיפול בכלי רכב נטושים ברחבי העיר

21

1711001780

טיפול ברכב
נטוש

פעולות

26

הלשכה המשפטית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

השתתפות קרן הכנסות
רכבים נטושים

60

מנהל כספים

עובדי עירייה

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40141

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
45
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע ללא
רחבי העיר
חריגה תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

-25

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

שכר

835

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

15

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

גרירת כלי רכב ,הסדרת מגרש קליטת כלי הרכב
הנטושים

585

40152
40153
40154
40155
40156
40157
40158
40159
40160
40161
40162

586

נקיון העיר

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות מח' נקיון העיר

550

1712200130

שעות נוספות

שכר

550

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום אחזקת רכב מח' נקיון העיר

20

1712200140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

20

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון כצנלסון

290

1815010750

נקיון כצנלסון

פעולות

290

חינוך

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

ניכוש עשבייה ברחבי העיר

70

13015

תב"ר-
הוצאות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון גלילי

280

1815020750

טיפול
בשצ"פים
שילוט ועשבייה
פעולות
נקיון גלילי

140

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

280

חינוך

ילדים ,נוער

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

טרקטור לפינוי פסולת בנין

0

13015

140

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

תשלום לקבלן לניקיון העיר

19,500

1712200750

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון הרצוג

300

1815030750

נקיון הרצוג

פעולות

300

חינוך

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

שילוט ומשטחי בטון לפינוי גזם

40

13015

תב"ר-
הוצאות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

הקמת משקל ותחנת מעבר לטיפול בגזם ופסולת מוצקה

0

13015

140

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

בר קיימא

פינוי ומחזור קרטונים ברחבי העיר

540

1712200752

טיפול
בשצ"פים
שילוט ועשבייה
תב"ר-
טיפול
הוצאות
בשצ"פים
שילוט ועשבייה
פינוי קרטונים פעולות

140

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

 70%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

540

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תב"ר-
הוצאות

טיפול
בשצ"פים
שילוט ועשבייה
פעולות
עבודות
קבלניות

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

אגף חזות העיר

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

רחבי העיר

 80%ביצוע

31/12/2022

כולל ניכוש עשבייה סביב המקלטים  -באחריות אגף
ביטחון לתקצב (.)₪ 12,000

 100%ביצוע

31/12/2022

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

31/12/2022

באחריות אגף תפעול

עובדי עירייה

19,500

31/12/2022
 80%ביצוע

31/12/2022

בטיפול מול תאגיד תמיר

587

40164
40165
40166
40167
40168
40169
40170
40171
40172
40173
40174

588

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון רבין

תקציב מאושר
עבור משימה
250

נקיון רבין

1815040750

חינוך

ילדים ,נוער

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

תקציב עזר אחזקת רכב

2,419

1712200796

תקציב עזר
אחזקת רכב

נגדי
פעולות

2,419

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

בדיקת ביצוע עבודה ע"פ מפרט המכרזים

41,000

1712300751

פינוי אשפה

פעולות

41,000

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 80%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון מולדת

45

1817200751

נקיון מולדת

פעולות

45

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

2,600

1712200115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

2,600

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

הצטיידות כלי אצירה

15

1712300930

רכישת ציוד

פעולות

15

החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון אשכול פיס

120

1817910750

נקיון אשכול
פיס

פעולות

120

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הכנסות

הכנסות מחילוץ אריזות

-500

1213000210

הכנסות
מחילוץ אריזות

הכנסות

-500

הכנסות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

ביצוע נקיון בבתי ספר

5,200

1813200750

עבודות נקיון
יסודי

פעולות

5,200

חינוך

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

נקיון מבני ציבור

450

1938000750

נקיון מבני
ציבור

פעולות

450

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

שקיות ונקיון גללי כלבים -באחריות חברה כלכלית

155

1712200754

שקיות ונקיון
גללי כלבים

פעולות

155

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

תשלום לאיגודי ערים  -הדברת מזיקים

170

1715000830

איגודי ערים

פעולות

170

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע בקרה ותשלום

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40163

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 250

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע
רחבי העיר

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

יבוטל ויטופל במסגרת המכרז החדש.

589

40176
40177

40178
40179
40180
40181
40182
40183
40184
40185
40186

590

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר מח' נקיון העיר

תקציב מאושר
עבור משימה
2,440

1712200110

פארק עירוני

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

משאבי אנוש והדרכה

עובדי עירייה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

ביצוע נקיון בחטיבות

2,200

1814000750

נקיון חטיבות

פעולות

2,200

חינוך

ילדים ,נוער

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ניקיון עפ"י הנחיות משרד הבריאות לקורונה

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

שטיפת כיכר העיר

30

13015

טיפול
בשצ"פים
שילוט ועשבייה

תב"ר-
הוצאות

140

עסקים ,תרבות ,נוער
צעירים וקהילה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב תבר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הכנסות

הכנסות מפארק

-120

1246100410

הכנסות
מפארק

הכנסות

-120

הכנסות

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הכנסות

הכנסות מחי פארק

-300

1246101410

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר עובדי פארק עירוני

1,410

1746100110

הכנסות מחי
פארק
שכר פארק
עירוני

הכנסות

-300

הכנסות

תושבים כללי

שכר

1,410

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק  100%עמידה בצפי
הכנסות
מרכז :הפארק  100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות פארק עירוני

200

1746100130

שעות נוספות

שכר

200

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק  100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום רכב עובדים פארק עירוני

180

1746100140

רכב עובדים

שכר

180

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק  100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר עובדים זמניים פארק עירוני

50

1746100210

זמניים פארק

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

31/12/2022

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

חשמל

תשלום חשמל פארק

130

1746100430

חשמל פארק

פעולות

130

תושבים כללי

31/12/2022

מרכז :הפארק  100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית
מרכז :הפארק ביצוע בקרה ותשלום

31/12/2022

הגדלה בצריכת החשמל עקב תוספת כיפה גאודזית
ומתחם הנינג'ה

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

מים וביוב

תשלום חשבון מים

950

1746100432

מיים

פעולות

950

תושבים כללי

מרכז :הפארק ביצוע בקרה ותשלום

31/12/2022

הגדלת שטחים (בוסתן ,גינה טיפולית ,גינת מאביקים,
ומשתלה עירונית)

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

רכישת חומרים

100

1746100720

חומרים פארק פעולות

100

עובדי עירייה

מרכז :הפארק רכש לפי צורך

31/12/2022

חומרים לעבודות אחזקה (עובדי שב"ס)

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40175

כרטיס

סוג תקציב תקציב
שם כרטיס
2022
2,440
משכורת ושכר שכר
משולבי

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
 100%ביצוע ללא
רחבי העיר
חריגה תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

591

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פתיחת ריאות ירוקות חדשות בעיר

תחזוקה

העסקת קבלנים לעבודה שוטפת

תקציב מאושר
עבור משימה
360

1746100750

40188

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

העסקת קבלן גינון

888

1746100752

גינון פארק

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

ניקיון

תשלום קבלן לנקיון פארק

1,000

1746100754

נקיון פארק

פעולות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

רכש

רכישות מיוחדות בהתאם לצורך

9

1746100930

רכישות
מיוחדות

פעולות

9

40198

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

40189
40190
40191
40192
40193
40194
40195
40196
40197

40199
40200

592

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 360

כרטיס

שם כרטיס
קבלנים פארק

פעולות

1,000

שותפים

קהל יעד
תושבים כללי

888

תושבים כללי

מרכז :הפארק עבודה שוטפת

31/12/2022

תושבים כללי

מרכז :הפארק עבודה שוטפת

31/12/2022

עובדי עירייה

מרכז :הפארק עבודה שוטפת

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר צוות פינת חי  -הסדרת תקן נוסף ל 4-תקנים

430

1746101110

צוות פינת חי

שכר

430

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות צוות פינת חי  -הגדלה בעקבות תוספת
תקן
תשלום אחזקת רכב פינת חי

50

1746101130

40

1746101140

שכר

40

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שכר צוות פינת חי

35

1746101210

שכר

35

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

פרסום והסברה

פירסום פעילויות

20

1746101550

שעות נוספות
צוות פינת חי
אחזקת רכב
פינת חי
צוות פינת חי
זמניים
פירסום

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

מרכז :הפארק

פעולות

20

דוברות והסברה

תושבים כללי

מרכז :הפארק

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני
הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

תחזוקה

אחזקה פינת חי

180

1746101742

פעולות

180

תושבים כללי

מרכז :הפארק

קהילה ופנאי

פעילות חינוכית והפעלות חי פארק

80

1746101751

חזות העיר

פעילויות שב"ס

0

1746100781

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני
הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר
הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

אחזקה פינת
חי
פעילות חינוכית פעולות
והפעלות חי
פארק
פרויקט שב"ס פעולות

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

מרכז :הפארק  100%ביצוע ללא
בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך הגיל הרך ,ילדים,
חריגה תקציבית
נוער ,תושבים כללי

0

תושבים כללי

תחזוקה

יציאה למכרז ושדרוג ראשי מערכת ( 7יח')

200

77004

פארק עירוני

תב"ר-
הוצאות

330

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית
מרכז :הפארק פרסום מכרז

31/12/2022

תחזוקה

החלפת מיולים חשמליים

0

77004

פארק עירוני

תב"ר-
הוצאות

330

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע החלפות
בהתאם לתקציב
מאושר

ספר תכנית עבודה

שטחי האחזקה גדלו -בריכת חורף,בוסתן,גינת
מאביקים,משתלה ,כיתת פארק ועוד ,חניוני
הפארק,פארק בין  15שנה ,אחזקת מתחם הנינגה
פיצוצי צנרת ועוד,
הגדלת שטחים וחוזה חדש+פיתוח גינות וגיזום
דקלים (תוספת לחניונים עברה ממחלקת גינון
לפארק העירוני)
הגדלת שטחים וחוזה חדש+פיתוח גינות וגיזום
דקלים (תוספת לחניונים משולמת ממחלקת גינון)

31/12/2022

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

80

 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית
 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית
 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית
 100%ביצוע ללא
חריגה תקציבית
פירסום בהתאם
לפעילויות בפארק
עבודה שוטפת

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40187

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מרכז :הפארק עבודה שוטפת

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

סוכם כי סעיף זה יהיה עם הכנסות שיוכלו להוסיף
פעילויות לצורך פיתוח ושדרוג החי-פארק
כולל הגינה הטיפולית

31/12/2022

תב"ר  /הוצאות  /פארק

31/12/2022

במידה והולכים לליסינג  60אל"שח ,תב"ר  /הוצאות
 /פארק

593

40202
40203
40204
40205
40206
40207
40208
40209
40210
40211
40212

40213
40214

594

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

תחזוקה

שדרוג משחקיה שלב א'

תקציב מאושר
עבור משימה
50

77004

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

תחזוקה

החלפת תאורה ללדים

0

77004

פארק עירוני

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

רכש

שדרוג שולחנות למנגלים

0

77004

פארק עירוני

תב"ר-
הוצאות

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

בינוי ושיפוץ

שידרוג גינת כלבים שלב א'

10

77004

פארק עירוני

הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב
העירוני
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

בינוי ושיפוץ

משחקי ריצפה במשחקיות

0

77004

פארק עירוני

בינוי ושיפוץ

גינת צמחי קליעה וקליעת סלים

0

77004

פארק עירוני

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

בינוי ושיפוץ

חידוש הפעלת מתחם המים/מזרקות

0

77004

פארק עירוני

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

בינוי ושיפוץ

הורדת הצללות כולל התקנה חוזרת

40

77004

פארק עירוני

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

בינוי ושיפוץ

גיזום והורדת משקלים

30

77004

פארק עירוני

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

בינוי ושיפוץ

ציורי קיר סקייט פארק

0

77004

פארק עירוני

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

בינוי ושיפוץ

הקמת מסלול הליכה על רצועות סקייט-ליין

0

77004

פארק עירוני

הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר

חינוך

הרחבת פעילות מרכז ישי

0

77004

פארק עירוני

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שילוט

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תושבים כללי

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
מרכז :הפארק סיום שלב א'

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

כרטיס

שם כרטיס

תב"ר  /הוצאות  /פארק

פארק עירוני

330

תושבים כללי

מרכז :הפארק החלפת התאורה

31/12/2022

חיסכון/התייעלות ,תב"ר  /הוצאות  /פארק

תב"ר-
הוצאות

תושבים כללי

מרכז :הפארק החלפת  12יח' מתוך 31/12/2022 24

תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

תושבים כללי

מרכז :הפארק סיום שלב א'

31/12/2022

תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

מנהל כספים

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

מנהל כספים

מרכז :הפארק הקמת הגינה

31/12/2022

תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,תושבים כללי

330

מנהל כספים

תושבים כללי

מרכז :הפארק הפעלת המתחם

31/12/2022

תלוי תקציב /תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

מנהל כספים

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב /תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

מנהל כספים

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב /תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב /תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

קהילה וחברה

תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב /תב"ר  /הוצאות  /פארק

330

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,תושבים כללי

מרכז :הפארק  100%ביצוע

31/12/2022

תלוי תקציב /תב"ר  /הוצאות  /פארק

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום משכורת לעובדי מח' שילוט

610

1870000110

משכורת שילוט שכר

610

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום שעות נוספות

80

1870000130

שכר

80

מנהל כספים

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שעות נוספות

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40201

סוג תקציב תקציב
2022
330
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

הערות

595

40216
40217
40218
40219
40220
40221
40222
40223
40224
40225

596

תקציב מאושר
עבור משימה
70

כרטיס

שם כרטיס

1870000140

אחזקת רכב
עובדים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

1122000221

אגרת רשיונות הכנסות
לשלטים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הכנסות

הכנסות מאגרת רשיונות לשלטים בעקבות צילום מדידה ומתן
היתרים

-2,800

1124000220

הכנסות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הכנסות

הכנסות ממודעות ופרסומים על גבי לוחות העיר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

תקציב הכנסות מותנה בביצוע סקר בעלות 200
אש"ח הפקת אגרות בשנת 2600 2021

0

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי
הכנסות

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

אכיפה ורישוי

הגברת האכיפה בשטח לצמצום שילוט ללא היתר ע"י מפקחת
שילוט בשת"פ רשות החניה

0

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

אכיפה ורישוי

עדכון חוק העזר בנושא שילוט והבאתו לאישור מועצת העיר
בשת"פ עם הלשכה המשפטית

0

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

אכיפה ורישוי

יועץ לועדות שילוט

56

1764000750

עבודות
קבלניות

פעולות

180

רחבי העיר

הסדרת רישיונות
ל 70%-מהשילוט בעיר
לפחות
במידה ויאושר הסדרת 31/12/2022
תהליכי עבודה לפי חוק
העזר
העסקת יועץ לפי צורך 31/12/2022

בשל הקורונה חלה ירידה משמעותית בפניות של
חוגים וגופים פרטיים .לאור כך צפי לירידה בסעיף
זה.

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

שיפוץ לוחות מודעות בעיר

40

1764000750

עבודות
קבלניות

פעולות

180

רחבי העיר

ביצוע התחזוקה לפי
צורך

31/12/2022

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

העסקת עובד קבלן לביצוע הדבקת גליונות על גבי לוחות העיר
ותיקון החלפת לוחות רק במידה ומדובר בליקויי בטיחות

84

1764000750

עבודות
קבלניות

פעולות

180

רחבי העיר

ביצוע עבודות בהתאם
לצורך ותקציב

31/12/2022

137

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

שירות

מספור בתים  -שירות לתושב

5

1765000720

חמרים-מספור פעולות
בתים

5

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לפניות
תושבים

31/12/2022

החלפה והתקנת מספרי בנין שירות לתושב קריאות
מוקד

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

אכיפה ורישוי

סקר שילוט (חיצוני)

0

1764000750

עבודות
קבלניות

פעולות

180

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

תקציב עזר

100

1765000115

שכר תקציבי
עזר

עזר שכר

100

ביצוע מיפוי מיידי
לעסקים חדשים
וקיימים
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

31/12/2022

לא יבוצע בשנת  2022בשל אילוצי תקציב

31/12/2022

עזר שכר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מודעות
ופרסומים

-2,800

31/12/2022

אגף חזות העיר

מס'
משימה
40215

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

סוג תקציב תקציב
2022
70
שכר

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תאריך לביצוע
המשימה
31/12/2022

הערות

597

שירותים וטרינריים

פעולות

40226

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

השתתפות בתקציב מחלקה וטרינרית משותפת

2,000

1923000810

40227

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

עיקור וסירוס חתולים

150

14006

השתתפות
בתקציב מח
וטרינרית
משותפת
תברואה ועיקור תב"ר-
וסירוס חתולים הוצאות

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

שיפוץ הכלבייה בשיתוף עיריית רעננה -הגדלת המרפאה ,עמדות 0
בדיקה חומרים וכלים לניתוח

14006

תברואה ועיקור תב"ר-
וסירוס חתולים הוצאות

40228

תברואה מונעת

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

חומרים להדברת מזיקים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

תוספת לטיפול בחדקונית הדקל האדומה טיפול במזיקים חדקונית 0
הדקל ופשפש הברונזה ,סירדיום קפנודיס,דיפלודיה -עפ"י דרישת
משרד החקלאות

40231

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

ניטור בקרה ופיקוח הדברה

40232

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תברואה

טיפול במזיקים ברחבי העיר עי קבלן טבע הדברות במכרז (תשלום 440
חודשי ע"ס  36,656כולל מעמ)

40229
40230
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כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

20

150

300

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2022

300

תושבים כללי

1715000720
14006

תברואה ועיקור תב"ר-
וסירוס חתולים הוצאות

300

14006

תברואה ועיקור תב"ר-
וסירוס חתולים הוצאות

300

תושבים כללי

פעולות

440

תושבים כללי

1715000750

ספר תכנית עבודה

2,000

מנהל כספים

חמרים

עיריית כפר סבא 2022

הדברות

פעולות

תושבים כללי

רחבי העיר

תשלום בהתאם לנדרש 31/12/2022

ביצוע לפי צורך

אגף חזות העיר

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום
השנה

תאריך לביצוע
המשימה

הערות

ביצוע לפי לו"ז ותקציב 31/12/2022

20

תושבים כללי

רחבי העיר

רכש חומרים לפי צורך

31/12/2022

חומרי הדברה  +חומרים לנמלת האש

תושבים כללי

רחבי העיר

דקלים בריאים ונטולי
סיכון הסביבה והציבור

31/12/2022

רחבי העיר

רחבי העיר

מתו שירות ומענים
שוטפים בתחום
ההדברה תוך עמידה
במשימות ובזמני התקן
שנקבעו להן.
31/12/2022
מתו שירות ומענים
שוטפים בתחום
ההדברה תוך עמידה
במשימות ובזמני התקן
שנקבעו להן.

נכנס לביצוע במסגרת מכרז הדברה כללי עי טבע
הדברות .במכרז כלולים שני טיפולים בשנה לכל דקל.
מעבר לכך ,נדרשים 100Kש"ח נוספים לשני טיפולים
נוספים בשנה עפ"י הנחיות משרד החקלאות -עניין
זה חדש ולא הובא בחשבון בעת הוצאת המכרז
עי חברת אש הדברות מכרז (לפי  4ימים בשבוע
בקיץ ויום אחד בשבוע בחורף לפי  ₪ 1,160ליום
כולל מעמ)

31/12/2022

יציאה למכרז מתכלל בנושא הדברה ,כולל פעילות
איגוד ערים (סעיף איגוד מתחבר להדברה)
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אגף אחזקה ותפעול

אגף אחזקה ותפעול

יעדים:

אגף התפעול אחראי על ניהול  3מחלקות :מחלקת רכב ,מחלקת חשמל מאור רחובות ורמזורים ,מחלקת
עבודות ציבוריות		.
האגף פועל להשגת שיפור מתמיד בשירותים הניתנים לתושבים ולמוסדות ציבור הן מבחינת קיצור זמן
		
והן מבחינת רמת איכות ,שיפור תדמית והידוק הקשר עם התושבים.
האגף מטפל ב כ 40,000-קריאות מוקד בשנה.

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
			
והמרחב הציבורי.
מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע.
			
פיתוח המרחב הציבורי.
קידום הארגון והעיר כעיר ירוקה וחסכונית במשאבים.
הסדרת תהליכי העבודה וחיזוק השיתופיות עם בעלי
עניין נוספים בארגון.
מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים.

פעולות
2022

15,781

600

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי פעולות
2022

-4,895

שכר
2022

6,910

עזר שכר
2022

-2,050

הכנסות
2022

-20

תב"ר
2022

7,783

תקציב
 2022כולל

התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות.

30,474

601

5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010

602

הנהלת אגף

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שכר

690

1741000110

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שעות נוספות

70

1741000130

שעות
נוספות

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

20

1741000140

אחזקת רכב שכר
עובדים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

הוצאות שונות -הנהלת אגף

10

1741000780

הוצאות
שונות

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

הכנסות

החזר מחברת ביטוח

-20

1243000540

החזר מחברת הכנסות
בטוח

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

שכר

גילום מס הכנסה

120

1096000141

גילום מס
הכנסה

מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות

הוצאות שונות

נגדי רכב

-5,895

1096000998

נגדי רכב

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

500

1742000115

שכר תקציבי עזר שכר
עזר

500

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

ליסינג תפעולי עזר

300

1742000596

נגדי
ליסינג
תפעולי עזר פעולות

300

מנהל כספים

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

150

1743000115

שכר תקציבי עזר שכר
עזר

150

מנהל כספים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שכר

שכר

690

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

70

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

20

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

10

מנהל כספים

עובדי עירייה

-20

מנהל כספים

תושבים כללי,
עובדי עירייה,

ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
 100%עמידה בצפי 31/12/2022
הכנסות

שכר

120

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

נגדי
פעולות

-5,895

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה

ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה

פעולות

שותפים

קהל יעד

מרחב
גיאוגרפי

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

כרטיס

תוצאה מצופה
בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

הוצאות שונות -כיבוד שנתי ,הרמות כוסית ,מגני הוקרה לעובדים ,כלי מטבח
וריהוט נדרש -ארון משרדי ,ספסל כניסה -מוזמנים/עובדים ,עמדת דואר
יוצא/נכנס -אגף -מחלקות ,וכיוצא בזה ע"פ הדרוש.

603

5012
5013
5014

5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021

604

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

נגדי שכר

תקציב מאושר
עבור משימה
-2,700

1096000999

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

אחזקת רכב תקציב עזר

250

1743000796

אחזקת רכב נגדי
תקציב עזר פעולות

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

הוצאות שונות

ליסינג תפעולי עזר

450

1742000796

תקציב עזר נגדי
אחזקת רכב פעולות

450

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

פיתוח ותשתיות

השתתפות באגוד ערים

551

1745000830

פעולות

551

עבודות ציבוריות

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

כרטיס

שם כרטיס
נגדי שכר

250

מנהל כספים
מנהל כספים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

הסעות ושינוע

מנוף סל ליום העצמאות

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

שוטרים בשכר לצורך סגירת צירים וצמתים ליום העצמאות

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

הסעות ושינוע

מזון לעובדים ליום העצמאות

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

עגלת חץ ליום העצמאות

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

הוצאות שונות

רכש ציוד וקישוטים ליום העצמאות

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

ניצול תקציבי יעיל 30/05/2022 /דרוש  25אש"ח מסעיף תקציבי 1751000781
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 30/05/2022 /דרוש  25אש"ח מסעיף תקציבי  1751000781שוטרים ליום עבודה=  /2ימי
עבודה 8
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 30/05/2022 /דרוש  4אש"ח מסעיף תקציבי 1751000781
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 40,000 30/05/2022 /דרוש  40אש"ח מסעיף תקציבי  .1751000781ל  2עגלות חץ+
מפעילים ל  10ימי עבודה ,סך
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 30/05/2022 /דרוש  70אש"ח מסעיף תקציבי 1751000781
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
תשלום שכר ללא 31/12/2022
חריגה תקציבית

השתתפות
באגוד ערים

סוג תקציב תקציב
2022
עזר שכר -2,700

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה
תושבים כללי

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום משכורת ושכר משולב

1,660

1742000110

משכורת
ושכר משולבי

שכר

1,660

מנהל כספים

עובדי עירייה

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שעות נוספות

300

1742000130

שעות
נוספות

שכר

300

מנהל כספים

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5011

מרחב
גיאוגרפי

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
המשימה
בסיום השנה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל01/01/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה

31/12/2022

605

תקציב מאושר
עבור משימה
160

1742000140

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

התקני בטיחות -ציוד לעבודות מסגרות +אלמנטים ממתכת-
בטיחות

100

47020

5024

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

התקני בטיחות -זוהרים -אלמנטים פלסטיק ,פסים זוהרים ,עמודי 20
נחום תקום ,מראות וכו'

47020

5025

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

העלאת בטיחות המרחב הציבורי על ידי התקנים מיוחדים.

80

1744000750

5026

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

סימון כבישים קבלניות ברחבי העיר -פעימה ראשונה

600

22004

5027

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

סימון כבישים קבלניות ברחבי העיר -פעימה שניה

370

22004

סימון
כבישים

5028

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

סימון כבישים קבלניות ברחבי העיר -חזרה ללימודים וחגי תישרי

460

22004

סימון
כבישים

תב"ר-
הוצאות

5029

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

סימון כבישים קבלניות ברחבי העיר -פעימה שלישית

370

22004

סימון
כבישים

תב"ר-
הוצאות

5023

606

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

מרחב
גיאוגרפי

תוצאה מצופה
בסיום השנה
תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

התקני
בטיחות
בדרכים
התקני
בטיחות
בדרכים
עבודות
קבלניות
בטיחות
סימון
כבישים

תב"ר-
הוצאות

120

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

120

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

פעולות

80

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

1,800

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

רחבי העיר

ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/03/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

תב"ר-
הוצאות

1,800

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

רחבי העיר

1,800

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

רחבי העיר

1,800

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

רחבי העיר

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5022

תחום

תאור המשימה

כרטיס

שם כרטיס סוג תקציב תקציב
2022
160
אחזקת רכב שכר
עובדים

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022
מבוסס על רכישה של חדש +תיקונים בסדנת המחלקה
מוצרים שלא ניתן לתקן החלפה בלבד
רכישת אספלט קר -מאי עד ספטמבר -שמונה משטחי אספלט קר .אוקטובר
עד אפריל -ארבע עשרה משטחים

צביעת אזורים ,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 :אזור תעשייה .צביעת שכונות:
אליעזר ,גאולים ,יוספטל ,קפלן ,הדרים ,גניע השרון ,עתיר ידע ,עליה ,סירקין,
ותיקים ,שכונות ירוקות וכפ''ס  .50צירים ראשיים :סוקולוב\כצנהלסון,
טרשניחובסקי ,הצומת ,בן יהודה ,הפועל ,בגין ,משה סנה ,לוי אשכול וויצמן.
בנוסף ,זה כולל קניה של אביזרי בטיחות ובלתמ''ים הערה :מדובר בצביעה
כללית של העיר הכוללת :אבני שפה (אדום לבן ,תחנות אוטובוס ,שחור לבן),
סימני כביש (חצים ,קוי הפרדה ,פסי עצירה ,משולשים וסימוני צמתים
ניצול תקציבי יעיל 31/05/2022 /צביעת אזורים ,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 :אזור תעשייה .צביעת שכונות:
אליעזר ,גאולים ,יוספטל ,קפלן ,הדרים ,גניע השרון ,עתיר ידע ,עליה ,סירקין,
עמידה במילוי,
ותיקים ,שכונות ירוקות וכפ''ס  .50צירים ראשיים :סוקולוב\כצנהלסון,
ביצוע המשימה
טרשניחובסקי ,הצומת ,בן יהודה ,הפועל ,בגין ,משה סנה ,לוי אשכול וויצמן.
בנוסף ,זה כולל קניה של אביזרי בטיחות ה
ניצול תקציבי יעיל 31/08/2022 /צביעת אזורים ,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 :אזור תעשייה ,כפ''ס  ,50חניונים.
צביעת שכונות :אליעזר ,גאולים ,יוספטל ,קפלן ,הדרים ,גני השרון ,עתיר
עמידה במילוי,
ידע ,עליה ,סחירקין ,ותיקים ,שכונה ירוקה .צביעת צירים :סוקולוב\כצנלסון,
ביצוע המשימה
טשרניחובסקי ,הצומת ,בן יהודה ,הפועל ,בגין ,משה סנה ,לוי אשכול ,ויצמן.
בנוסף ,זה כולל קניית שלטים שונים ,אביזרי בטיחות ובלתמ''ים .בנוסף,
מדובר בצביעה כללית של העיר הכוללת :אבני שפםה (אדום לבן ,תחנות
אוטובוס ,שחור לבן) ,סימני כביש (חצים ,קוי הפרדה ,פסי עצירה ,פסי
האטה ,משולשים וכולל חבק נשק .צביעה  50וחגי תשרי -לא יבוצע 2022
בשל מגבלת תקציב
ניצול תקציבי יעיל 31/10/2022 /צביעת אזורים .11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 :צביעת שכונות :גאולים ,קפלן,
יוספטל ,הדרים ,גני השרון ,סירקין ,עליה ,ותיקים ,שכונה ירוקה .צביעת
עמידה במילוי,
צירים :סוקולוב\כצנלסון ,בן יהודה ,הפועל ,בגין ,משהב סנה ,ויצמן ,כפ''ס
ביצוע המשימה
 .50בנוסף ,זה כולל קניית אביזרי בטיחות

607

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

קרצוף וריבוד כבישים  -רחוב עזרא

47022

5031

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

קרצוף וריבוד כבישים -רחוב העמק בקטע ויצמן רופין

173

47022

5032

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

קרצוף וריבוד כבישים -המיסדים קטע תל חי-הרצל

131

47022

5033

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רח' חצרות הדר קטע כצנלסון-המעפילים

141

47022

5034

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב תרי עשר בקטע ישעיהו-החווה החקלאית

329

47022

5035

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב משה שרת בקטע בן גוריון-עמרמי

0

47022

5036

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב האילנות בקטע לוי אשכול-קדומים

0

47022

5037

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב ישעיהו בקטע הנביאים-תרי עשר

151

47022

5038

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב המוביל בקטע דרך הפועל-בקעת הירח כולל הכיכר

150

47022

5039

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

חניון ציבורי המפלס\הטלאה

36

47022

5040

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב המיסדים ,חניון ציבורי מול השור סמוך לקופ''ח מאוחדת

44

47022

5041

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב אוסטושינסקי

112

47022

608

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות

עיריית כפר סבא 2022

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5030

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
84

סוג תקציב תקציב
2022
2,300
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
מרחב
המשימה
גיאוגרפי בסיום השנה
מזרח :בית ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
עמידה במילוי,
ונוף
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
מזרח:
עמידה במילוי,
קפלן
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
מזרח:
עמידה במילוי,
גבעת
ביצוע המשימה
אשכול
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
מערב:
עמידה במילוי,
עליה
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
מזרח:
עמידה במילוי,
הדרים
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה

609

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

חניון הבנים  20מאחורי בנק מזרחי

תקציב מאושר
עבור משימה
73

47022

5043

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

יד חרוצים חניון ציבורי

0

47022

5044

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב האלה

0

47022

5045

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב ירושלים בקטע ויצמן-בן גוריון

171

47022

5046

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב ביל''ו

0

47022

5047

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

מנחם בגין לפני הפניה למשה סנה

0

47022

5048

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

ויצמן מול בנק הפועלים ()104

14

47022

5049

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רחוב הנביאים בין בן יהודה לירמיהו

0

47022

5050

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחבורה

רח' הארזים

66

47022

5051

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

תיקוני גרנוליט ברחבי העיר\ונדליזם\תפרי התפשטות\התרחבות\ 15
נזק חיצוני\כלי רכב\בלאי\ וכו'

47013

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
עבודות
גרנוליט

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

35

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

5052

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

ניקוי גרנוליט ברחבי העיר\ונדליזם\תפרי התפשטות\התרחבות\
נזק חיצוני\כלי רכב\בלאי\ וכו'

20

47013

עבודות
גרנוליט

תב"ר-
הוצאות

35

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

5053

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

תיקוני שבר בגרנוליט בגשרים ברחבי העיר

0

47013

עבודות
גרנוליט

תב"ר-
הוצאות

35

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

610

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5042

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
2,300
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
מרחב
המשימה
גיאוגרפי בסיום השנה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
שכונות
עמידה במילוי,
מזרח
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
מערב:
עמידה במילוי,
סביוני
ביצוע המשימה
הכפר
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
מזרח:
עמידה במילוי,
קפלן
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /התיישנות כבישים סעיף מתוקצב בחסר גדול
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 01/12/2022 /מבוסס על אומדנים נדרשים לתיקון כ 400-מטר רבוע במדרחוב ירושלים
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /מבוסס על כ 12-ימי הפעלת קבלן ניקיון בקיטור\חול
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

611

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב ירושלים-ויצמן\בן גוריון קטעים שונים

תקציב מאושר
עבור משימה
340

47022

5055

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב איתמר בן אבי+יבניאלי

0

47022

5056

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב בן גוריון (קטעים שונים)

0

47022

5057

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שביל ציבורי בין הרחובות סמטת הדרור לרח' ששת הימים

0

47022

5058

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב תל חי (קטעים שונים)

0

47022

5059

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב ישראל ישעיהו -השלמת מדרכות

0

47022

5060

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב קפלנסקי 10-ביצוע קטע רחוב משולב

0

47022

5061

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שביל ציבורי בין רחוב זאב גלר לבני ברית

0

47022

5062

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב אנה פרנק (קטעים שונים)

180

47022

5063

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב סוקולוב (קטעים שונים)

0

47022

5064

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב העמק (קטעים שונים)

0

47022

5065

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב האילנות

0

47022

612

ספר תכנית עבודה

קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
2,300
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

מערב:
עליה

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

מערב:
עליה

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

מרכז:
פרחים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

שכונות
מרכז

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

מזרח:
גבעת
אשכול

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5054

כרטיס

שם כרטיס

מרחב
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
המשימה
בסיום השנה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

613

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב משה שרת

תקציב מאושר
עבור משימה
105

קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד
ושדרוג
מדרכות
שיפוץ
כבישים
ומדרכות
מאור רחובות

47022

5067

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רחוב האחווה

0

47022

5068

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שיפוצי כבישים ומדרכות ברחבי העיר -קבלן\קבלנים זוכים\מכרז 1,800

47019

5069

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

צביעת עמודי תאורה ברחבי העיר

0

45010

5070

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

תיקוני שיש ברחבי העיר

20

47012

5071

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

תיקוני בטון ברחבי העיר

15

47012

5072

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שדרוג מדרכות בגנים ציבוריים  -גן גלר וגיבורי ישראל

0

47022

5073

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שדרוג מדרכות -גן ציבורי -גן קשת

0

47022

5074

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שביל ציבורי בין העמק לתל חי  -גנ"צ ארזים

0

47022

5075

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

תחזוקת מרחב ציבורי -מדרכות וכבישים ברחבי העיר -שריון חוזה 580
שנתי

614

1742000750

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,בטיחות בדרכים

תב"ר-
הוצאות

1,800

תב"ר-
הוצאות

1,100

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה

בטונים שיש תב"ר-
הוצאות
וצביעת
עמודי
תאורה
בטונים שיש תב"ר-
הוצאות
וצביעת
עמודי
תאורה
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
קרצוף רבוד תב"ר-
הוצאות
ושדרוג
מדרכות
פעולות
עבודות
קבלניות

35

35

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה

רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל\ 31/12/2022
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

מבוסס על שימור והחזקת קיים ברחבי העיר

2,300

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה

ניצול תקציבי יעיל\ 31/12/2022
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\ 31/12/2022
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\ 31/12/2022
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל\ 31/12/2022
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

לא יבוצע  2022-העדר תקציב

2,300
2,300
580

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5066

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
2,300
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
מרחב
המשימה
גיאוגרפי בסיום השנה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
שכונות
עמידה במילוי,
מרכז
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /לא יבוצע  2022-העדר תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /קיים צורך להגדלת הסך המבוקש ,במידה והחלטת הארגון תיכלול העברת
הגשרים לתחזוקת המחלקה ,מחלקת עבודות ציבוריות .הפרש למשימה
עמידה במילוי,
יתוקצב מיתרת תבר 47022
ביצוע המשימה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על אומדנים לצביעת  250עד  300עמודים בשנה בגובה  4.5מטר
עד  6.5מטר
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על אומדנים לתיקוני שיש בכיכר העיר לא כולל תיקון תפרים (הפרשי
גובה ,שקיעת תקרת חניון)
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

לא יבוצע  2022-העדר תקציב
לא יבוצע  2022-העדר תקציב
מבוסס על רטיינר חודשי של  .110,000הפרש תשלום למשימה יתוקצב
מתבר 47022

615

5077

616

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

הפעלת ציוד מכני הנדסי ברחבי העיר

תקציב מאושר
עבור משימה
85

1745000750

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

הפעלת ביוביות וצוותי ניקיון\קולטנים ברחבי העיר

170

1745000750

ספר תכנית עבודה

עבודות
קבלניות

עבודות
קבלניות

עיריית כפר סבא 2022

פעולות

290

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5076

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 290

שותפים

קהל יעד

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
מרחב
המשימה
גיאוגרפי בסיום השנה
רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022ניקוי והרחבת תעלות :תעלה צפונית לשכונת אליעזר ועד טשרניחובסקי,
תעלה מרחוב העיט מהמאגר וצפונה ,תעלה צפונית לשכונת עליה ועד
עמידה במילוי,
קפלנסקי  ,40תעלה סמוך לכביש  ,40העמקת מאגר בן יהודה סמוך לתחנת
ביצוע המשימה
פז ,ניקוי והרחבת התעלה ,תעלה מבית האבן סובב יוספטל ועד למובל
החדש ,תעלה לכיון קבר בנימין ,תעלה מקבילה לעתיר ידע ,תעלה מאחורי
רחוב אברבנאל ועד להתפצלות לעתיר ידע ,תעלה מערכבית לתחנת הדלק
טן ,תעלת עמק חורון ,תעלה מקבילה לרחוב המוביל ,תעלת המובילך לרחוב
אלי הורוביץ ,תעלה מיציאה מאבן גבירול לקראת החומה החדשה ,מאגר
רחוב הנשר ,ניקיון כיכר רחוב הנשר\הזמיר ,מאגר פז -ביצוע  2חסימות
בתעלה ,תיקון שיפועים לכיוון קבר בנימין ,מול שכונת גאולים תיקון שיפוע
וכניסה לתעלה
רחבי העיר ,ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022ניקיןו ניקוזים בסביבות שקעים אבסולוטיים :טירת צבי (באזור המזרחי) כל הקו
רחבי העיר עמידה במילוי,
מבן יהודה ,מצדה  ,10רחוב גרץ ,רחוב הרמה ,המפלס בספורטאים ,רח' הדקל
ביצוע המשימה
בגינה הציבורית ,שועלי שמשון (כניסה מרח' הראשונים) ,קופין (ע''י הבית
עלמין) ,קלישר בסוף הרחוב +בתוך הגינה ,קולטן שדה ,תורה ועבודה (צמוד לחיל
הים) ,יהודה הלוי ,רמב''ם פינת האמוראים ,רח' בילו ,בן גוריון (ע''י המקווה),
טרומפלדור ,רח' ירושלים פינת בן גוריון ,רח' הכנסת בסוף ,יחיעם בסוף (ע''י
שפרינצק) ,צביה לובטקין ,בוסלך ,רח' גולומב פינת ברנר+פינת בלינסון ,דב הטז
חכעוון ביעה''ח מאיר ,גאולה  ,23היסמין ע''י סטקיית הכפר ,השרון (ע''י אוטו
קול) מקביל לטשרניחובסקי\ויצמן ,רח' אנילביץ ,רח' שיבת ציון (בגב ביה''ח
מאיר) ,ויצמן\העמק ,נורדארו\יציאת אירופה ,רוטשילט באזור הכיכר (ע''י גלידת
פינגווין\נחשון) ,רוטשילד\המייסדים ,רח' בילו ,רח' כצנלסון  ,40גולומב\כצנלסון,
בין זאב גלר לחבצלת השרון  ,22עמרני\רוטשילד ,רח' נורדארו  11ע''י הבמפר,
ירושלים\מול הכרמל\ארבל לכיוון הקניון ,לעבור על גאולים אבן שיפרוט ,רח'
אנצו סירני  ,42אזור התעשייה מול אחלה ,רח' המסגר בסוף ,רח' השיקמה ,38
המנופים פינת יוחנן הסנדלר ,המנופים והיוצרים ,עליה ,שיפר פרוג ,קורצ'אק,
ברדיצ'ב ,צייטלין ,רח' רינגלבלום בכיכר הגדולה (אוטובוסים) ,ויתקין  2קולטנים
ע'יי סבינו ,רמז הארי הקדוש ,קפלנסקי ,רח' טשרניחובסקי  ,106+86פרישמן,
רח' לסל ,אבהא קובנר-משה הס ,רח' ש''י עגנון ,רח' אז''ר ,רח' חב''ד ,מדרחוב
ירושלים ,נחליאלי פינת המוביל ,דוכיפת פינת העפרוני ,דרך קדומים  ,2בן יהודה
(תחנת דלק פז) .שטיפת קווים :אזור תעשיה ,שכונת גאולים ,עתיר ידע ,אזור
הראשונים\ הרעות\ יציאת אירופה ,הגליל ,משה דיין ,תל חי ,בר אילן ,דוד אלעזר,
אזור העבודה\ ירושלים\ ז'בוטינסקי\ משה הס\ מרכז העיר\ כצנלסון ,כצנלסון\
מעפילים ,נורית\ החיל ,כצנלסון\אזור הכרמל ,הכרמל-הרצל ,רוטשילד ,רוטשילד,
בילו ,בן גוריון ,אוסטושינסקי ,סוקולוב ,שכונת הפרחים\ששת הימים ,ששת
הימים\לוינסקי\ותיקים ,משה סנה ,יוספטל ,קפלן ,יוספטל ,שכונת האוניברסיטה,
שכונת הדרים ,אנגל ,בן יהודה ,מנחם בגין ,המוביל ,הפועל ,הפועל פויצמן ,ויצמן-
גאולה\טשרניחובסקי\ גורדוןברנר ,טושרניחובסקי ,הצומת.
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מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שימוש בעגלות חץ ברחבי העיר

תקציב מאושר
עבור משימה
0

עבודות
קבלניות

1745000750

5079

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

הפעלת קבלן

35

1745000750

עבודות
קבלניות

פעולות

290

5080

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

משטחי מלט

15

1742000720

חמרים

פעולות

50

5081

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

חול

15

1742000720

חמרים

פעולות

50

5082

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

צבע

15

1742000720

חמרים

פעולות

50

5083

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

פירזול

5

1742000720

חמרים

פעולות

50

5084

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

שונות

0

1742000720

חמרים

פעולות

50

5085

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

פיתוח המרחב הציבורי

תחזוקה

רכישת עגלה

0

1742000930

ציוד מיוחד

פעולות

0

5086

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

קהילה ופנאי

ציוד אבלות

0

1742000930

ציוד מיוחד

פעולות

0

5087

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תרבות ואירועים

ציוד לאירועים (הוראות ארגון)

0

1742000930

ציוד מיוחד

פעולות

0
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בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה
בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,דוברות והסברה,
מנהל הנדסה

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5078

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 290

שותפים

קהל יעד

מרחב
גיאוגרפי
רחבי העיר

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
המשימה
בסיום השנה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022ליווי ביצוע כל העבודות בצירים ראשיים ולא ראשיים לפי  40ימי עבודה -לא
יבוצע  2022-בשל מגבלת תקציב
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022דרוש הגדלת סעיף שוטף -עבודות קבלניות -ניקוז .אומדן להפעלת קבלן
כ 10-ימי עבודה
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על כ 30-משטחי בטון בשנה
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על כ 12-משאיות כל השנה
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על הוצאה חודשית של קניית צבע ומוצריו כ 2,500-ש''ח בחודש
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על הוצאה חודשית של כ 2,100-ש''ח בחודש
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022מבוסס על מוצרי צריכה מתקלים כ 1,200-שקל בחודש
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022רכישת עגלה עירונית מותאמת להובלת ציוד ומחסומים
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022רכישת גזיבו ,מאווררים
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה
ניצול תקציבי יעיל\  31/12/2022נדרש קניית תוספת של כ 100-מחסומים תיקניים +דוכן נואמים +אלומות
דגלים
עמידה במילוי,
ביצוע המשימה

619

חשמל ומיזוג אויר

5088

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

הגדלת חיבור חשמל בגני ילדים

0

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,גני ילדים ,חינוך,
מנהל הנדסה

5089

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

שדרוג לוחות חשמל במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

0

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,בתי ספר ,גני
ילדים ,חינוך ,מנהל
הנדסה

5090

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

שדרוג תאורת כיתות בי"ס וגנ"י

0

בטחון ,בטיחות ושירותי
חירום ,בתי ספר ,גני
ילדים ,חינוך ,מנהל
הנדסה

5091

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

שדרוג תאורה מוסדות ציבור -פנים וחוץ

5092

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

5093
5094

620

45009

0

חשמל
במוסדות
עירייה

תב"ר-
הוצאות

270

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תיקוני חשמל במוסדות חינוך -קריאות שבר ותיקונים יזומים-
קבלן זוכה

0

חינוך

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תגבור עובד קבלן -לאחזקת חשמל מוס"ח -קריאות מוקד

0

חינוך

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תגבור עובד קבלן -לאחזקת חשמל מוסדות ציבור -קריאות מוקד 600

600

מוסדות ציבור

1098003751
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תחזוקת
חשמל מבנים

פעולות

הגיל הרך ,ילדים ,רחבי העיר פחות הפסקות
חשמל בעקבות
נוער ,צעירים,
עומס יתר
מבוגרים ,הורים,
אנשים עם
מוגבלות ,אוכ'
דתית ,עובדי
עירייה
הגיל הרך ,ילדים ,רחבי העיר התישנות
חומרים,אי עמידה
נוער ,צעירים,
בתקן,בטיחות אש
מבוגרים ,הורים,
אנשים עם
מוגבלות ,אוכ'
דתית ,עובדי
עירייה
הגיל הרך ,ילדים ,רחבי העיר מרחב לימודים
נאות,ללא פגיעה
נוער ,צעירים,
בראיה לטווח
מבוגרים ,הורים,
ארוך,פחות תקלות
אנשים עם
וקריאות מוקד.
מוגבלות ,אוכ'
דתית ,עובדי
עירייה
רחבי העיר ,ביצוע לפי תכנית
רחבי העיר העבודה ובהתאם
לתקציב מאושר
ללא חריגה
תקציבית
תושבים כללי ,רחבי העיר ביצוע לפי צורך
ועמידה בזמני התקן
עובדי עירייה
(קריאות מוקד)
תושבים כללי ,רחבי העיר ביצוע לפי צורך
ועמידה בזמני התקן
עובדי עירייה
(קריאות מוקד)
תושבים כללי ,רחבי העיר ביצוע לפי צורך
ועמידה בזמני התקן
עובדי עירייה
(קריאות מוקד)

31/12/2022

אומדן 180 :אש"ח תב"ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד

31/12/2022

אומדן 533 :אש"ח תב"ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד

31/12/2022

"אומדן 5000 :אש""ח תב""ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל
ועוד .כל שנה  2-3בתי ספר ,אומדן שדרוג בי""ס רבין כ 200,000-ש',המשך
שדרוג בתי ספר וחיסכון באנרגיה.אחריות :מחלקת חשמל  +חכ""ל
מיקור חוץ 300 .אש""ח מתוך תב""ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים"

31/12/2022

ע"פ מנהל מח' חשמל -יצחק -אומדן המשימה  1000אש"ח

31/12/2022

אומדן 200 :אש"ח תב"ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל
ועוד ₪ 100,000.לטובת תיקוני ליקויי בטיחות -קצין בטיחות .סך זה הוצא
ב.2020 -
אומדן 658 :אש"ח תב"ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד.
יומי כולל רכב וציוד=  26 *₪ 2,106יום= ₪ 54,756חודשי .שנתי= 657,072
ש"ח
יומי כולל רכב וציוד=  26 *₪ 2,106יום= ₪ 54,756חודשי .שנתי= 657,072
ש"ח

31/12/2022
31/12/2022

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב
גיאוגרפי

תוצאה מצופה
בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

621

5096
5097

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תאורה עבור אירועים שנתיים -חנוכה ,פורים,אירועי זכרון
ועצמאות ,ועוד

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

שדרוג ותחזוקת מערכות אל -פסק -מוסדות עירייה

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

בטיחות

עבודות חשמל לצורך עמידה בתקן כיבוי אש -מוס"ח

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

מיזוג

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

מיזוג

תיקוני מזגנים לכלל מוסדות העירייה .שיריון חוזה תחזוקה
שנתית -שוטפת ושבר ל 4,000מערכות מזגנים מפוצלים
במוסדות חינוך וגני ילדים לפי תכנית העבודה
תיגבור מיזוג -מוסדות חינוך -תב"ר

5098

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

5100

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

5104

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

5099

5101
5102
5103

5105

622

45009

50

45009

חשמל
במוסדות
עירייה
חשמל
במוסדות
עירייה

1811000752

תיקוני
מזגנים חינוך

570

תב"ר-
הוצאות

פעולות

מוסדות ציבור

תושבים כללי,
עובדי עירייה

270

31/12/2022

אומדן 250 :אש"ח תב"ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל ועוד
מבוקש תב"ר חדש ייעודי .יש לקזז את הסכום מתב"ר/שוטף ביטחון ,ע"פ
החלטת מנכ"ל מיום  24/08/2020המשך תיקון ליקויים דוח מהנדס בודק.
תשלום חודשי לספק זוכה כ ₪ 40,000 -חודשי₪ 20,000 +
חלפים ₪ 100,000+לתגבור בחודשים החמים וחופשת הקיץ .הנתון לאחר
פ.ע פירי מתאריך  17/8הגדלת תקציב
אומדן 500 :אש"ח תב"ר  53018שדרוגי מוסח  -מיזוג ,בטיחות חשמל
ועודמשימת רכישת המזגנים ע .האגף מבצע תחזוקה ותיקונים -מיזוג.
שדרוג מזגנים ישנים מאוד לפי צורך ,חיסכון באנרגיה.

0

בטחון ,חירום ובטיחות

570

תושבים כללי ,רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
מנהל כספים
עמידה במילוי
עובדי עירייה
המשימה
תושבים כללי ,רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
בתי ספר ,גני ילדים,
עמידה במילוי
החברה הכלכלית ,חינוך עובדי עירייה,
המשימה
ילדים ,הגיל הרך,
נוער
תשלום שכר ללא 31/12/2022
עובדי עירייה
מנהל כספים
חריגה תקציבית

0

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום משכורת ושכר משולב

1,010

1743000110

משכורת
ושכר משולבי

שכר

1,010

תושבים כללי

רחבי העיר ע"פ דוח מהנדס
בודק

31/12/2022

אומדן  50אש"ח

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שעות נוספות

120

1743000130

שעות
נוספות

שכר

120

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

60

1743000140

אחזקת רכב שכר
עובדים

60

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

החלפת עמודים רקובים :שדרוג תאורת רחוב וגינות ציבוריות
-קבלן זוכה

1,100

45010

מאור רחובות תב"ר-
הוצאות

1,100

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

31/12/2022

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכש -דו"ח פריטים -חלפים ואביזרים בתחום החשמל לצורך
תיקונים -עובדי מחלקה.השכרת גנרטורים+חיבור+מהנדס בודק,
בדיקות ועבודות קטנות יזומות
כלי עבודה וחלפים מתכלים -תאורת רחובות

200

1098003421

אחזקת
חשמל

פעולות

200

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר פחות תלונות
תושבים על חוסר
תאורה בגני
שעשועים
רחבי העיר מוכנות לחירום

31/12/2022

הוספת תאורה בגינות ציבוריות וגינות כלבים +החלפת

10

1743000740

כלים
מכשירים
וציוד

פעולות

10

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר ניצול תקציבי יעיל

31/12/2022

בקשות להצבת גנרטורים במוס"ח ,דו"ח פריטים ,ו .אומדן מלאי פריטים
כ 100 -אש"ח.תוספת עבור פריטים שלא נכללו ברשימה (תאורת לד
דקורטיבית)
שדרוג רכיבים ישנים ופגועים.

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5095

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
270
תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

תוצאה מצופה
מרחב
גיאוגרפי בסיום השנה
רחבי העיר מתן שירות מיטבי
ליחידות העיריה
בהתאם לצורך
רחבי העיר ביצוע שדרוג לפי
תכנית

תאריך לביצוע הערות
המשימה
 31/12/2022אומדן כ₪ 500,000 -

623

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

חומרים לעבודות -תאורת רחובות

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

מיזוג

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

מיזוג

אחזקת מזגנים מרכזיים -שוטף .שריון חוזה תחזוקה שנתית-
קבלן -תחזוקה למיזוג אולמות גדולים 12 -מערכות מיזוג גדולות-
שירות וחלפים +תיקונים בלתי צפויים.
150
מיזוג במוסדות שאינם חינוך -תב"ר

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

בטיחות

עבודות חשמל לצורך עמידה בתקן כיבוי אש -מוסדות ציבור

5110

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע

בטיחות

שדרוג חשמל במקלטים

0

5111

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תיקוני חשמל במוסדות שאינם חינוך -קריאות שבר ותיקונים
יזומים -קבלן זוכה

220

45009

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

שדרוג מערכות אל-פסק למערכות המחשוב -מוסדות ציבור

0

45009

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תשלום מכרז  2022-לתחזוקת תאורת רחוב

2,300

1743000750

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תיקון ותחזוקת רמזורים ברחבי העיר

750

1744100750

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תשלום צריכת חשמל רחובות

3,500

1743000760

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חשמל

תשלום עבור צריכת חשמל רמזורים

90

1744100760

5107
5108
5109

5112
5113
5114
5115
5116

624

1743000720

חמרים

150

1098003750

0

45009

אחזקת
מזגנים
מרכזיים
מיזוג
במוסדות
עירייה
חשמל
במוסדות
עירייה

45009

חשמל
במוסדות
עירייה
חשמל
במוסדות
עירייה
חשמל
במוסדות
עירייה
עבודות
קבלניות
תאורה
עבודות
קבלניות
רמזורים
חשמל

45008

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

חשמל
רמזורים

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

תושבים כללי

פעולות

150

מנהל כספים

תושבים כללי,
עובדי עירייה

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

150

מנהל כספים

תושבים כללי,
עובדי עירייה

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

270

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

270

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

270

מנהל כספים

תושבים כללי,
עובדי עירייה

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

270

רחבי העיר

פעולות

2,300

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

פעולות

750

חזות העיר

תושבים כללי,
עובדי עירייה

רחבי העיר

31/12/2022

מניעת תקלות
חוזרות,שדרוג מיזוג
מרכזי ישן
31/12/2022
שדרוג מערכות/
רכישה/חיסכון
באנרגיה
31/12/2022
בטיחות מבנים
והכנה לחירום
ושגרה,שיפור מענה
לצרכים שוטפים.
31/12/2022
שדרוג מקלטים
והכנה לחירום.
31/12/2022

ביצוע לפי צורך
ועמידה בזמני התקן
(קריאות מוקד)
31/12/2022
ביצוע
המשימה,ניצול
תקציבי יעיל
31/12/2022
הפעלת הקבלן
לפי תנאי המכרז
בהתאם לצורך
31/12/2022
ביצוע לפי צורך

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5106

תקציב מאושר
עבור משימה
35

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 35

תוצאה מצופה
מרחב
גיאוגרפי בסיום השנה
רחבי העיר עמידה בתקנים

תאריך לביצוע הערות
המשימה
 31/12/2022רכישת כלי מדידה ובדיקה (,LTמיגר) מדידת עוצמת תאורה.
נוספו  2מערכות נוספות -חט"ב אילן רמון ,בי"ס רחל המשוררת .אומדן
החלפת מיזוג בי"ס בר לב כ 225,000-ש' .לא יבוצע  2022-החלפת מיזוג
בר לב -בשל העדר תקציב
מערכות המיזוג במוסדות העירייה ישנות כבנות  20לכל הפחות .מצ"ב
אומדן מצורף.
מבוקש תב"ר חדש ייעודי .יש לקזז את הסכום מתב"ר/שוטף ביטחון ,ע"פ
החלטת מנכ"ל מיום  24/08/2020אומדןשדרוג ותיקון ליקויים אגף
תפעול כ 250,000-ש' .לא יבוצע  2022-בשל העדר תקציב
מצ"ב אומדן מצורף -משימה עברה לביטחון .חלק יחסי חשמל/תאורה
ושדרוג לוחות חשמל .לא יבוצע  2022בשל העדר תקציב
תיקוני שבר למוסדות ציבור -קבלן זוכה.
לא יבוצע  2022-בשל העדר תקציב
הסך הינו למכרז חדש-קבלן זוכה.
עבור קבלן זוכה מכרז חדש.

פעולות

3,500

חזות העיר

תושבים כללי

רחבי העיר ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

צריכה ע"פ מד

פעולות

90

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

צריכה ע"פ מד

625

5118
5119
5120
5121
5122
5123

5124
5125
5126
5127

626

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח המרחב הציבורי

חשמל

תיקוני עמודי תאורה ושלטים מוארים לאחר תאונות דרכים

תקציב מאושר
עבור משימה
80

1743000751

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

סקר יציבות עמודי תאורה

160

1743000753

פיתוח המרחב הציבורי

חשמל

בחירת יועץ ,הכנת תכנית ואישורה  +ייעוץ משפטי לצורך החלפה
וייעול תאורת חוץ ותאורת פנים במוסדות חינוך

רכב

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

חזות העיר ,מנהל
הנדסה

תושבים כללי

תושבים כללי

רחבי העיר ביצוע סקר לפי
תכנית

31/12/2022

רחבי העיר

פיתוח המרחב הציבורי

חשמל

בחירת יועץ ,הכנת תכנית ואישורה  +ייעוץ משפטי לצורך החלפה
וייעול תאורת חוץ ותאורת פנים במוסדות ציבור

0

רחבי העיר

פיתוח המרחב הציבורי

חשמל

ביצוע סקר ובחינת הצרכים להחלפה וייעול אמצעי קירור וחימום
מוסדות ציבור וחינוך

0

רחבי העיר

פיתוח המרחב הציבורי

חשמל

בחירת יועץ ,הכנת תכנית ואישורה להחלפה וייעול אמצעי קירור
וחימום -מוס"ח ומוסדות ציבור

0

רחבי העיר

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

סקר יציבות עמודי תאורה

45010

0

מאור רחובות תב"ר-
הוצאות

1,100

מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

הוצאות שונות

דלק -שיטור עירוני

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

תיקונים -כלי רכב שיטור עירוני

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום

רחבי העיר

יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא

תחזוקה

תיקונים כלי רכב -פיקוח משולב

0

בטחון ,בטיחות ושירותי תושבים כללי
חירום ,החברה הכלכלית

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חזות העיר

עבודת טרקטור חישוף עשבייה

0

תושבים כללי

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

חזות העיר ,מנהל
הנדסה

ביצוע
המשימה,ניצול
תקציבי יעיל
ביצוע
המשימה,ניצול
תקציבי יעיל
ביצוע
המשימה,ניצול
תקציבי יעיל
ביצוע
המשימה,ניצול
תקציבי יעיל
בטיחות תושבים
ועוברי דרך מניעת
פציעות גופניות.

31/12/2022
31/12/2022

"אחריות :מחלקת חשמל  +חכ""ל
מיקור חוץ 300 .אש""ח מתוך תב""ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים"
 100 .אש"ח מתוך תב"ר  13024הערכות עירונית למשבר האקלים

31/12/2022

"אחריות :מחלקת חשמל  +חכ""ל
מיקור חוץ 100 .אש""ח מתוך תב""ר  13024הערכות עירונית למשבר
האקלים"
אחריות :מחלקת חשמל  +חכ"ל 50 .אש"ח מתוך תב"ר  13024הערכות
עירונית למשבר האקלים

31/12/2022

תוכנית רב שנתית על פי תוכנית חלוקת העיר לאזורים .החלפה ושדרוג
רחובות בהתאם לדוח.

31/12/2022

ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5117

כרטיס

שם כרטיס סוג תקציב תקציב
2022
תיקון עמודי פעולות 80
תאורה
ושלטים
מוארים
פעולות 160
הוצאות
בגין חסכון
בחשמל
0

שותפים

קהל יעד

תוצאה מצופה
מרחב
גיאוגרפי בסיום השנה
רחבי העיר ביצוע תשלום ללא
חריגה תקציבית

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

יבוצע מסעיף תקציבי  1722400531דלק שיטור עירוני של אגף ביטחון
(100אש"ח)
יבוצע מסעיף תקציבי 1722400532של אגף ביטחון (5אש"ח)
יבוצע מסעיף תקציבי  1943000532תיקונים כלי רכב פיקוח משולב של
פיקוח ( 30אש"ח))
 13015דרוש סך שנתי למשימה  .₪ 40,000תקציב שייך לחזות העיר..

627

5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139

628

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חזות העיר

עבודות שופל

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חזות העיר

עבודות שונות לבובקט

0

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

חזות העיר

משאיות -פינוי פסולת

0

חזות העיר

תב"ר-
הוצאות

173

מנהל כספים

תב"ר-
הוצאות

173

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

173

מזרח:
קפלן

תב"ר-
הוצאות

173

רחבי העיר

תב"ר-
הוצאות

173

תב"ר-
הוצאות

173

תב"ר-
הוצאות

173

מנהל כספים

שכר

2,190

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכר

0

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

הסעות ושינוע

מכרז למתן שירותי הובלה פנים וחוץ ארגוני -שרות מחלקת רכב
לכלל הארגון.

30

14003

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת משאית עם מנוף חשמל

0

14003

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת מחרשה לחווה החקלאית

11

14003

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת מכסחת עשבייה

11

14003

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת  3טרקטורונים עבור שירות לרשות הספורט ,לפארק
העירוני ,ולאיצטדיון העירוני

0

14003

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת טרקטור

121

14003

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת מטאטא כבישים -מכרז מתפרסם בחודש 10/2021

0

14003

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שכר למנהל רכב

2,190

1096000110

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שכר

0

1096000210
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הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
הצטיידות
לתברואה
ומלגזה
שכר למנהל
רכב
שכר

חזות העיר

תושבים כללי

חזות העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

רשות הספורט

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5128

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב
גיאוגרפי
רחבי העיר

תאריך לביצוע הערות
תוצאה מצופה
המשימה
בסיום השנה
ניצול תקציבי יעיל 13015 31/12/2022 /דרוש סך שנתי למשימה  53,000ש"ח .תקציב שייך לחזות העיר..
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 13015 31/12/2022 /דרוש סך שנתי למשימה  .₪ 16,000תקציב שייך לחזות העיר..
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל13015 31/12/2022 /דרוש סך שנתי למשימה  19,000ש"ח .תקציב שייך לחזות העיר..
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 14002 31/12/2022 /קיים זוכה מכרז למשימה .רכש/מחסני העירייה .הזוכה -א.מ.א
פתרונות לוגיסטיים.
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /המשאית והמנוף ישנים מאוד  1997בלאי גבוה מאוד.
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /המחרשה הקיימת מיושנת ותקולה .בלאי גבוה.
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /המקסחת הקיימת מיושנת ותקולה .בלאי גבוה.
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל - 4002 31/12/2022 /ע"פ אריה -מנהל המחלקה ,הטרקטורונים הקיימים מיושנים שנת
 .2012טרקטורון -ספורט -מושבת .קיימת אפשרות לעסקת טרייד-אין,
עמידה בביצוע
מבקש אישור ,במטרה להוזלת הרכישה.
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /הטרקטור דרוש בעדיפות גבוהה מאוד לביצוע כלל המשימות ,ובפרט
בשטחים הפתוחים
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל 31/12/2022 /אריה :הרכישה מתבר הצטיידות  .14003יש להגדיל את תבר ההצטיידות
בשל מכרז שפורסם בתאריך 10/2021
עמידה בביצוע
המשימה
תשלום שכר ללא 31/12/2022
חריגה תקציבית
31/12/2022

629

5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150

630

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום שעות נוספות

1096000130

110

מנהל כספים

עובדי עירייה

מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים

110

1096000140
1096000531

דלק

פעולות

1,080

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

ליסינג -טנדר לגינון

60

1096000930

ליסינג

פעולות

3,785

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

ליסינג -רנו חשמלית -למחלקת עבודות ציבוריות

29

1096000930

ליסינג

פעולות

3,785

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

ליסינג -טנדר קנגו למחלקת חשמל

39

1096000930

ליסינג

פעולות

3,785

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

ליסינג

3,628

1096000930

ליסינג

פעולות

3,785

רחבי העיר

שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

ליסינג -רנו חשמלית -למרלו"ג /מחסנים

29

1096000930

ליסינג

פעולות

3,785

רחבי העיר

התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות הוצאות שונות

רכישת דלקים לרכבי העבודה ,רכבי הליסינג ,כלים מכאנים כבדים 1,080
וגנרטורים

כרטיס

שם כרטיס
שעות
נוספות

אחזקת רכב שכר
עובדים

רחבי העיר

התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות תחזוקה

מתן שירות תיקונים ותחזוקה של כלל הרכבים ברשות

600

1096000532

תיקונים

פעולות

600

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות ביטוח

אגרות רישוי וביטוח לכלל הרכבים ,נגררים ,טרקטורונים וכד'

280

1096000533

הוצאות טסט פעולות
ובטוח

280

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות הוצאות שונות

תשלום כבישי אגרה ומנהרות

30

1096000780

פעולות

30

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר
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שונות

תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

31/12/2022

ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה
ניצול תקציבי יעיל31/12/2022 /
עמידה בביצוע
המשימה

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
5140

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
400

סוג תקציב תקציב
2022
400
שכר

מרחב
גיאוגרפי

תוצאה מצופה
בסיום השנה
תשלום שכר ללא
חריגה תקציבית

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

הצריכה לחודש אוגוסט גדלה ל  .₪ 114,000הצריכה תגדל ל -כ ₪ 120,000
עקב רכישה נוספת של מטאטא כבישים .דלק ושמנים שנתי= 1,440,000
.₪
דרוש -אריה בן זאב12*5,000 -
דרוש -אנדרס12*2,400-
דרוש -יצחק12*3,200 -

דרוש -אריה בן זאב2,400*12 -
הרכבים מיושנים .בלאי גבוה .עבודה בשתי משמרות .ובנוסף ,יירכש מטאטא
כביש נוסף.
דרוש הגדלת תקציב בשל רכישת מטאטא כבישים נוסף.
תקציב מבוקש מחלקה -הופחת ,עקב ירידה במס' כלי הרכב המשתמשים
באגרות כבישים ומנהרות.

631

יחידות העירייה

תאגידים עירוניים
צילום :ראובן שלומי
632

ספר תכנית עבודה
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633

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ הינה חברה עירונית מוכרת ומאושרת על ידי אגף בכיר לתאגידים
עירוניים במשרד הפנים ומצויה בשליטתה של עיריית כפר סבא .החברה פועלת בתחומה המוניציפאלי של העיר
כפר סבא החל משנת  1991ומשמשת כזרוע ביצוע ארוכה של העירייה ,הפועלת בארבעה תחומים עיקריים:
תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות ,ניהול ותפעול של תחומים מוניציפליים שונים ,פיתוח
עסקי ויזמות של פרויקטים עבור העיר ותושביה וניהול ותפעול מנהלת עסקים עירונית .החברה הכלכלית
		
פועלת לפי מספר עקרונות מנחים:
 .1תחרותיות עסקית :מהירות תגובה וביצוע ,יכולת ביצוע בעלויות שוק ,סינרגיה ומקסום ערך בין יחידות החברה		.
 .2מקסום התשואה הציבורית :יצירת רלוונטיות לאתגרים העירוניים ,חיבור לצרכי התושבים ובעלי העסקים בעיר,
			
מימוש הזדמנויות מחוץ לגבולות העיר.
 .3חדשנות וייזום :חתירה לייזום והטמעת חדשנות בפעילויות החברה השונות ,שימוש בפלטפורמות העירוניות
להטמעת יישומים וטכנולוגיות ,יצירת רשת שותפים בינלאומיים
 .4אסטרטגיה :החברה הכלכלית מתחרה בזירה עסקית דינמית ,תוך שמירה על רלוונטיות לאתגרי הרשות וחתירה
					
לחדשנות וייזום.
 .5מעטפת אנושית מקדמת :עידוד סקרנות אישית ,יצירת אתגרים מקצועיים ,דינמיות חברתיות ופתיחות ארגונית.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

יעדים:

ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים ובתקציב
ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר ואיכותי בפניות
התושבים.
חלוציות בחדשנות תחבורתית ותחבורה חכמה.
יצירת מודל מניב מניהול מי נגר.
להגיע לאיפוס אנרגטי בתוך חמש שנים.
מכירת כלל שטחי הפרסום בעיר.
מקסום נכסים.
עידוד ייצור חשמל נקי בקרב תושבים.
קידום פרויקט עיר אפס פסולת.
					
פיתוח התע"ש.
					
פיתוח עתיר ידע.
קידום אכלוס נדל"ן מניב.
קידום ופיתוח מרחב עירוני.

פעולות 2022

1,270

הכנסות 2022

-3,500

תב"ר 2022

4,000

תקציב  2022כולל

5,270

			
קידום פיתוח כ"ס .50
קידום פרויקט קריית התקשורת.
קייטרינג בריא  -אספקת ארוחות למוסדות חינוך.
שיפוץ בתים ,גינות עבור ועדי בתים.
תשתית תקשורת מתקדמת.

634

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

635

פיתוח עסקי

 900001כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

תכנון וביצוע

הגדלת הכנסה עירונית מעסקים

תחבורה

הפעלת שאטלים מתחנת הרכבת וחניון האצטדיון לאזור התע"ש

0

עסקים

הפחתת פליטות באמצעות ייצור חשמל סולארי

בר קיימא

גגות סולארים  -התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור
חשמל על מבני ציבור ,קירוי מגרשי ספורט ,קירוי חניונים

20

1960000750

הוצאות
חשמל ירוק

הפחתת פליטות באמצעות ייצור חשמל סולארי

בר קיימא

גגות סולארים  -התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור
חשמל על מבני ציבור ,קירוי מגרשי ספורט ,קירוי חניונים

700

1960000751

 900004כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

הפחתת פליטות באמצעות ייצור חשמל סולארי

הכנסות

הכנסות מיצור חשמל גגות סולארים  -מוסדות עיריה

-800

1460000691

 900005כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900006כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הפחתת פליטות באמצעות ייצור חשמל סולארי

הכנסות

הכנסות חשמל ירוק

-1,500

1460000690

הוצאות
מיצור חשמל
סולרי חברה
כ
הכנסות
הכנסות
מיצור חשמל
סולרי חברה
כלכלית
חשמל ירוק הכנסות

ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים

בינוי ושיפוץ

גג ירוק מבנה מנהל בי"ס ע"ש שמעון פרס

בתי ספר ,חינוך

בינוי ושיפוץ

 M21מוסדות חינוך לשנת  14( 2022מוסדות)

 900002כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900003כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

 900007כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 900008כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 900009כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900010כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

636

עסקים

רחבי העיר

הגעה להפחתה של 1,800
רכבים מחודש פברואר .2020

31/12/2022

פעולות

20

קיימות וחדשנות

תושבים כללי רחבי העיר

 90%איפוס אנרגטי

31/12/2022

פעולות

700

קיימות וחדשנות

תושבים כללי רחבי העיר

 90%איפוס אנרגטי

31/12/2022

-800

קיימות וחדשנות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

-1,500

קיימות וחדשנות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות ימשכו לאורך כל תקופת החוזה מול חח"י

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מתקציב ( 2021גף חינוך)

בתי ספר ,חינוך

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מתקציב אגף חינוך

בינוי ושיפוץ

הקמת קרית החינוך הדמוקרטית  -עבור שלב תכנון בלבד

0

0

בתי ספר ,חינוך

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

בכפוף לקבלת אישור מנכ"ל לקידום וביצוע .תקציב
אגף חינוך

בינוי ושיפוץ

הרחבת בית הספר חב"ד

0

0

בתי ספר ,חינוך

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

 5000אש"ח מתוך תב"ר ( 56032תקציב אגף
חינוך)

בינוי ושיפוץ

בניית אולם ספורט חט"ב 60

0

0

בתי ספר ,חינוך

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

 4,200אש"ח מתב"ר  83035של רשות הספורט

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

רחבי העיר

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

637

638

ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים

בינוי ושיפוץ

כיתת מעבדה חט"ב 60

בתי ספר ,חינוך

פיתוח ותשתיות

מתחמי משחק וכושר שלב ב'

0

חזות העיר

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מבוקש  5000אש"ח מתב"ר  11017פיתוח גנ"צ
ומתקני משחק וכושר של חזות העיר

פיתוח ותשתיות

כס  - 50פיתוח רב שנתי בהתאם לאיכלוסים

0

מנהל הנדסה

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מתקציב אגף הנדסה ,תב"ר כ 49002כס ,50
מתוקצב בכ 2100 -אש"ח

פיתוח ותשתיות

שכונות  - 60/80פיתוח רחוב זטלר וסביב אכלוסים

0

מנהל הנדסה ,חזות
העיר

מערב :שכונה 80
השכונה הירוקה

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

לשנת  2022אושר  325אש"ח מתקציב אגף הנדסה,
תב"ר 41008

פיתוח ותשתיות

פתרונות ניקוז נקודתי

0

מנהל הנדסה

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מבוקש  250אש"ח מתב"ר  42003ניקוז ותשתיות,
תקציב אגף הנדסה

פיתוח ותשתיות

ביצוע עבודות ניקוז בשכונת עלייה

0

מנהל הנדסה

מערב :עליה

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מבוקש  3500אש"ח מתב"ר  42003ניקוז ותשתיות,
תקציב אגף הנדסה

פיתוח ותשתיות

מהיר לעיר בקרת רמזורים ושכט אדריכל

0

מנהל הנדסה

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

מבוקש  800אש"ח מתקציב הנדסה

פיתוח ותשתיות

מהיר לעיר שלב DP5

מנהל הנדסה

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

פיתוח ותשתיות

הרחבת חצר יצחק שדה (בכפוף לאישור ותקציב)

חינוך

 100%עמידה בתקציב בהתאם 31/12/2022
לדף תקציב ללא חריגות

פיתוח ותשתיות

תכנון קרית חינוך הדמוקרטית (בכפוף לאישור ותקציב)

חינוך

סיום שלב תכנון בהתאם
לאישור ותקציב

31/12/2022

מבוקש  700אש"ח מתקציב אגף חינוך עבור צוות
תכנון

פיתוח ותשתיות

החלפת לדים בכל רחבי העיר  -התייעלות אנרגטית

אחזקה ותפעול

ביצוע בהתאם אישור ותקציב

31/12/2022

יש להגיש כפרוייקט כלכלי לאישור מועצת העיר
לתקציב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה
 900011כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900012כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900013כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900014כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900015כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900016כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900017כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900018כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900019כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900020כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900021כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה תאריך לביצוע הערות
המשימה
 100%עמידה בתקציב בהתאם  31/12/2022יבוצע בהתאם לתקציב ואישור אגף חינוך
לדף תקציב ללא חריגות
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תפעול

 900024כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
 900025כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות בזמנים
ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב תוך טיפול
מהיר ואיכותי בפניות התושבים
קידום ופיתוח מרחב עירוני

פיתוח ותשתיות

שביל אופניים סוקולוב

חזות העיר

שיפוץ חזיתות

4,000

64012

מכירת כלל שטחי הפרסום בעיר

הכנסות

הכנסות משילוט ופרסום חוצות

-1,200

1122000220

מכירת כלל שטחי הפרסום בעיר

חזות העיר

ביצוע שילוט ותיקונים לבקשות עירוניות  -שלטי רחוב ,תחנות
אוטובוס ,אנדרטאות

400

1764000720

 900026כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

מכירת כלל שטחי הפרסום בעיר

חזות העיר

דמי ניהול לוח מודעות

150

1764000420

 900027כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
 900028כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

קייטרינג בריא  -אספקת ארוחות למוסדות חינוך

חינוך

הזנה לכל הצהרונים בעיר

קידום ופיתוח מרחב עירוני

חזות העיר

החלפת גגות אסבסט בהתאם להחלטות העיריה
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שיפוץ
חזיתות

פרסום
חוצות
דמי ניהול
פרסום
חוצות
לוחות
מודעות
ותקונם

תב"ר-
הוצאות

4,000

מנהל הנדסה

רחבי העיר

מנהל הנדסה

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע בהתאם לתכנית
מפורטת

31/12/2022

הכנסות

-1,200

תושבים כללי רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

פעולות

400

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע בהתאם לתכנית עבודה
מפורטת

31/12/2022

פעולות

150

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע בהתאם לתכנית עבודה
מפורטת

31/12/2022

בתי ספר ,גני ילדים ,תושבים כללי רחבי העיר
חינוך
תושבים כללי רחבי העיר
מנהל הנדסה

31/12/2022

מתן מענה לכלל הצהרונים
בעיר
31/12/2022
ביצוע בהתאם להחלטות
המתקבלות ע"י הנהלת העיריה

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה
 900022כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
 900023כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי

תוצאה מצופה בסיום השנה תאריך לביצוע הערות
המשימה
 100%עמידה בתקציב בהתאם  2,833 31/12/2022לביצוע מתב"ר אגף הנדסה  ,25006שבילי
אופניים לפי הרשאות
לדף תקציב ללא חריגות
 400אש"ח מתב"ר  53023שיפוצי מוס"ח

 9700אש"ח מתקציב אגף חינוך ,סעיף תקציבי
1812500753
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יעדים:

אגף תרבות והחברה העירונית
לתרבות ופנאי

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

הנגשת ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה.
הגדלת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה ,לעולם התרבות והאמנות.
פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל התושבים
בדגש קהלים צעירים.
הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר  -מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה.

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי (חברה עירונית) מקדמים פעילויות תרבות ,חינוך משלים ,השכלה ,פעילות
פנאי ,מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה ביותר לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון .האגף והחברה שמים לעצמם
מטרה להוות ערך מוסף מרכזי עבור העיר ,תרומה משמעותית לתדמיתה ,מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה
והבאת תשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית .היצע מופעים אירועים ופעילויות פנאי בהיקף רחב ,קיום
פסטיבלים בתחומי מוסיקה ,מחול וקולנוע .תוך חשיבות להנגשה של הפעילויות ברחבי העיר ומתן מענה איכותי
לכלל תושבי כפר סבא בכל הגילאים.

פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות.
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה והמחול ע"י הרחבת מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות ואירועים חדשים.
מימוש התוכנית לשימור המורשת העירונית ואתרים לשימור וללימוד.
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר.
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר.
הרחבת ,בנייה ,הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית ,תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב
תחומית ,מדע וקיימות.
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי ,חוגי ,סדנאות ,קורסי העשרה ברחבי העיר.
השקה ופיתוח מיזם "עיר לומדת".
הפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי ואיכותי
הרחבת מגוון פעילות מפעלי הקיץ-קייטנות ביולא/בתי הספר/מעונות /מוסדות תרבות.
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר.

פעולות
2022

18,902

נגדי פעולות
2022

750

שכר
2022

11,428

עזר שכר
2022

50

הכנסות
2022

-15,457

תב"ר
2022

1,300

תקציב
 2022כולל

31,630

הרחבה של מערך מספר צהרוני יול"א ומעונות היום (יול"א/מעונות) החל מספטמבר.
הדרכה מעמיקה והטמעה של פן השירות העירוני בכל תחומי פעילות האגף והחברה.
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית.
גיבוש ,בנייה והרחבת פעילות השיווק ,מכירות והפרסום לכלל היחידות.
פיתוח ושדרוג מערך ניהול ודווח העובדים ובניית מערך רווחה והדרכה בחברה לתרבות הפנאי.
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110001
110002
110003
110004
110005
110006
110007
110008
110009
110010
110011
110012
110013
110014
110015
110016
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הנהלת אגף

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הצטיידות

הוצאות שונות

עזר משרדי

50

1821000492

עזר משרדי

הצטיידות

הוצאות שונות

עזר מחשב

100

1821000593

עזר מחשב

תשלומים ושכר

תחזוקה

אחזקה יד לבנים

80

1821000799

אחזקה יד לבנים

תשלומים ושכר

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

800

1821000115

שכר תקציבי עזר

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
רכישות והצטיידות

הכנסות

הכנסות משרד התרבות

-300

1321000920

רכש

כיבוד

0

1821000511

הכנסות משרד
התרבות
כבוד

פעולות

פרסום והסברה

הוצאות פרסום לצרכי יחידות השונים

50

1821000550

פירסום

פעולות

50

קהילה ופנאי

תמלוגים לחברות עבור השמעת מוסיקה פומבית ,נוספו אירועי
איצדיון ,זכויות שידור טל"י  -חדש
החזר הוצאות לחברת תרבות (מנכל+רכב)

364

1821000750

תמלוגים

פעולות

364

תרבות

452

1821000752

10

1821000780

החזר הוצאות
לחברת תרבות
הוצאות שונות

פעולות

452

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

פעולות

10

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

1821000870

300

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

1,130

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

40

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

60

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע ללא עליות 100%

31/12/2022

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

הוצאות שונות
הוצאות שונות

הוצאות שונות אגף -מתן מענה לכל מחלקות האגף כולל קופה
קטנה
השתתפות מותנה הכנסות ממשלה

300

שכר

תשלום משכורת לעובדי הנהלת האגף

1,130

1821000110

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי הנהלת האגף

40

1821000130

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים לעובדי הנהלת האגף

60

1821000140

חדשנות ויזמות

הקמת ועדת היגוי בשיתוף מחזיקת תיק התרבות לתיכנון 120
שנים לכפר סבא 2023 -
נדרש סעיף ותקציב מיוחד ,מטעמה של הרשות לטובת חגיגות
 120שנים לכ"ס ,לפעילות בהיכל ,במוזיאון ,קונסבטוריון,
באודיטוריום ,בבית רייזל ובעוד מרכזים

קהילה ופנאי

חדשנות ויזמות

נגדי
פעולות
נגדי
פעולות
נגדי
פעולות
עזר שכר

50

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

100

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

80

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

800

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הכנסות

-300

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

0

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע לפי צורך מתקציב רכש

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

השתתפות מותנה פעולות
הכנסות ממשלה
שכר
משכורת ושכר
משולבי
שכר
שעות נוספות
אחזקת רכב
עובדים

שכר

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

645

110018
110019

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

חדשנות ויזמות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד

חדשנות ויזמות

שיתופי פעולה עם אגפים /יחידות ומחזיקת תיק תרבות בתחום
בתרבות ,לדוגמא :סרטן השד ,מחאה לאלימות נשים,אוכלוסיה
בעלי מוגבלויות ועוד.
ועדת תרבות בשיתוף מחזיקה תיק התרבות

הנהלת החברה

חדשנות ויזמות

בניית תכנית פעולה להנגשת השירותים ואופן טיפול בפניות
בהתאם להנחיות-בהתאם למדיניות

תרבות ואירועים

מל"מ  -משאבי אנוש

0

החברה לתרבות
ופנאי

תרבות ואירועים

הכנת מבנה החברה ובעלי תפקידים בשוטף  -העברות שכר

0

החברה לתרבות
ופנאי

עובדי עירייה רחבי העיר

משימות לביצוע והצפי 100%

31/12/2022

תרבות ואירועים

פעיליות מיוחדות  :מקהלות ,תיאטרון ופעילויות נוספות

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

משימות לביצוע והצפי 100%

31/12/2022

טכנולוגיה
ודיגיטציה

מערכת שכר חודשי לעובדים

0

החברה לתרבות
ופנאי

עובדי עירייה רחבי העיר

משימות לביצוע והצפי 100%

31/12/2022

 110024כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110023כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מינהל

 110025כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110026כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

646

0

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע ללא עליות 100%

31/12/2022

עובדי עירייה רחבי העיר

הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
תרבות ואירועים
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
תרבות ואירועים
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).

 110022כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

0

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע ללא עליות 100%

31/12/2022

משימות לביצוע והצפי 100%

 110020כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110021

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

ביצוע ללא עליות 100%

31/12/2022

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שותפים

קהל יעד

תרבות ואירועים

מיזם ,בית ספר לכתיבה דו שנתי ,שירה ,פזמונאות ,מחזות,
קולנוע .עבור אוכלוסיית כפר סבא ומחוצה לה

0

1825400870

השתתפות
בתאטרון ומקהלות

פעולות

250

השתתפות בתאטרון ומקהלות

250

1825400870

השתתפות
בתאטרון ומקהלות

פעולות

250

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

השתתפות פעילות במוזיאון כ"ס

80

1826200820

השתתפות
במוזיאון כס

פעולות

80

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110017

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

647

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

פיננסי

 110028כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פיתוח ושדרוג מערך ניהול ודווח העובדים ,בניית
מערך הרווחה/הדרכה בחברה לתרבות הפנאי
(משאבי אנוש/כלל יחידות החברה).

שיפור תהליכים
וניהול ידע

הכנת תקציב שנתי ,בקרה שוטפת על ההוצאות וההכנסות,
דיווחים ודוחות כספיים לגורמים עירוניים ומשרדי ממשלה ,ביצוע
הזמנות וחוזים ,תשלומים ,גביה ,בדיקות כדאיות ותמחורים
כלכליים ,ניהול מחלקות כספים וצוות עובדים מקצועי באגף
ובחברה לתרבות .בחברה לתרבות ניהול כספי כולל עד לדוחות
כספיים ומאזן שנתי
קביעת מדיניות ותהליכי עבודה במשאבי האנוש -כולל הטמעת 0
תוכנת משאבי אנוש הכוללת מידע מלא על העובד לרבות עדכון
שעון נוכחות ופיתוח ההון האנושי :קיום סדנאות וימי עיון
להעשרת ידע העובדים ייעודיים לפי מחלקה /קיום אירועים
לעובדי החברה ,מתנות בחגים וימי שמחה /אבל/

מרכז להשכלת מבוגרים

 110029כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110030כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110031

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110032כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110033כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110034כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110035כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110036כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

648

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
גיבוש ,בנייה והרחבת פעילות השיווק/מכירות
והפרסום לכלל המחלקות /יחידות ,תוך שת"פ ביון
יחידות האף/חברה/עירייה.
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).

0

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%עמידה במשימות
בעליות חברה לתרבות

החברה לתרבות
ופנאי

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%עמידה במשימות
בעליות חברה לתרבות

31/12/2022

הוצאות שונות

עזר משרד

50

1818000492

עזר משרד

נגדי
פעולות

50

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הוצאות שונות

אחזקה תקציב עזר

80

1818000798

אחזקה תקציב
עזר

נגדי
פעולות

80

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

100

1818000115

שכר תקציבי עזר

עזר שכר

100

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הוצאות שונות

חשמל הוצאות קבועות

115

1818000430

חשמל

פעולות

115

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

עמידה ללא חריגה

31/12/2022

הוצאות שונות

פירסום

10

1818000550

פירסום

פעולות

10

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

קורסים  -כנגד הכנסות בגמול השתלמות

240

1818000750

הרצאות כנגד
הכנסות

פעולות

240

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

ותיקים  -כיתות גימלאים "וותיקים חוזרים ללמוד בתיכון"

45

1818000751

קבלנים חזרה
ללימודים

פעולות

45

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

הוצאות שונות

הוצאות אחרות

15

1818000780

הוצאות אחרות

פעולות

15

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110027

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

צפוי מענק מורשת  50%ומשרד התרבות
25%

649

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

טכנולוגיה
ודיגיטציה

חידוש ושידרוג חדרי לימוד

תרבות ואירועים

פעולות פרויקט עמיתים (פרוייקט של העירייה בשיתוף חברת
המתנסים  -מתמודדי נפש מקבלים טיפול ופילויות חברתיות,
לימודיות עירוניות)
מרכז תעסוקה מבוגרים (פרוייקט אמצע הדרך מחזירים אנשים
לעבודה)

הוצאות שונות

מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות

15

הוצאות שונות

הוצאות שונות

5

1869000784

שכר

משכורת ושכר משולבי

710

1818000110

משכורת ושכר
משולבי

שכר

שעות נוספות

40

1818000130

שעות נוספות

שכר

שכר

אחזקת רכב עובדים

35

1818000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

35

שכר

זמניים

320

1818000210

זמניים

שכר

320

תרבות

שכר

שכר חזרה ללימודים

80

1818000211

שכר חזרה
ללימודים

שכר

80

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

הכנסות

הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים

-100

1318000410

הכנסות מתלמידים הכנסות
השכלת מבוגרים

-100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

הכנסות

הכנסות חזרה ותיקים ללימודים -בהתאם למספר משתתפים

-50

1318000411

הכנסות

-50

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

 110038כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110039כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110040כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110041

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110042

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110043כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110044כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110045כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110046כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110047

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110048כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

650

הוצאות שונות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

1818000930

רכישות מיוחדות

420

1818001750

פעולות פרויקט
עמיתים

פעולות

115

1818200752

מרכז תעסוקה
מבוגרים

פעולות

115

1818200753

מרכז תעסוקה
מבוגרים מותנה
הכנסות
הוצאות שונות

פעולות

15

תרבות

פעולות

5

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

שכר

710

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

40

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות חזרה
ללימודים-
משתתפים

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

420

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110037

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

651

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום
ההשכלה ,גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18
ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

הכנסות

מותנה הכנסה קורסים גמולי השתלמות

תקציב מאושר
עבור משימה
-330

1318000412

הכנסות

הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים

-100

1318000640

הכנסות

השתתפות ממשלה חזרה ללימודים

-87

1318000921

הכנסות

הכנסות עמיתים (פרוייקט בשיתוף חברת המתנסים)

-420

1318001410

הכנסות
משכירויות
השכלת מבוגרים
השתתפות
ממשלה חזרה
ללימודים
הכנסות עמיתים

הכנסות

הכנסות פרוייקטים מיוחדים (תוכנית קמפוס)

-15

1318002410

הכנסות ליקויי
למידה

הכנסות

הכנסות

הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים (אמצע הדרך)

-15

1318200410

הכנסות ממרכז
תעסוקה מבוגרים

הכנסות

-15

שירות

הכנסות מהממשלה  -השכלת מבוגרים

0

1318000920

השתת' ממשלה
השכלת מבוגרים

הכנסות

0

תרבות

שירות

שכר למרצים של ותיקים חוזרים ללמוד

0

1818000111

שכר חזרה
ללימודים

שכר

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

שירות

שכר פרוייקט עמיתים

1818001210

שכר פרוייקט
עמיתים

שכר

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

שירות

פרויקטים חברתיים  -פעולות

0

1818002210

הוצאות ליקויי
למידה

שכר

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שירות

פרויקטים חברתיים  -שכר

20

1818002750

הוצאות ליקויי
למידה

פעולות

20

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

 110050כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110051

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110052כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110053כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110054כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110055כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110056כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110057

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110058כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110059כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

652

ספר תכנית עבודה

מותנה הכנסה
קורסים

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

הכנסות

-100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-87

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

-420

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

-15

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי קבלן

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110049

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -330

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

בהשכלת מבוגרים יושבות רכזות שעובדות
מול הקהילה  -בפרוייקט "בריאות לחולי
נפש" קיים חוזה עם חברת המתנסים

653

בתי תלמיד

 110060כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

 110064כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

110061

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110062

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110063כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

בתי תרבות

 110065כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110066כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110067

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110068כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110069כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
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שירות

החזר הוצאות שמרטפיה

0

1313601440

החזר הוצאות
שמרטפיה

הכנסות

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שירות

בתי תלמיד (מרכז רישום)

0

1813600130

בתי תלמיד

שכר

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שירות

שמרטפיה בקורונה

0

1813601110

שמרפטיה
בקורונה

שכר

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שירות

שמרטפיה החזר הוצאות

0

1813601750

שמרטפיה החזר
הוצאות

פעולות

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תרבות ואירועים

עזר משרדי

50

1824000492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

50

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

אחזקה עזר משרדי

100

1824000798

אחזקה תקציבי
עזר

נגדי
פעולות

100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

עזר משרדי קתדרה

50

1824001492

עזר משרדי
קתדרה

נגדי
פעולות

50

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

הוצאות שונות

שכר תקציבי קתדרה

100

1824000115

שכר תקציבי עזר

עזר שכר

100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

חשמל בית תרבות

110

1824000430

חשמל

פעולות

110

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

רכש

כיבוד בית תרבות

0

1824000511

כיבוד

פעולות

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

655

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
גיבוש ,בנייה והרחבת פעילות השיווק/מכירות
והפרסום לכלל המחלקות /יחידות ,תוך שת"פ ביון
יחידות האף/חברה/עירייה.
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
גיבוש ,בנייה והרחבת פעילות השיווק/מכירות
והפרסום לכלל המחלקות /יחידות ,תוך שת"פ ביון
יחידות האף/חברה/עירייה.
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

הוצאות שונות

החזרי הוצאות לחברת תרבות שכר מנהלת

תקציב מאושר
עבור משימה
230

1824000752

תרבות ואירועים

הוצאות אחרות

90

1824000780

תרבות ואירועים

פרסום השכלה (קורסים והרצאות)

15

1824001550

מכללות הוצאות
פרסום

הוצאות שונות

מכלל עבודות קבלניות קתדרה (תשלום למדריכים חוגים/נותני
שרות)

170

1824001750

מכללות עבודות
קבלניות

פעולות

תרבות ואירועים

ארועים (יוזמות מיוחדות כנגד הכנסות)

15

1824001751

ארועים

פעולות

15

תרבות ואירועים

הוצאות חוגים (חומרים) הגדלת מספר חוגים חדשים  +תחזוקה,
ניקיון ופירסום בבית האומנים

60

1824001780

הוצאות חוגים

פעולות

60

תרבות

תרבות ואירועים

ציוד מיוחד

0

1824001930

ציוד מיוחד

פעולות

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

תרבות ואירועים

פרסום תערוכות (פליירים דיגיטלים)

20

1824002550

פירסום

פעולות

20

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

הוצאות שונות

שכר אוצרת

60

1824002750

אוצרת גלריה

פעולות

60

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

גלריה אחרות (נלוות לתערוכות)

120

1824002780

אחרות גלריה

פעולות

120

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

בית היוצר  -פסטיבל אומנות

60

1824002781

בית היוצר

פעולות

60

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תרבות ואירועים

חשמל קיימות מדע

20

1824007430

חשמל מרכז
קימות ומדע

פעולות

20

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

110071

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110072

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110073

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110074

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110075

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110076

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110077

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110078

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110079

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110080כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110081

656

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס

החזר הוצאות
לחברת תרבות בתי
תרבות
הוצאות אחרות פעולות

90

פעולות

15

תרבות

170

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110070

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 230

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

657

 110083כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110084כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110085כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110086כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110087

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110088כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110089כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110090כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110091

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110092כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110093כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

658

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הנגשת ערכי התרבות ,באמצעות בחירת תכנים
מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר והסביבה.

שכר

משכורות ושכר משולב

תקציב מאושר
עבור משימה
770

1824000110

שכר

שעות נוספות

55

1824000130

שעות נוספות

שכר

אחזקת רכב עובדים

55

1824000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

שכר

זמניים

65

1824001210

זמניים

שכר

65

שכר

זמניים (מדריכים של סיורי תלמידים)

70

1824002210

זמניים

שכר

70

רכש

רכש חד פעמי ציוד

0

1824000930

הוצאות חד
פעמיות

פעולות

0

הכנסות

דמי שמוש בחדר לימוד בבית רייזל

-250

1324000640

דמי שמוש בחדר
לימוד

הכנסות

-250

שכר

זמניים

60

1824000210

זמניים

שכר

60

הנגשת ערכי התרבות ,באמצעות בחירת תכנים
מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר והסביבה.
הנגשת ערכי התרבות ,באמצעות בחירת תכנים
מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר והסביבה.

שותפים

קהל יעד

כרטיס

שם כרטיס

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

משכורת ושכר
משולבי

55

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

שכר

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

55

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

תרבות

31/12/2022
תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022

הכנסות

הכנסות קתדרה

-180

1324001410

הכנסות קתדרה

הכנסות

-180

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הכנסות

קתדרה עממית מותנה הכנסה

-220

1324001412

הכנסות

ארועים מותנה הכנסה

-15

1324001440

הכנסות

-15

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הכנסות

שעורים בגלריה (סל תרבות תלמידים)

-100

1324002410

קתדרה עממית
חוגים מותנה
הכנסה
ארועים מותנה
הכנסה
תשלום עבור
שעורים בגלריה

הכנסות

-220

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

הכנסות

-100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
 110082כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

סוג תקציב תקציב
2022
770
שכר

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022
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 110095כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110096כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110097

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110098כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110099כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110100

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

היכל התרבות

110101

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110102

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110103
110104

660

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
הרחבה ,פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות
הפלסטית בעיר ,חשיפה והטמעה בקרב כלל
התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).

הכנסות

הכנסות בית האומנים

תקציב מאושר
עבור משימה
0

הכנסות בית
אומנים

1324002420

תרבות ואירועים

הפעלת בית אומנים

20

1824002782

מרכז אומנים
אונים

פעולות

120

הכנסות

הכנסות ממשלה בגלריה

-60

1324002920

הכנסות ממשלה
בגלריה

הכנסות

הכנסות

השתתפות תאגיד בהוצאות

0

1324007490

השתתפות תאגיד הכנסות
בהוצאות

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

-60

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

בית האומנים :תרומה לקהילה בסופי שבוע פעילויות של אומנים
מקומיים המשתייכים לבית האומנים

0

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

בית התרבות  -בית רייזל  :מענה לכלל התושבים לכל הגילאיים
בתחומי התרבות ,האומנות והעשרה

0

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

בית האומנים  120 : -שנה לעיר כפר סבא

100

120

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

הוצאות שונות

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה ואחזקה הוצאות שונות
לכלל הפעילויות בקרית ספיר
הוצאות שונות
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הוצאות שונות
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

1824002782

מרכז אומנים
אונים

פעולות

מעטפות משלוח דאר וטלפון

300

1826100492

מעטפות משלוח
דאר וטלפון

אחזקת בית ספיר

900

1826100799

שכר תקציבי עזר

1,450

1826100115

אחזקת בית ספיר נגדי
פעולות
שכר תקציבי עזר עזר שכר

תיאטרונים אירוח וכיבוד לאומנים

3

1826100511

תיאטרונים אירוח פעולות
וכיבוד

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

נגדי
פעולות

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
 110094כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות 0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

300

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

900

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

1,450

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

3

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

661

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

גיבוש ,בנייה והרחבת פעילות השיווק/מכירות
והפרסום לכלל המחלקות /יחידות ,תוך שת"פ ביון
יחידות האף/חברה/עירייה.
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

פרסום והסברה

פירסום

תקציב מאושר
עבור משימה
190

1826100550

תרבות ואירועים

רכישות מופעים למנויים

2,000

1826100750

רכישות מופעים

תרבות ואירועים

שבתרבות ( 8הופעות)

100

1826100751

שבתרבות

פעולות

הוצאות שונות

הוצאות אחרות  -תחזוקת תוכנת מינויים שנתית ,כיווני פסנתר,
זרי הגשה

100

1826100781

הוצאות אחרות

פעולות

100

תרבות ואירועים

רכישת הצגות בהיכל (אמרגנים) מדובר בתקציב מול תקציב
הכנסות כנגד הוצ'

1,900

1826110750

רכישת הצגות
בהיכל

פעולות

2,500

תרבות

שכר

שכר עובדים במינויים

960

1826100110

שכר עובדים
במינויים

שכר

960

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

שכר

שעות נוספות

85

1826100130

שעות נוספות

שכר

85

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

שכר

אחזקת רכב עובדים

52

1826100140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

52

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

זמניים

550

1826100210

זמניים

שכר

550

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

הכנסות

הכנסות ממינויים

-2,500

1326100410

הכנסות ממינויים

הכנסות

-2,500

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

110106

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110107

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110108

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110109

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110110

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110111

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110112

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110113

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110114

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

662

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
פירסום

פעולות

100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 190

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

2,100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110105

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

663

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).

הכנסות

שבתרבות

תקציב מאושר
עבור משימה
-150

1326100411

הכנסות

שכירות אולמות

-1,100

1326100420

שכירות אולמות

הכנסות

השתתפות בעלות אולם (תמיכה בעמותות)

-50

1326100421

השתתפות בעלות הכנסות
אולם

-50

הכנסות

הכנסות מהופעות בהיכל

-2,000

1326110410

הכנסות מהופעות הכנסות
בהיכל

-2,800

תרבות ואירועים

הרחבת פעילות לרבות ימי שישי ומשיכת קהל הצעירים
+המבוגרים :מופעי ג'ז ,אומנים ,פסטיבלים (קאברים) ,יום האשה
הבנלאומי

-800

1326110410

הכנסות מהופעות הכנסות
בהיכל

-2,800

שכונות מרכז

תרבות ואירועים

הרחבת פעילות לרבות ימי שישי ומשיכת קהל הצעירים
+המבוגרים :מופעי ג'ז ,אומנים ,פסטיבלים (קאברים) ,יום האשה
הבנלאומי

600

1826110750

רכישת הצגות
בהיכל

פעולות

2,500

שכונות מרכז

 100%ביצוע

תרבות ואירועים

קיום פעילות ברחבת ההיכל (הצגות לילדים ,שירה בציבור)

100

1826100750

רכישות מופעים

פעולות

2,100

שכונות מרכז

 100%ביצוע

01/01/2023

תרבות ואירועים

הכנסות מפעילות ברחבת ההיכל (הצגות לילדים ,שירה בציבור)
הכנסות

1326100410

הכנסות ממינויים

הכנסות

-2,500

שכונות מרכז

 100%ביצוע

02/01/2023

שירות

מתן שירות מיטבי באמצעי מדיה השונים לרבות רכישה מקוונת
למנויים ולקהל הרחב ,הפקה וניהול ופרסום קמפיינים יזומים,
ניהול רפרטואר המנויים והפעלת הסדרות

0

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

שירות

הפעלת קופות ההיכל והאודיטוריום עד  ,21:30מתן שירות
פרונטלי לרוכשים ,רכישות אינטרנטיות ,שיווק ומכירות אקטיביות,
(קד"מ) ניהול קופות ,פתיחת וסגירה של המופעים...

0

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

110116

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110117

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110118

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110119

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110120

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110121

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110122

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110123

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110124

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

664

ספר תכנית עבודה

שבתרבות

עיריית כפר סבא 2022

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -150

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

-1,100

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

31/12/2022

הכנסות

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110115

כרטיס

שם כרטיס

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

665

110126

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הנגשת ,הרחבה ושדרוג ערכי התרבות ,באמצעות
בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר
והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל
התרבות).
שירות
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קרית ספיר

שירות

צוות מינויים במחלקה  -משרת את המנויים והקהל הרחב,
הקמת סדרות המינויים במערכת ,שיווק ,חידוש בכל האמצעי
המדייה השונים ,ושימור הלקחות ,איתור ופניה ללקוחות חדשים.
(ארגונים ,חברות ,בתי ספר ,בתי אבות)...
רכישות מיוחדות  -ציוד מיוחד

תחזוקת שבר ,תחזוקה מונעת ותחזוקה בהסכמים ,עמידה
בתנאי רישוי ,משטרה וכבאות .שמירה על רמת איכות גבוהה של
כל המערכות הטכנולוגיות המפעילות אולמות ,בניינים בריכות
ומשרדים .כולל ביטוח מערכת שמע חצי שנתי
רכישת חומרי ניקיון

350

1098001420

תחזוקה שוטפת

פעולות

450

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

30

1098001431

חומרי ניקוי

פעולות

30

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ביצוע עבודות נקיון שוטפות

500

1098001751

נקיון קבלני

פעולות

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

חשמל

תשלום עבור חשמל מתחם בית ספיר

750

1098001430

חשמל קריית ספיר פעולות

750

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

רכש

רכישות ציוד וחומרים בעיקר לצורך קיום מופעים(מסכים מבד
לבמה ,תאורה)...

0

1098001780

אחרות עיריה

פעולות

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

רכש

רכישות ציוד אורקולי וציוד שאינו מתכלה לצרכי עבודה ושירות
במהלך הקמת מופעים ובמהלכיהם.

5

1098001930

ציוד יסודי

פעולות

5

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

תחזוקה

העברת תשלום שכר דירה של גני ילדים לחברת ספיר

180

1826200780

בטיחות

הערכות לאפשרות להחלפת כבלים בבית ספיר עקב דרישות
חדשות של כב"א לצורך קבלת רישוי עסקים
תשלום משכורת עובדי בית ספיר

100

1098001420

העברת דמי
שכירות לחברת
ספיר
תחזוקה שוטפת

פעולות

180

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

פעולות

450

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

2,660

1098001111

תשלום עבור שעות נוספות עובדי מתחם בית ספיר

350

1098001131

שכר אחזקה בית
ספיר
שעות נוספות

שכר

2,660

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שכר

350

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

110127

110128

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה תחזוקה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

110131
110132
110133
110134
110135
110136

666

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

 100%ביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

110130

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

110129

1826100930

רכישות מיוחדות

פעולות

0

שותפים

קהל יעד

תחזוקה

רכש

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שכר
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שכר
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110125

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

667

110138
110139
110140
110141
110142
110143
110144
110145
110146
110147
110148
110149
110150
110151

668

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

שכר

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מתחם בית ספיר

1098001141

שכר

משכורות ספיר זמניים

100

1098001210

הוצאות שונות

החזרי שכר

50

1098001752

הוצאות שונות

נגדי בית ספיר

-1,985

1098001998

הוצאות שונות

נגדי שכר

-3,260

1098001999

חינוך

10

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

בינוי ושיפוץ
תחזוקה
בינוי ושיפוץ

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה תחזוקה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה טכנולוגיה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר) .ודיגיטציה
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בטיחות
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בטיחות
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

רכש

כרטיס

שם כרטיס
רכב

משכורת ספיר
זמניים
פעולות
החזר הוצאות
תפעול מרכז ספיר
נגדי
נגדי בית ספיר
פעולות
עזר שכר
נגדי שכר

שכר

שותפים

קהל יעד

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

100

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

50

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

-1,985

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

-3,260

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

להעביר לשוטף

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עבור לאנסמבל אבל לא קשור תרומה

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022
אישור כב"א לרשיון עסק לבניין
אישור כב"א לרשיון עסק לבניין

החזקת מתקני משחקים ,הצללות ,החלפת חול  -מעון רפופרוט
בלבד
בינוי ושיפוץ החלל בבית ספר בן צבי כבית לתיאטרון במסגרת
התהליך להפיכת התיאטרון לרפרטוארי .תהליך שיאפשר הכרה
וסבסוד מהמדינה
החלפת בירזיות תקולות ברחבת קריית ספיר

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

17

81008

מועדוני תרבות

תב"ר-
הוצאות

500

איטום מקלט ספיר

18

81008

מועדוני תרבות

שטיח/ריצוף-בית ספיר

70

81008

מועדוני תרבות

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

500

אחזקה ותפעול

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

התקנת אמצעי שמע,סאונד,טלויזיה מקרנים בהיכל התרבות
והאודיטוריום
כיבוי אש רייזל  +השכלת מבוגרים נעשו שינויים בהתאם לצורך
ונוספו דרישות
כיבוי אש יד לבנים

10

81008

מועדוני תרבות

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

25

81008

מועדוני תרבות

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

81008

מועדוני תרבות

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

הנחיות יועץ בטיחות עירוני -גידור הבריכות נוי ברחבה  -חובה

30

81008

מועדוני תרבות

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חידוש שילוט בקריית ספיר

5

81008

מועדוני תרבות

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110137

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
150

סוג תקציב תקציב
2022
150
שכר

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

669

110153
110154
110155
110156
110157
110158
110159
110160
110161
110162
110163
110164
110165
110166

670

תחזוקה

חוזה החזקת שמע -חובה (עלות מערכת שמע כ 2-מיליון ,עברו
לא מעט שנים  -חובה לבטח)
ארטקיימא  -החלפת מיצגים

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
בינוי ושיפוץ

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה מים וביוב
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה חזות העיר
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה חשמל
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה רכש
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה תחזוקה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה חשמל
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

כרטיס

שם כרטיס

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות

בית רייזל  -שיפוץ כללי לאולמות וחדרים החלפת תיקרה/תאורת
כניסה  /שפוצי משרדים ,אודטוריום ,שירותיים(כחלק מפרוייקט
עיר לומדת)  +ציוד מיחשוב
בית האומנים -פיתוח גן הפסלים ברחבה

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות

הנצחת גדי רייך

81008

מועדוני תרבות

תערוכה מתארכת ויסבאדן מולהיים  -בשוטף

81008

מועדוני תרבות

שיפוץ מרכז שירות

20

81008

מועדוני תרבות

תערוכה פסלי פריבר

40

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

ריהוט-חידוש

20

81008

מועדוני תרבות

החלפת התיקרה במקומות שקיימת התמוטטות הכניסות
הצפוניות בספיר (כניסת מוזיאון והחניה)
שידרוג בית חכם בהיכל

30

81008

מועדוני תרבות

12

81008

מועדוני תרבות

סגירה נוספת לשתי כניסות האודיטוריום מפני חדירת אור במהלך 8
המופע

81008

מועדוני תרבות

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

81008

מועדוני תרבות

הפרדת מוני המים למוני גינון ולמוני צריכה רגילה בכל מתקני אגף
תרבות  -פיצול ל 2 -שעונים
תיקוני חשמל ושיפוץ אולם ספורט בשוטף

שיפורי מיזוג אויר בהיכל וקרית ספיר (ספריה בסיור עם מח'
חשמל)  -מרחב מחול קומה 3

20

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

תב"ר-
הוצאות

שותפים

קהל יעד

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110152

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

סוג תקציב תקציב
2022
500
תב"ר-
הוצאות
500
תב"ר-
הוצאות
500
תב"ר-
הוצאות

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
 31/12/2022להעביר לשוטף

500
500
500
500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500
500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

28/02/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

671

110168
110169
110170
110171
110172
110173
110174

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

חשמל

תיקון עמודי תאורה ברחבת קריית ספיר

בינוי ושיפוץ

שיפוץ משרדים (מרחב שמאלי) להרחבת מספר מקומות לעובדים 140
והתאמה למרחב שיפוץ עבור הסלון העירוני
הקמת סלון עירוני במסגרת הספרייה העירונית

81008

קפיטריה בספיר

81008

מועדוני תרבות

השכלת מבוגרים  -התאמות דרישות בטיחות תברואה ונגישות
עירוניות  -החלפת מדרגות חרום  /מזגנים  /ציוד אור קולי /
ספרינקלרים
של ההיכל צללה לחלונות הפואייה

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה בינוי ושיפוץ
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
בינוי ושיפוץ

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110175

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

שירות

110176

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

שירות

110177

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שירות
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שירות
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

110178
110179

672

שירות

תמיכה במתן שירות לכל סוגי המופעים של היכל התרבות
שמתקיימים בהיכל התרבות ובאודיטוריום.
הגדלת מספר המבקרים (תושבים וילדים) בספריות העיריה

25

81008

מועדוני תרבות

81008

מועדוני תרבות
מועדוני תרבות

0

תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות
תב"ר-
הוצאות

500

שותפים

קהל יעד

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

תושבים כללי שכונות מרכז

500

31/12/2022
31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

0

0

0

ילדים,
תושבים כללי

0

0

עובדי עירייה רחבי העיר

31/12/2022

רחבי העיר

"תמיכה במתן שירות ל 42,000 -תלמידים ומבקרים בפעילויות
חינוך ותרבות ברחבי קרית ספיר.
תמיכה אדמניסטרטיבית ב 500 -תלמידי חוגי ספיר  +תמיכה ומתן
שירות ל 10יזמים ששוכרים חללים לחוגים ל 1000-משתמשים
שבועיים
"
0
"תמיכה במתן שירות ל 2200 -תלמידים שבועיים,
תמיכה במתן שירות בקונצרטים פנימיים ,כנסים ,תחרויות
ופסטיבלים  -כ 10,000 -בשנה"
0
אירוח של  70השתלמויות/כנסים בשנה ברחבי קרית ספיר

" 36,000מבקרים בספריית
ילדים
 23,000מבקרים בספריה
מרכזית"
מתן שירות מיטבי לכ31/12/2022 42,000 -
מבקרים

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אירוח של מפגשי נוער וכנסים רבי משתתפים ברחבי קרית ספיר

0

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אירוח של כ 30 -הרצאות בשנה ברחבי קרית ספיר

0

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 30הרצאות

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110167

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
500
תב"ר-
הוצאות

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022
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110181

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).
שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה שירות
ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קריית ספיר).

ספריות

תחום

תאור המשימה

שירות

שעות נוספות

תקציב מאושר
עבור משימה
0

שעות נוספות

1098001130

בית ספיר זמניים

בית ספיר זמניים

0

1098001211

שכר

0

שותפים

קהל יעד

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

110182

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

הכנסות

הכנסות מהממשלה לסיפריות

-20

1323000920

השתתפות
הממשלה לספ

הכנסות

-40

תרבות

110183

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

טכנולוגיה
ודיגיטציה

רכישת ספרים ,רכישת ספרים דיגיטליים וספרי אודיו והפעלת
ספריות ב 7-מוקדים ברחבי העיר

85

1823000930

רכישת ספרים

פעולות

125

תרבות

110184

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

חינוך

אירוח גני ילדים ובתי ספר בספריות ברחבי העיר וספר מתנה לכל
ילד ( 20גנים ו 60 -בתי ספר)

40

1823000930

רכישת ספרים

פעולות

125

תרבות

110185

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

רכש

כריכת ספרים ,מיגון וסימון ספרים כולל מדבקות

15

1823000720

כריכת ספרים

פעולות

15

תרבות

110186

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

קהילה ופנאי

ציוד לפעילות בסיפריות לא למטרת החלפת ספרים  -שעות
סיפור ,חוגים ,משחקיה.

15

1823000740

כלים מכשירים
וציוד

פעולות

15

תרבות

110187

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

חינוך

הוצאות שונות לסיפריות  :הוצאות לפסטיבל ,פרסום ,שיווק,
מיתוג ,ציוד משרדי ,כיבוד ,ציוד ספציפי לסיפריות)

30

1823000780

הוצאות אחרות

פעולות

30

תרבות

674

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110180

מטרה עירונית

יעד אגפי

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0
שכר

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022
31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

675

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

קהילה ופנאי

הפעלות  -שעות סיפור ,חוגים ,משחקיות (מימון המדריכים
והמפעילים)

1823000781

ערבי ספרות

תרבות

הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה במשימה

רחבי העיר

 15פעילויות בשנה

31/12/2022

רחבי העיר

בשנה  13פעילויות סיפורים
בגנים במרחב הציבורי

01/10/2022

רחבי העיר

1

01/07/2022

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

110189

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

קהילה ופנאי

מרכז תרבות ועדוד קריאה -מפגשי סופרים ,השקות ספרים,
קולנוע ,הרצאות העשרה ,תערוכות וכיו"ב

15

1823000781

ערבי ספרות

פעולות

70

תרבות

110190

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

קהילה ופנאי

גינות מספרות

15

1823000781

ערבי ספרות

פעולות

70

תרבות

110191

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר -
מיקומים ,פעילויות ,מופעים והעשרה (ספרייה).

קהילה ופנאי

פסטיבל שכולו ספר (הוצאות ומימון התכנים)

20

1823000781

ערבי ספרות

פעולות

70

תרבות

110192

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110193

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שכר

תשלום שעות נוספות לעובדי הספריה

30

1823000130

שעות נוספות

שכר

30

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

110194

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שכר

תשלום אחזקת רכב לעובדי הספריה

40

1823000140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

40

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

110195

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

שכר

תשלום שכר לעובדי הספריה (חישוב ותיקצוב עבור  14.8תקני
ספרנים בהתאם לחוק הסיפריות )2008

2,006

1823000110

משכורת

שכר

2,006

תרבות

הכנסות

הכנסות מהפעלת הספריות

-150

1323000420

הכנסות מספריות הכנסות

-150

תרבות

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

676

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110188

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
20

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 70

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

677

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

הכנסות

הכנסות משרדי ממשלה  -משרד התרבות

תקציב מאושר
עבור משימה
-20

השתתפות
הממשלה לספ

1323000920

תרבות

שכונות מרכז

 100%עמידה בצפי הכנסות

הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי
שכונות מרכז
הגיל הרך,
ילדים ,נוער,
צעירים,
מבוגרים,
תושבים כללי,
עובדי עירייה
עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

110197

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

שכר

תשלום שכר זמניים

45

1823000210

זמניים

שכר

45

תרבות

110198

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110199

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

תחזוקה

עזר משרדי

50

1823000492

עזר משרדי

נגדי
פעולות

50

תרבות

תחזוקה

אחזקת בית ספיר

400

1823000799

אחזקת בית ספיר נגדי
פעולות

400

תרבות

עובדי עירייה שכונות מרכז

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

660

1823000115

שכר תקציבי עזר

עזר שכר

660

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

שירות

מחשב  -רשיונות עבור תפעול הספריה

20

1823000570

מחשב

פעולות

20

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

 110200כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110201

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קונסרבטוריון

 110202כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110203כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110204כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

678

הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).

תרבות ואירועים

אחזקת עזר בית ספיר קונסבוריון

525

1826200821

אחזקת עזר בית
ספיר

נגדי
פעולות

525

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

תמיכה שוטפת בקונסרבטוריון

1,100

1825200870

השתתפות
בתאגיד עירוני

פעולות

1,650

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

תחרות כלי נשיפה

180

1825200780

תחרות
פסנתרנים /כלי
נשיפה

פעולות

180

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110196

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
הכנסות -40

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

679

 110206עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110207

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110208כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110209כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110210

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110211

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110212

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

680

הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).

תרבות ואירועים

הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).

1825200782

כנס תזמורות
נושפים

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

פסטיבל נושפים בכפר סבא  -פסטיבל ארצי לתזמורות והרכבים
(היה בעבר חזרה לשיגרה) (הוצאות עבור ציוד והגברה ,כלי נגינה,
פסנתר כנף ,תיזמורות ,זמרים אורחים ,זיקוקים תפאורה ,צלמים,
כיבוד ומזון ,הסעות ,עובדים ועוד
הפעלת הקונסרבטוריון בשכונות הירוקות.

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

חינוך

הוראת מוסיקה ותנועה בגני הילדים-טרום חובה

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

מערב :שכונה
60הזמרהעברי,
מערב :שכונה
80השכונההירוקה
רחבי העיר

 100%ביצוע

חינוך

לימוד קבוצתי של אורגניות וחליליות בבתי הספר היסודיים

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

גיוס והתאמת כלים המותאמים לכל ילד וילדה ולימודם ברמה
הגבוהה ביותר -ביה"ס מנגן

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

שילוב כתות החינוך המיוחד במערך לימודי הנגינה

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

חוד החנית בקנה מידה ארצי בכל תחום לימוד הנגינה והשירה

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

מאפשרים לכל הילדים ברחבי העיר ללמוד מחול

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שירות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

 100%ביצוע

31/12/2022

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
 110205כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
350

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 350

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

681

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה
והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות ,הגדלת
טווח גילאי פעילות ,כניסה ופיתוח תחומי פעילות
ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).

חינוך

לימודי מחול ברמה בין לאומית ומעל  50%מצטיינות במבחני ה
RAD

חינוך

אחה"צ הוראת המוסיקה לבעלי צרכים מיוחדים

110215

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110216

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110217

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110218

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110219

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

110214

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חוגים

 110220עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 110221עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
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0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

קהילה ופנאי

מחלקת פנאי והעשרה  :ניהול  350חוגי העשרה ב 15-בתי ספר
היסודיים בעיר (מדעים ,אומניות ,מקצועות ליבה ,אלקטרוניקה
ועוד) כ 2500-משתתפים.

0

קהילה ופנאי

ניהול חוגי העשרה בחטיבות הביניים -סייבר ,אנימציה תיאטרון
ועוד כ 300-משתתפים

0

רחבי העיר

קהילה ופנאי

שילוב פעילות חוגים בארט קיימא  -הוצאות

0

רחבי העיר

קהילה ופנאי

שילוב פעילות חוגים בארט קיימא  -הכנסות

0

קהילה ופנאי

הקמה של מערך חוגי גיל הרך ברחבי העיר

0

31/12/2022

קהילה ופנאי

התקשרות בחוזים מול  40ספקים נותני שירות בתחומי הדרכות
וההוראה בחוגים

0

31/12/2022

קהילה ופנאי

 * 4רכזות  * 4 +אבות בית  +מנהלנית * 2יש צורך במנהלת
מדור חוגים והעשרה

0

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

שירות לפעיליות החברה 30/09/2022 100%
ביצוע
שירות לפעיליות החברה 30/09/2022 100%
ביצוע
שירות לפעיליות החברה 30/09/2022 100%
ביצוע
 100%עמידה בצפי הכנסות

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110213

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

31/12/2022
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110223

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

הדרכה מעמיקה והטמעה של פן השירות העירוני
בכל תחומי פעילות האגף והחברה (לכלל המחלקות).

קהילה ופנאי

תוספת דרישות מהספק להכשרת העובדים "מתן עזרה ראשונה"

הדרכה מעמיקה והטמעה של פן השירות העירוני
בכל תחומי פעילות האגף והחברה (לכלל המחלקות).

קהילה ופנאי

יעד מרכזי קורסים לתלמידי התיכונים בעיר בתחום אימון
וחדשנות פיתוח והקמת קורסי העשרה בשיתוף אגף החינוך

צהרונים

110224

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110225

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110226

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110227

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110228כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110229

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110230כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110231

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110232

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
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הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).

0

פעולות

רחבי העיר

שירות לפעיליות החברה 30/09/2022 100%
ביצוע

3,400

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%פעילות

31/12/2022

0

תרבות

עובדי קבלן

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

תרבות

עובדי קבלן

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022
31/12/2022

שירות

צהרוני ניצנים  - 18מסגרת פנאי לתלמידים בכיתות א-ד לאחר
שעות הלימודים הפורמאלים  -השלמת משרד החינוך

3,400

1813600753

הכנסות

שרותי שמירה בצהרונים

0

1313600491

תוכנית ניצנים
השלמת משרד
החינוך
החזר הוצ' שמירה הכנסות

הכנסות

החזרי הוצאות ניקיון

-600

1313600490

החזר הוצאות
נקיון

הכנסות

-600

שירות

פעולות במרכזים

85

1813600751

פעולות במרכזים

פעולות

85

תרבות

שירות

ניקיון בתי תלמיד .ניקיון עבור צהרוני בית ספר.

600

1813600752

נקיון בתי תלמיד

פעולות

600

תרבות

עובדי קבלן

הכנסות

חינוך משלים  -הכנסות

-85

1313600410

חינוך משלים

הכנסות

-85

תרבות

ילדים

רחבי העיר

הכנסות

הכנסות מול הוצאות

-350

1313600420

הכנסות מול
הוצאות

הכנסות

-350

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

הכנסות משכירות בתי תלמיד

-290

1313600640

הכנסות משכירות הכנסות
בתי תלמיד

-290

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

הכנסות

ניצנים הכנסות משרד החינוך .תקציב המשימה לשנה תקינה ללא -3,400
סגר .הצפי הוא לשנה כמו 2019

1313600920

הכנסות

-3,400

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

הכנסות ניצנים
משרד החינוך

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110222

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

685

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).
הרחבה ,הגדלה והפעלת הצהרונים ,במסגרת תכנית
ניצנים ,בבתי הספר היסודיים ,באופן מקצועי ,שירותי
ואיכותי (צהרונים).

חינוך

שת"פ עם הנהגת ההורים  -בוועדות היגוי ניצנים

חינוך

מתן מענה לתלמידי כיתות א-ד בביה"ס לאחר שעות הלימודים
הפורמאלים ,אנשי צוות מקצועים מתחום החינוך הבלתי פורמאלי
הפועלים ב 18-מוסדות חינוך בעיר  -כ 2250 -תל'.
חדש -מענה לתלמידי החינוך המיוחד ,נגישות במידע ופיתוח
תוכניות חינוכיות לשילוב הילדים מהחינוך המיוחד עם שאר
הילדים בצהרונים
חדש  -מעבר לכלים רב פעמיים בארוחת הצהרים ,בשילוב תוכנית
חינוכית להטמעה ובשיתוף עם הדוברות

תרבות ואירועים

ברמה ניהולית וארגונית  -כספים ,מפעילי קיץ  -יול"א ,צהרונים,
קולות קוראים וניצנים

110234

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110235

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110236

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110237

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110238כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110239

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110240כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110241

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110242

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110243

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
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חינוך
חינוך

0

החברה לתרבות
ופנאי

0

הורים

רחבי העיר

ילדים

רחבי העיר
רחבי העיר

 18מוסדות חינוך בעיר  -כ-
 2250תל'.

31/12/2022
31/12/2022

אנשים עם
מוגבלות,
ילדים
ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

רחבי העיר

 100%בהתאם לביצוע

31/07/2022

 100%ביצוע

31/12/2022
31/12/2022

0

דוברות והסברה

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

חינוך

ארוחת צהרים חמה ,תוכנית פדגוגית ,סיוע בהכנת שעורי הבית,
שני חוגים בשבוע ,פעילות פנאי בין השעות 12.45-17.00

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

חינוך

ההפעלת פעילות קיץ

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

חינוך

ביה"ס וצהרונים של החופש הגדול  /חגים ברמה בית ספרי
(בהתאם לקול קורא  -משרד החינוך)

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

שידרוג תכנים פדגוגים לצהרוני ניצנים

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

תוכנית ליצירת רצף תוכניות חינוכיות עירוניות בחינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי בצהרונים .בשיתוף אגף החינוך ומנהלי מוסדות
חינוך
קייטנות  14 -ימי קייטנה בין השעות 8.00-16.30

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

חינוך

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110233

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
01/01/2023

ע"פ החלוקה הבאה  -*1 :סוכות  *5 +ימים
חנוכה  *5 +ימים פסח  *1 +שושן פורים *1 +
ל"ג בעומר  *1 +איסרו חג שבועות
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110244
110245

יוזמות מיוחדות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110246

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110247

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ארטקיימא

110248

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110249

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110250כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110251
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תרבות ואירועים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון
אוכלוסיות יעד
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי /תרבות ואירועים
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי /תרבות ואירועים
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי /תרבות ואירועים
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
תרבות ואירועים

הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי /תרבות ואירועים
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי /תרבות ואירועים
חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר –
מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי
והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
תרבות ואירועים
גיבוש ,בנייה והרחבת פעילות השיווק/מכירות
והפרסום לכלל המחלקות /יחידות ,תוך שת"פ ביון
יחידות האף/חברה/עירייה.

"תמיכה בשלושה פסטיבלים :קאברים  150 -אש""ח
פסטיבל מחול  150אש""ח ,פסטיבל "24/7
הרחבת פעילות בקתדרה החדשה (יום נוסף)

300

1,650

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

1825200870

השתתפות
בתאגיד עירוני

פעולות

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

סיום הקורונה וביצוע
המשימות

31/12/2022

הפעלת כל מערך פעילות האירועים העירוניים השנתית ברמה
ניהולית ,הכספית ,ההזמנות ,הנהלת חשבונות ותקציבים

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

שוטף  100%ביצוע

31/12/2022

הקתדרה החדשה -פעילויות מיוחדות ומגוונות בתחום הטיולים
בארץ ובעולם

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

סיום הקורונה וביצוע
המשימות

31/12/2022

חשיפת  3000תלמידים לאמנות וקיימות במהלך שעות הלימודים 0
בשיתוף ובמימון אגף החינוך -מוסדות חינוך יסודי ( -גידול
במספר התלמידים)

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

פעילות בינתחומית במימון פרטי ,חטיבות בעיר ,בי״ס מחוץ לעיר
וקבוצות פרטיות כמו חינוך ביתי ,כיתת חינוך בי״ח מאיר ועוד…

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

במרכז ארט קיימא מתקיימות פעולות נרחבות  :ימי הערכות,
השתלמויות וסדנאות לצוותי הוראה ,וועדי עובדים ,גימלאים וכו׳.
(במימון פרטי של הלומדים)

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים,
מבוגרים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

פרסום ברשתות המדיה (במימון המרכז) הערכות מחודשת
המחייבת שינוי בתפיסה העירונית ,הכרה ושיתוף הרשות במימון
הפירסום ברחבי העיר ומחוץ לעיר .קיום המרכז מותנה בפרסום
נכון ועזרה במימון

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

689

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
הרחבת ,בנייה ,הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית,
תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב
תחומית ,מדע וקיימות ,בקרב תושבי כפ"ס ומחוצה
לה (ארט קיימא).
הרחבת ,בנייה ,הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית,
תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב
תחומית ,מדע וקיימות ,בקרב תושבי כפ"ס ומחוצה
לה (ארט קיימא).
הרחבת ,בנייה ,הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית,
תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב
תחומית ,מדע וקיימות ,בקרב תושבי כפ"ס ומחוצה
לה (ארט קיימא).
הרחבת ,בנייה ,הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית,
תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב
תחומית ,מדע וקיימות ,בקרב תושבי כפ"ס ומחוצה
לה (ארט קיימא).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

תרבות ואירועים

110253

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110254

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110255כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110256כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110257

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מרכזי שירות

 110258עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 110259עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
 110260עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
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קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא
השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש
בהם בצורה יעילה ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא
השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש
בהם בצורה יעילה ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא
השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש
בהם בצורה יעילה ואפקטיבית

שותפים

קהל יעד

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים ,עובדי רחבי העיר
עירייה

 100%עמידה ביעדים

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

תרבות ואירועים

פעילות אחה״צ ושבתות לאוכלוסייה רב גילאית :ימי הולדת
ואירועים פרטיים ,חוגים ,הרצאות ,סדנאות יצירה ואומנות
באירועים עירוניים גדולים

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים,
תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

תרבות ואירועים

הפעלת גני יול"א בחופשת הקיץ במסגרת יולי שמח (סל תרבות
רוכש את הפעילות)

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

תרבות ואירועים

תמיכה בארט קיימא

250

ילדים

שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות ואירועים

יעד :שימוש שעתיים בחללים במרכז (דמי שימוש)

0

ילדים

רחבי העיר

 100%עמידה ביעדים

31/12/2022

תרבות ואירועים

שירות
שירות
שירות

1825200870

השתתפות
בתאגיד עירוני

פעולות

1,650

0

הפעלה שוטפת של הרישום דרך האינטרנט לכלל החוגים
והפעילויות בנושא תרבות ופנאי ,נוער וצעירים ורשות הספורט
בכ 40-מרכזים ברחבי העיר .הכנסות מחוגים כ 10-מיליון  ₪בשנה.
הרשמה מוקדמת לצהרוני ניצנים -הליך מורכב בפירסום ,שיחות
טלפוניות ,מיילים ושליחת דואר .שיתוף פעולה עם מחלקת רישום
באגף החינוך לשם המשכיות בתהליך הרישום
טיפול שוטף בלקוחות החייבים לעירייה ולחברה מחוגים,
צהרונים,קייטנות ומעונות בנוסף טיפול במערכת CRM

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

החברה לתרבות
ופנאי

0

תרבות

תושבים כללי שכונות מרכז

 100%ביצוע

31/12/2022

0

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110252

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
תשלום שכר עובדי מרכז ארט קיימא  9עובדים קבועים (בחלקיות 0
משרה)דרושה הגדלת משרות בהקדם ווחידוש חוזי עבודה
בדחיפות  +עובדים זמניים בהתאם לפרוייקטים
0
פעילות תיאטרון בינתחומי בשבתות אחת לחודש (תלוי תרומה
מירה שחורי).

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

691

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים

שכר

שכר עובדי השירות כולל סגנית

תקציב מאושר
עבור משימה
230

1813600210

טכנולוגיה
ודיגיטציה

ציוד טלפוניה למרכז שירות ושדרוג תוכנות ואחזקת ציוד

8

1813600780

הוצאות אחרות

שכר

שכר של מרכז שירות והרישום

630

1813600110

בתי תלמיד

שכר

שכר

אחזקת רכב עובדים

50

1813600140

אחזקת רכב
עובדים

שכר

שירות

תמיכה ברישום ומידע של חוגי רשות הספורט ,אגף נוער צעירים
וקהילה.תמיכה על פי דרישה בפעילויות במרכזי הנוער והקהילה -
מרכזי פנאי יחד ,ארטקיימא ,קהילתי בירוקות ריכוז חוזי שכירויות
של רשות ספורט ואגף נוער צעירים וקהילה

0

שירות

רישום לחוגים משתתפים באמצעות האינטרנט כיעד להגדלת
הרישום האינטרנטי ,שיתוף פעולה עם אגף השירות של העירייה
בהקמת אתר חדש ומשוכלל ,השאיפה בשנת  2022לסיים עם
הפיילוט לאחר התמודדות עם הבגים בשנת 2021

0

תרבות

שירות

תמיכה על פי דרישה בפעילות של הרשות העירונית למלחמה
בסמים ואלכוהול ,מרכז הורים עירוני ,בית המתנדב ,רווחה וערים
בריאות

0

תרבות

110262

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110263

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110264

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110265

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110266

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

110267

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

692

ספר תכנית עבודה

כרטיס

שם כרטיס
זמניים

פעולות

630

50

תרבות

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

עיריית כפר סבא 2022

שותפים

קהל יעד

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

8

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תרבות

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110261

סוג תקציב תקציב
2022
230
שכר

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

693

110269

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

מוזיאון

התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות
שירות ,התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות
נוספים

שירות

שידרוג מערכת המיחשוב ,דיאלוג

שירות

הטמעת הרישום המוקדם והשוטף למעונות היום של ילדות בכפר
במרכז השירות

110270

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים תחזוקה
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים תחזוקה
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים תחזוקה
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים חזות העיר
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).

110274

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים בינוי ושיפוץ
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים תרבות ואירועים
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים פרסום והסברה
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים חינוך
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים פיתוח ותשתיות
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים קשרי חוץ
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).

110271
110272
110273

110275
110276
110277
110278
110279

694

0

מוזיאון  -קרית ספיר שביל הראשונים תחזוקה ותאורה

0

מוזיאון  -קרית ספיר גן ארכיאולוגי (כנגד הכנסות קול קורא של
מורשת)
מוזיאון  -קרית ספיר ארכיון היסטורי

500

מוזיאון  -קרית ספיר גן הברון מנשה שימור המבנה צמחיה/
שיקום מדרגות ומערת המפל /מערכת השקיה (הועבר לקול קורא
מותנה בהכנסות  -160אלף)
חדרי מחול (קונסבטוריון) מיקלט בספיר (ע"פ תוכנית עיסקית)

300

פתיחת אתרים לציבור ללא עלות

0

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

500

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

0

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

84001

84003

גן מנשה

תב"ר-
הוצאות

300

81008

מועדוני תרבות

תב"ר-
הוצאות

500

פרסום ושיווק המוזיאון מחוץ לעיר (במימון נמשרד התרבות)

0

0

שיפוץ הסדנא (במימון משרד החינוך והתרבות  -שוטף של
המוזיאון)
הדרכות והפקת מערכי הדרכה

0

0

0

0

מנוי מאגר אטלס לתרומות

0

0

מנהל הנדסה ,חזות תושבים כללי שכונות מזרח
העיר
תושבים כללי שכונות מערב
תרבות והחברה
לתרבות ופנאי,
קיימות וחדשנות,
חינוך

ספר תכנית עבודה

מתב"ר 84002 2021

מתב"ר 84002 2021

0
דוברות והסברה,
שיתוף ציבור
בתי ספר ,חינוך

עיריית כפר סבא 2022

31/12/2022

31/12/2022

שדרוג גן ארכיולוגי תב"ר-
הוצאות

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

 100%ביצוע

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
 110268עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

תושבים כללי רחבי העיר
ילדים ,נוער

רחבי העיר

הגדלת מספר המבקרים ביחס
לשנת 2019
סיום שנת הלימודים
תשוה חיובית ממשרד מורשת
וקבלת תקציב מהם
סיום בשנת 2022

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
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שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים קהילה ופנאי
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים קהילה ופנאי
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים תכנון
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).

 110283כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים קהילה ופנאי
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
110284
110285
110286
110287
110288
110289

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

גני יול"א

 110290כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110291

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110292

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
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שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים חינוך
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים חינוך
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים קהילה ופנאי
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים קהילה ופנאי
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים הוצאות שונות
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים חינוך
במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).

תאור המשימה
אירוע אדם קדמון

שותפים

קהל יעד

דוברות והסברה

תושבים כללי רחבי העיר

תרומה מאת משפחת ולד

תושבים כללי רחבי העיר

הזמנה מאת העירייה

31/12/2022

77.78

31/12/2022

סיימנו ממתינים לחלק של
משרד התרבות

31/12/2022
31/12/2022

אירועי מורשת במסגרת השתלבות באירועים עירוניים

0

0

קידום תכנית השימור העירונית

0

0

הפקת תערוכה

0

0

בניית תכנית מחוננים אופירה נבון

0

0

תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
חזות העיר ,קיימות תושבים כללי רחבי העיר
וחדשנות ,מנהל
הנדסה
תושבים כללי רחבי העיר
קהילה וחברה,
תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
שכונות מזרח
ילדים
חינוך

סיום שנת הלימודים

שכונות מרכז

סיום שנת הלימודים

31/12/2022

 100%ביצוע

28/02/2022

 100%ביצוע (תלוי קורונה)

31/12/2022

שת"פ עם העירייה

31/12/2022

 100%ביצוע

31/12/2022

שילוט גן מנשה

0

0

חינוך

ילדים

שילוט גן ארכיאולוגי

0

0

יולי שמח בגני הילדים

0

0

תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
חינוך

תושבים כללי רחבי העיר
רחבי העיר

רישום למינוי חברת אטלס  -מאגרי תורמים

0

0

בית הספר של החופש הגדול

0

0

תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
בתי ספר

רחבי העיר

ילדים ,הגיל
הרך
תושבים כללי רחבי העיר
ילדים

חינוך

הפעלת  83גני יול"א צוותי סייעות ומובילות בשעות הצהרים
(מימון עיריית כ"ס) בספטמבר  2022תוספת של  *2צהרונים
נוספים

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

הפעלת  83גני יול"א

31/12/2022

שנה לימודים

חינוך

בצהרוני גני החובה של החברה לתרבות הפנאי ,תפעל תוכנית
מוסיקאלית בשיתוף הקונסבטוריון כולל  -2קונצרטים בגן .לפי
תוכנית מובנית שנכתבה במיוחד לילדי כ"ס,

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

חינוך

תוכנית העשרה לקיץ-יולי שמח מורחב  15 -מפגשים ומופעים
בתחומי התרבות השונים לטובת העשרת חודש יולי בגני הילדים

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

כל תלמיד יקבל  15מפגשים
בתחומים מגוונים :תיאטרון,
מוסיקה ,מחול ,היסטוריה ,מדעים,
קיימות ,תזונה ,אמנות ועוד

31/12/2022

שנה לימודים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
 110280כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 110281כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
 110282כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).

חינוך

הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע -השתלמויות ,הדרכות וקורסים
לכל בעלי תפקידים –מנהלים /מדריכים/מטפלים /רכזים וכיוב'
(דרכי עבודה ,יצירת שפה חינוכית ,וכדו')

110296

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110297

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).
המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות חינוך
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).
חינוך
הדרכה מעמיקה והטמעה של פן השירות העירוני
בכל תחומי פעילות האגף והחברה (לכלל המחלקות).

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות
צהרוני היול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים,
פדגוגיה ,עובדים ,שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל
הרך).

חינוך

 110300כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה,
לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון ,מחול ,מוזיקה,
קולנוע ,ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).

110294

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

 110295כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מעונות

 110298כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110299

סל תרבות
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החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

חינוך

תוספת  20צהרונים להפעלה בגני ילדים ברחבי העיר שיועברו
מאגף החינוך לחברה לתרבות ופנאי המשימה תתבצע בספטמבר
הבא 2022

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

חינוך

הטמעת נושא מגדר ופעילות חוסן בקרב ילדי וצוותי הגנים כולל
הרחבת הידע להורים

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

חינוך

חינוך

הפעלת  5מעונות יום ומתן שירות חינוכי טיפולי לפעוטות בגילאי 0
 3חודשים 3-שנים (שאיפה לפתיחת מעון נוסף)

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

הפעלת  5מעונות יום

31/12/2022

שנה לימודים

פתיחת חוגים ב 3-מעונות בשעות אחה"צ לילדים בגילאים לידה0 ,-
 4שאיפה לפתוח ולהרחיב את הפעילות בחוגים ובסדנאות לילדי
החינוך המיוחד.

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

0

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

0

החברה לתרבות
ופנאי

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע -השתלמויות ,הדרכות וקורסים
לכל בעלי תפקידים –מטפלות /מנהלות מעון (דרכי עבודה ,יצירת
שפה חינוכית ,כלים להתמודד פדוגוגית וחינוכית)....
0
ממשיכים בתכנית ,שעות חברתיות בשיתוף בית ברל  -הכנסת
סטודנטיות שנה א' בחינוך למעונות היום ככוח אקדמאי למסגרות
ומתן מענה עבורן בעבודה מעשית

קיום  3מופעים בכל גני ילדים ,כל ילד ייחשף למפגשים מתחומי
התיאטרון מוסיקה

1826000781

340

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

סל תרבות

פעולות

1,600

תרבות

הגיל הרך

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110293

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
0

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
 31/12/2022שנה לימודים

שנה לימודים

699

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה,
לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון ,מחול ,מוזיקה,
קולנוע ,ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).
הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה,
לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון ,מחול ,מוזיקה,
קולנוע ,ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).
הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה,
לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון ,מחול ,מוזיקה,
קולנוע ,ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי
האגף והחברה בכל הקשור לגבייה ,ניהול ,ניתוח
והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).

חינוך

 110302כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110303כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110304כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110305כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
 110306כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
110307

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

עיר לומדת

חינוך

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

1826000781

סל תרבות

פעולות

1,600

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

חינוך

התוכנית מוסיקלית לכיתות א-ד (שלושה מפגשים) ובסיום
קונצרט בהיכל

210

1826000781

סל תרבות

פעולות

1,600

תרבות

ילדים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

הכנסות

גביית הכספים לצורך הפעלת תוכנית סל תרבות מבתי הספר
היסודיים וחטיבות הביניים.

-1,700

1326000411

סל תרבות הכנסות הכנסות

-1,700

תרבות

הורים

רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

הוצאות שונות

שכר תקציבי עזר

200

1826200115

שכר תקציבי עזר

עזר שכר

200

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

הוצאות שונות

תשלום שכר עובדת מח' סל תרבות

200

1826000750

סל תרבות ניהול

פעולות

200

החברה לתרבות
ופנאי

עובדי עירייה רחבי העיר

 100%ביצוע

31/12/2022

שנה לימודים

שירות

זמנים

0

1826200210

זמנים

שכר

0

תרבות

עובדי עירייה רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה תקציבית

31/12/2022

 110308כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

השקה ופיתוח של מיזם "עיר לומדת" (פנאי
והעשרה/בית רייזל)

קהילה ופנאי

 110309כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

השקה ופיתוח של מיזם "עיר לומדת" (פנאי
והעשרה/בית רייזל)

פרסום והסברה

700

1826000781

סל תרבות

סוג תקציב תקציב
2022
פעולות 1,600

פיתוח תוכנית עיר לומדת בערוצים הבאים :פיתוח מיכללה
עירונית ,הינה הגורם המאגד תחתיו ,גמולי השתלמות ,פנאי
והעשרה ,הכוונה תעסוקתית.
מיצוב העיר כפר סבא כעיר לומדת ,הוקם אתר הבית ,יעלה
קמפיין ופירסום ספציפי שיתבצע בשיתוף עיריית כפר סבא
(ההקמה ושיווק של האתר בעלות  150אלף )₪

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

עמידה במשימה 100%

01/04/2022

0

החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי רחבי העיר

עמידה במשימה 100%

31/12/2022

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי

מס'
משימה
110301

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תקציב מאושר
תאור המשימה
עבור משימה
חשיפה כל תלמיד ל 4 -מפגשי תרבות בתוך ביה"ס ,מפגשי תרבות 670
מתחומים שונים  :תיאטרון ,מוסיקה ואמנות פלסטית ע"פ הנחיות
מתווה משרד החינוך והבריאות
380
בכל חטיבה תתקיים תוכנית יחודית ,החושפת לפחות שלושה
תחומי תרבות שונים :תאטרון ,מוסיקה,קולנוע ,ספרות ומחול

כרטיס

שם כרטיס

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
 31/12/2022שנה לימודים

701

חברת מרכז קהילתי בכפר סבא על שם שושנה ופנחס ספיר בע"מ נוסדה ב 1980-במסגרת פרויקט שיקום השכונות,
ממנו יצאה ב 1996-והיא ממשיכה בהפעלת תכניות חינוכיות וחברתיות לכלל תושבי העיר בתחומים כמו סיוע
לילדים ולנוער בסיכון ,לימודים ,קליטת העלייה ורווחה.
החברה פועלת לרווחתם של תושבי כפר סבא  -ובמיוחד אלה מביניהם הזקוקים יותר לסיוע .במשך שנים ליוותה
החברה את הצרכים הדחופים של ילדי העיר הגרים בשכונות המצוקה בשאיפה להגיע לשיפור איכות החיים שלהם,
על מנת להבטיח להם תנאים מתאימים והזדמנויות רבות וטובות יותר לרכוש השכלה ,למצוא עבודה ולהיות אזרחים
מועילים ותורמים לחברה .כיום מפעילה החברה פרויקטים בכל רחבי העיר ,עם דגש מיוחד על הקהילה האתיופית
שבה.

שכר 2022

635

702

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

חברת המרכז הקהילתי ע"ש
שושנה ופנחס ספיר

יעדים:
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית באמצעות
שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיר.
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים.
שימור מורשת העיר.

תקציב  2022כולל

635

703

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

שכר

תשלום שעות נוספות עובדי החברה הסוכנותית

1848500130

 920002כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

שכר

תשלום אחזקת רכב עובדים  -החברה הסוכנותית ספיר

50

1848500140

 920003כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

שכר

תשלום שכר עובדי החברה הסוכנותית

560

1848500110

 920004כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

שכר

רכזת שותפות במימון השותפות (השתתפות שכ"ע)

 920005כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

שכר

 920006כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

שכר

זינוק בעליה  -ליווי בני נוער אתיופים לפני גיוס ובמהלך השירות
(שכ"ע במימון השותפות)
שכ"ע רכזת חיילים עירונית (במימון השותפות)

0

 920007כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קשרי חוץ

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה
רכש
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

משלחות וקשרי חוץ

0

 920009כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

מנהל וארגון תפעול ומשרדיות כולל מערכות הנה"ח אוטומציה
וחשבשבת
מרכז קהילתי בית אברהם-חוגי העשרה לילדים

0
0

 920010כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

מרכז קהילתי בית אברהם  -ציון חג הסיגד

0

 920011כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

 920012כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

סדנאות לתקשורת ויזואלית חברתית במרכז הנוער העירוני/
 starterhubבהאב הטכנולוגי של כפר סבא בשיתוף אגף קהילה
וחברה בבית הנוער המרכזי.
נמ"ש  -נערות מובילות שינוי  -תכנית למנהיגות והעצמה נשית
עבור תלמידות.

 920013כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קשרי חוץ

זיכרון בסלון עם קולומבוס

מטרה עירונית

 920008כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

שעות נוספות
אחזקת רכב
עובדים
שכר שיקום
שכונות

שותפים

קהל יעד

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

שכר

50

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

שכר

560

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

0

קהילה וחברה

0

קהילה וחברה
קהילה וחברה

מבוגרים ,נוער ,ילדים ,רחבי העיר
הורים ,עמותות
ומתנדבים
רחבי העיר
קהילה אתיופית,
צעירים
רחבי העיר
נוער ,צעירים

בתי ספר ,חינוך,
תנועות נוער
משאבי אנוש
והדרכה
בתי ספר ,חינוך,
קהילה וחברה
קהילה וחברה

הגיל הרך ,מבוגרים,
נוער ,הורים ,ילדים
עובדי עירייה

רחבי העיר

קהילה וחברה
0

חינוך ,קהילה
וחברה ,קידום
מעמד האישה

נוער

רחבי העיר

 920014כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

אנסמבל גלרון-מימון מתרומה יעודית והכנסות מהופעות

0

 920015כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

בונים קהילה -תכנית בכל חטיבות הביניים לילדים עם צרכים
מיוחדים ולילדים "רגילים" בשת"פ המחלקה להתנדבות ,נוער
קיימות :תיפוף גוף ,ג'אגלינג ,אומנות לחימה ,אילוף כלבים,
מוזיקה ,גינה אורגנית

0

תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
בתי ספר ,חינוך,
קהילה וחברה,
קיימות וחדשנות

704

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

ילדים ,עולים חדשים ,מזרח :יוספטל
קהילה אתיופית
מזרח :יוספטל
קהילה אתיופית
נוער

ספר תכנית עבודה

תשלום שכר בהתאם לתקציב
השותפות
תשלום שכר בהתאם לתקציב
השותפות

רחבי העיר

שכונות מרכז

עיריית כפר סבא 2022

 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית
 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית
 100%ביצוע ללא חריגה
תקציבית
תשלום שכר בהתאם לתקציב
השותפות

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
 920001כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה
25

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
25
שכר

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

31/12/2022
31/12/2022
השתתפות של כ100-
משתתפים לפחות

31/12/2022
31/12/2022
30/04/2022

מבוגרים

רחבי העיר

31/12/2022

אנשים עם מוגבלות,
ילדים

רחבי העיר

31/12/2022
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יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

ארועים ותחרויות – תחרות נושפים ונוער חב"ד

 920017כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

נירים בשכונת עליה  -תכנית לקידום נוער

0

 920018כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קשרי חוץ

בתי"ס תאומים מכפר סבא וקולומבוס  6בתי"ס ו 7-גנים

0

חינוך

 920019כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

טובה גלר לנערות בסיכון  -תכנית לקידום נוער ונשים בשיתוף
אגף הרווחה

0

 920020כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

תכנית נט"ע  -לילדים בכיתות ה'-י"ב

0

 920021כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

טובה גלר לאוכלוסיה מוגבלת  -הבית הקהילתי בשכונת גאולים

0

קידום מעמד
האישה,
קהילה וחברה,
חינוך ,הרשות
החדשה למניעת
אלימות,סמים
ואלכוהול
בתי ספר ,חינוך,
קהילה וחברה
קהילה וחברה

 920022כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

הכנסות

הכנסות של השותפות  -תשלום גשר חינוכי

0

 920023כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

הכנסות

הכנסות של השותפות  -תרומה טובה גלר

0

31/12/2022

 920024כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

הכנסות

הכנסות של השותפות  -תרומות חיצוניות מחו"ל

0

31/12/2022

 920025כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

הכנסות

הכנסות של השותפות  -החזר שכר רכזת הסוכנות היהודית

0

31/12/2022

 920026כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

הכנסות

 920027כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

הכנסות

הכנסות של השותפות  -החזר תשלום זיכרון בסלון הסוכנות
היהודית
הכנסות של השותפות  -שחרור כספים מקרן מוגבלת

0

31/12/2022

 920028כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קשרי חוץ

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה
קשרי חוץ
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה
קשרי חוץ
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה

מטרה עירונית

 920029כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 920030כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
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תרבות והחברה
לתרבות ופנאי
קהילה וחברה

אוכלוסיה דתית,
תושבים כללי
נוער

רחבי העיר
מערב :עליה

31/12/2022

הורים ,הגיל הרך

רחבי העיר

31/12/2022

נוער ,נשים

רחבי העיר

31/12/2022

הורים ,ילדים ,נוער

רחבי העיר

31/12/2022

הורים ,אנשים עם
מוגבלות

מזרח :גאולים

31/12/2022

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
 920016כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה
31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

משלחת  39מתמחים מקולומבוס לכפר סבא

0

קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

משלחת קולינארית לקולומבוס

0

קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

אירוח משלחת  12מורים וגננות לכפ"ס

0

קהילה וחברה,
חינוך

תושבים כללי ,צעירים ,רחבי העיר
מבוגרים ,נשים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022
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יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קהילה ופנאי

גשר חינוכי  -פעילויות משותפות בין בתי ספר וגני ילדים תאומים
לבתי ספר וגנים בקולומבוס אוהיו

קשרי חוץ

 920032כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה
קשרי חוץ
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה
קשרי חוץ
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות יהודית
באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיריה
קהילה ופנאי
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

זוכרים ביחד  -תכנית להנצחת נופלים תושבי כפר סבא

 920036כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קהילה ופנאי

תמיכה בסיירת התיקונים של עמותת קרן סיוע לנזקקים

 920033כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 920034כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
 920035כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
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יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
מבוגרים ,נשים,
צעירים
תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

משלחת ועדת היגוי מקולומבוס לכפר סבא

0

שירותים לועדת היגוי ואירוח משלחות

0

חינוך ,דוברות
והסברה
קהילה וחברה

תושבים כללי

אירוח שתי משלחות תגלית מקולומבוס אחת בחורף ואחת בקיץ

0

קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

0

קהילה וחברה

תושבים כללי

רחבי העיר

0

קהילה וחברה

נוער

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2022

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
 920031כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום

תאור המשימה

תקציב מאושר
עבור משימה

כרטיס

שם כרטיס

סוג תקציב תקציב
2022
0

שותפים

קהל יעד

מרחב גיאוגרפי תוצאה מצופה בסיום השנה

תאריך לביצוע הערות
המשימה

מימון חלקים ותמיכה לפי צורך
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