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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 
 מנכ"ל             העירייה

 09-7649119                טל: 
 09-7649389פקס:              

 טבת, תשע"ט כ"ג
 2018דצמבר,  31

 440701  אסמכתא:
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר 

 
 המנייןהזמנה לישיבת מועצת העיר שמן הנדון:  

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי, כ"ה בטבת תשע"ט, 

 , שכונת עלייה, כפר סבא. 1במרכז הקהילתי "בית לזרוס", רחוב פרוג  19:00, בשעה 2.1.2019

 על סדר היום

 ראש העיר  –דברי פתיחה 

 . שאילתות1

 שילוב רבנים בחוגי ספורט עירוניים  -

 סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה  -

 מטרדי ריח ממושב צופית  -

 הסעות תלמידים -

 פיטורי עובדי מקהלות עירוניות  -

 מועצת חינוך עירונית -

- 531 

 . הצעות לסדר היום 2

 רישום לגני הילדים  -

 תיקון עיוות היסטורי בהנצחת נשים  -

 כנית אב לחינוךוהמודל החינוכי לת -

 . תשלום שכר לאינג' מיכאל זלדין, בגין תקופת מילוי מקום במשרת מהנדס העיר.3

 . אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל פרישה.4

. אשרור החלטה שהתקבלה שלא בישיבת מועצה בדבר מתן היתר לעבודה נוספת לשלוש עובדות 5

 העירייה 

 . 19.12.2018ול ועדת תמיכות מיום . אישור פרוטוק6

 . 2019. אישור לתשלום מקדמות לשלוש עמותות לשנת 7

 בברכה, 
 איתי צחר
 מנכ"ל העירייה



 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

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

 

6.12.2018 

 שלום רב,

 

לתוספת השנייה לפקודת העיריות לענות על השאילתה המצורפת בישיבת המועצה  36נבקש לפי סעיף 

 הקרובה.

 

 עירונייםשילוב רבנים בחוגי ספורט 
 

לאחרונה קיבלנו דיווחים על רבנים שערכו טקסי הדלקת נרות בחוגי ספורט עירוניים. אנו מברכים על 

היוזמה לגוון את חוגי הספורט ולהכניס אליהם את רוח החג, אך נבקש לענות על השאלות הבאות על מנת 

 להבין את האופן שבו הדבר נעשה:

 

 זה?. באלו חוגים התקיימו טקסים מסוג 1

 . מאיזו תנועה/חסידות/ארגון הגיעו הרבנים?2

. האם הורי הילדים יודעו מראש על הכוונה להכניס גורמים חיצוניים שיעבירו תכנים שאינם התכנים 3

 הרגילים של החוג?

 . האם נעשתה פניה לגופים שאינם מהזרם האורתודוקסי על מנת לערוך את הטקסים?4

ני על מנת לבצע פעולה של הדלקת נרות, אותה יכולים לבצע בקלות . מדוע יש צורך בהבאת גוף חיצו5

 מפעילי החוגים בעצמם?

 

 בברכה,

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר

 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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 מענה לשאילתה

 בחוגי ספורט עירונייםשילוב רבנים 

כפר סבא הינה עיר פלורליסטית אשר מאופיינת לאורך כל שנותיה בשמירה על סטטוס קו, כך שכל 

 הקהילות חיות בה זו לצד זו בסובלנות. 

העירייה נוקטת מדיניות שווה כלפי כל הזרמים, וכך, למשל, פעלה לארגונן של תפילות יום 

ים. מסורת הדלקת הנרות בחנוכה בכפר סבא מתקיימת הכיפורים בתיאום עם רבנים מכל הזרמ

מזה שנים, ותמשיך להתקיים, בחוגי הספורט כמו גם במסגרות רבות אחרות, לעיתים בתיאום 

 מראש ולעיתים באופן ספונטני. 

 להלן מענה לשאלות: 

 . באלו חוגים התקיימו טקסים מסוג זה?1

 בחוגי אתלטיקה קלה.

 תנועה/חסידות/ארגון הגיעו הרבנים?. מאיזו 2

 .חב"ד

. האם הורי הילדים יודעו מראש על הכוונה להכניס גורמים חיצוניים שיעבירו תכנים שאינם 3

 התכנים הרגילים של החוג?

הדלקת נרות כמסורת מרכז שנציין את חג החנוכה ב הוואטסאפ המודיעהודעת  להם הנשלחכן. 

 די שנה.האימון מ

 פניה לגופים שאינם מהזרם האורתודוקסי על מנת לערוך את הטקסים?האם נעשתה . 4

. אדם זה מוכר למפעילי החוגים ומתנדב לטקס זה תה ליוסי ליפקין מתנועת חב"דיהפניה הי לא. 

 מדי שנה.

מדוע יש צורך בהבאת גוף חיצוני על מנת לבצע פעולה של הדלקת נרות, אותה יכולים לבצע . 5

 בעצמם? בקלות מפעילי החוגים

 אשר להבנתנו אין בה כל פסול או רע.  של שניםאין צורך בכך אולם בחרנו להמשיך מסורת 
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18.12.2018 

 שלום רב,

 

לתוספת השנייה לפקודת העיריות לענות על השאילתה המצורפת בישיבת המועצה  36נבקש לפי סעיף 

 הקרובה.

 

 במערכת החינוך הרגילהסייעות לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים 
 

במפגשים ושיחות עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, המשולבים במערכת החינוך הרגילה, עולים 

 שוב ושוב מספר נושאים בהם המדיניות שהיתה עד כה יצרה קושי משמעותי עבור ההורים והילדים:

 

 ודים. פרסום מאוחר מאוד של הדרישה לסייעות, רק סמוך לפתיחת שנת הלימ  -

 אין כל ראיון מקדים ואין שום בדיקה של התאמות הסייעות לתפקידיהן ולשיבוציהן.   -

   אין כלל הכשרות לסייעות, והן נאלצות לעבוד ולפעול לפי הבנתן האישית.  -

 שיעורי העזיבה והתחלופה בקרב הסייעות מאוד גבוהים, פעמים רבות במפתיע.   -

 אתיקה ושמירת סודיות.  חסרה כל התייחסות לנושא של  -

 

 על כן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 

 

 . האם ננקטים צעדים לשיפור המצב כבר בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ט? אם כן, אלו?1

תכנית היערכות, התאמה והכשרה, לקראת שנת הלימודים הבאה, תש"פ? אם כן, מה היא   . האם קיימת2

 תכלול?

 

 בברכה,

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-הרסגורעילאי 

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר

 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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 מענה לשאילתה

 סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה

 יעות לילדים משולבים וילדים אלרגיים. סי 430-בעיריית כפר סבא מועסקות כ

באגף החינוך קבלה  יעות מתקבלות לעבודה על סמך ראיונותהסיבשונה מהאמור בפתיח השאילתה, 

 עם ההורים. ראיון גם סד החינוכי ולעיתים קרובות מווב

במעמד הקבלה לעבודה מודגשת ומוסברת לסייעות חשיבות השמירה על סודיות והן נדרשות 

 טופס שמירת סודיות כחלק בלתי נפרד מתהליך הקליטה לעבודה. לחתום על

לקראת תחילת שנת עם אגף משאבי אנוש והמתי"א קיימו השתלמויות לסייעות ואגף החינוך יחד 

 כנס היערכות ייעודי ומקצועי לסייעות משלבות.גם הלימודים תשע"ט נערך 

נת העירייה לקיים תכנית הכשרות עם זאת, אנו מודעים לקשיים הרבים בנושא זה ולפיכך בכוו

והדרכות נוספת לסייעות המשלבות בהתאם לאופי תפקידן. בבתי הספר יבוצעו ההדרכות 

וההכשרות על ידי אגף החינוך בשילוב מדריכות חינוך מיוחד מהמתי"א והצוות המוביל של בתי 

ובשיתוף יועצות הספר. בגני הילדים, ההדרכה והליווי יהיו באחריות מנהלות המרחב החינוכי 

 חינוכיות והמתי"א. 

לקראת שנת הלימודים הבאה, תש"פ, תגובש תכנית הכשרות והדרכות סדורה וכן הליך סדור 

 לעדכון ההורים בלוחות זמנים קצרים ככל הניתן.
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19.12.2018 

 שלום רב,

 

המצורפת בישיבת המועצה לתוספת השנייה לפקודת העיריות לענות על השאילתה  36נבקש לפי סעיף 

 הקרובה.

 

 מטרדי ריח ממושב צופית
 

תושבי שכונת כפר סבא הצעירה )"האוניברסיטה"( וגני השרון סובלים מזה מספר שנים מריחות חזקים 

המגיעים מלול תרנגולות הנמצא במושב צופית, סמוך לשטח המוניציפלי של כפר סבא. ככל הידוע לנו, 

לא הראתה עד כה רצון לפתור את העניין באופן נחרץ, וזאת למרות  המועצה האזורית דרום השרון

 פעולות שנעשו מולה מטעם עיריית כפר סבא והמשרד להגנת הסביבה.

 

בעקבות מאות תלונות בשנים האחרונות, המשרד להגנת הסביבה קבע שהריחות מגיעים מהלול של משק 

פגע הריח, אך הסמכות לסגור את הלול הינה יעקובובסקי ונערך להגשת כתב אישום מול בעל המשק על מ

של המועצה האזורית דרום השרון, שגוררת את רגליה. ההערכה היא שגם אם בעל המשק יורשע העונש 

 יהיה קנס מזערי ולא מרתיע או אזהרה בלבד, ובכל מקרה הדבר ימשך לאורך שנים.

 

ם התקינים בשתי השכונות במהלך השנה האחרונה המפגע הפך לבלתי נסבל ומקשה מאוד על החיי

 הסמוכות. יש לתת לכך מענה מיידי.

 

 לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 

 . אלו צעדים נוקטת העירייה על מנת להפסיק את המטרד לצמיתות?1

. האם במסגרת פעולות העירייה נשקלת האפשרות לפעול באופן משפטי מול המועצה האזורית דרום 2

 השרון?

 

 בברכה,

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-רסגורעילאי ה

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר

 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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 מענה לשאילתה

 מטרדי ריח ממושב צופית

, ומלווה את התושבים במושב צופית לולים במשק עיריית כפר סבא מודעת למפגע הריח שמקורו

 במאבקם זה, כפי שיפורט להלן. 

הסביבה וכן עם היחידה האגף לאיכות העירייה באמצעות נציגי השכונה נמצאים בקשר רציף עם 

 נה ע"י נציגי האגף ונמצא כי מפגע הריח אכן קייםנערכו מספר סיורים בשכוהסביבתית האזורית. 

ר בעוצמה גבוהה הדבר הינו בלתי נסבל ומקשה על לסירוגין וברמות משתנות של עוצמה. כשמדוב

העירייה תמשיך לפעול בנחישות להפסקת מפגעי הריח על , וחיי שגרה תקינים של תושבי השכונה

 מנת לאפשר שגרת חיים איכותית ובריאה לתושביה.

 להלן מענה לשאלות: 

 . אלו צעדים נוקטת העירייה על מנת להפסיק את המטרד לצמיתות?1

עת פעילות מזה תקופה אל מול המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות. הפגישה מתבצא. 

האחרונה התקיימה לפני כחודשיים עם גידי מזור, מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה וצוותו, 

בה נכח בין השאר גם נציג התושבים הסובלים ממפגע ריח זה. בפגישה זו עודכנו על הליכים 

 ול בעלי הלולים.משפטיים המתבצעים אל מ

אשר הפנתה את הנושא  ,גונןמועצת דרום השרון, אשרת גני  עם ראשכמו כן התקיימה שיחה בנושא 

ורל האמון אולמר אלי ביוק ,האחראי מטעמה בתחום איכות הסביבה, מר יורם פלג םלטיפול הגור

 על תחום רישוי העסקים במועצה.

עם מועצת בקשר רציף עומדת  יית כפר סבאעירכחלק משיתוף פעולה אזורי שנרקם בנושא זה, 

דרום השרון ביקרו במקום המועצה האזורית כי נציגי דרום השרון ובעקבות כך התקבל דיווח 

כיוון פעולה  ומגבשיםלצורך ביצוע ביקורות בלול וכי הם פועלים אל מול בעל המשק בנחישות 

 אכיפתי כנגדו מכוח חוק רישוי עסקים.

מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, אשר עדכן כי הם נמצאים נוספת עם ב. נערכה שיחה 

 בשלב מתקדם לקראת הגשת כתב אישום כנגד בעלי המשק.

ריח בשכונת יכזה )באמצעות המוקד העירוני( את כל תלונות התושבים בעניין מפגעי הרהעירייה ג. 

ונטי לחיזוק כתב האישום למשרד להגנת הסביבה כחומר רלו האוניברסיטה ושלחה את המידע

 המתגבש.

. האם במסגרת פעולות העירייה נשקלת האפשרות לפעול באופן משפטי מול המועצה האזורית 2

 דרום השרון?

 כאמור מעלה, הליך משפטי כנגד בעלי הלולים מתקיים על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

 געי הריח כמפורט לעיל.לא נשקלה האפשרות לפעול כנגד המועצה אלא לדרוש ממנה לטפל במפ

ריח קיימת האפשרות לפעול בעניין זה, חשוב להדגיש כי לתושבי השכונה אשר סובלים ממפגעי ה

 משפטית ויוצע להם לפנות ליועץ משפטי התנדבותי בשי"ל, בליווי התובע העירוני במידת הצורך. 



 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

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

 

23.12.2018 

 שלום רב, 

 

יות לענות על השאילתה המצורפת בישיבת המועצה לתוספת השנייה לפקודת העיר 36נבקש לפי סעיף 

 הקרובה.

 

 הסעות תלמידים
 

 נבקש לענות על השאלות הבאות לגבי בקרה ופיקוח על הסעות התלמידים:

 

הופעלה בקרה על הסעות התלמידים ע"י עובד של חברת "בן בטחון". מדוע  15/10/18עד  1/9/18-. מ1

הלימודים? האם אפשר להעלות לאינטרנט את תוצאות הבקרה לא מופעלת הבקרה הזו במשך כל שנת 

 לעיון הציבור?

 

. מפרץ הסעות התלמידים ברחוב ששת הימים הינו נקודת חולשה בביצוע הסעות התלמידים מהחטיבות. 2

עד  11:30רכבים פרטיים החונים או עומדים במפרץ מפריעים לכניסת האוטובוסים, במיוחד בין השעות 

 עדים המתוכננים לפתרון בעיה זו?. מהם הצ12:30

 

 בברכה,

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר

 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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 מענה לשאילתה

 הסעות תלמידים

 להלן מענה לשאלות:

בקרה על הסעות התלמידים ע"י עובד של חברת "בן בטחון". הופעלה  15/10/18עד  1/9/18-מ. 1

מדוע לא מופעלת הבקרה הזו במשך כל שנת הלימודים? האם אפשר להעלות לאינטרנט את תוצאות 

 הבקרה לעיון הציבור?

ולסירוגין בתחנה  60ה הירוקה בשכונ הוצב בקר , בתקופה האמורה,בתחילת שנת הלימודים

תיכונים. קריית החטיבות ובקריית השעות הצהרים בדגם גם ב הבקר בשכונת האוניברסיטה.

  אשר הועלה גם לאתר העירייה.המידע נאסף, עובד ומרוכז במחלקת הסעות. רצ"ב דו"ח הבקר, 

 פועלים לגיוס דוגמים לצורך ביצוע ומחלקת הסעות אגף משאבי אנוש ,בשבועות האחרונים

 לאורך כל השנה.  ברשותות הסעהביקורות לכלל 

בנוסף, העירייה רכשה זיכיון לשימוש בתוכנה ייעודית למעקב ובקרה על הסעות באמצעות איסוף 

 (, לשיפור נוסף בתחום זה. movixנתונים סדור )

מפרץ הסעות התלמידים ברחוב ששת הימים הינו נקודת חולשה בביצוע הסעות התלמידים . 2

עים לכניסת האוטובוסים, במיוחד בין מהחטיבות. רכבים פרטיים החונים או עומדים במפרץ מפרי

 ?. מהם הצעדים המתוכננים לפתרון בעיה זו12:30עד  11:30השעות 

 למנוע עומסהיא  ששת הימים פינת גלררחוב ב לקווי תלמידים התחנה המדוברת מטרתה של

כמו מקום. ב בשעות הבוקר והצהריים קיים תגבור של הפיקוח העירוני .ברחוב ויצמן תחבורה

מהשטח ומיד נשלח פקח  בעת הצורך מדווחים מטעם העירייהנהגים המבצעים את ההסעות  כן,

 .למקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מספר מס' קושעהתאריךנקודה לתצפיתשם
מטרופולין/רן שיהערותהועבר לטיפולפירוט הארועתלמידים

מטרופוליןבסה"כ עלו 10 תלמידים.02/09/201807:206810לוינסקיגדעון

רן שיבסה"כ עלו עלו 35 ילדים.02/09/201807:408835לוינסקיגדעון

רן שיבסה"כ עלו 36 תלמידים.02/09/201807:506136לוינסקיגדעון

מטרופוליןבסה"כ עלו 35 תלמידים.02/09/201813:098135בר לבגדעון

מטרופוליןבסה"כ עלו 5 תלמידים.02/09/201813:45995בר לבגדעון

מטרופוליןבסה"כ עלו 30 תלמידים.03/09/201807:448530זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןבסה"כ עלו 6 תלמידים.03/09/201813:1056גלילי אשר ברשגדעון

מטרופוליןבסה"כ עלו 30 תלמידים.03/09/201813:141030גלילי אשר ברשגדעון

מטרופוליןלא עלו תלמידים על הקו.03/09/201814:55990גלילי אשר ברשגדעון

מטרופוליןסה"כ עלו 5 תלמידים.04/09/201807:20685לוינסקיגדעון

רן שיסה"כ עלו 30 תלמידים04/09/201807:408830לוינסקיגדעון

04/09/201807:508840לוינסקיגדעון
סה"כ עלו 40 תלמידים. כמעט 

רן שיאוטובוס מלא

מטרופוליןסה"כ עלו 15 תלמידים04/09/201814:039915בר לבגדעון

מטרופוליןסה"כ עלו 20 תלמידים04/09/201814:058920בר לבגדעון

04/09/201814:558940בר לבגדעון
סה"כ עלו 40 תלמידים. כמעט 

מטרופוליןאוטובוס מלא

מטרופוליןסה"כ 6 תלמידים05/09/201807:1656זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןסה"כ 28 תלמידים.05/09/201807:428528זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןסה"כ 8 תלמידים05/09/201813:14108גלילי אשר ברשגדעון

05/09/201814:00990גלילי אשר ברשגדעון
שני אוטובוסים בשעה הזו ואף אחד 

מטרופוליןלא עלה על האוטובוסים.

מטרופוליןסה"כ עלו 21 תלמידים.05/09/201814:371021גלילי אשר ברשגדעון

סה"כ 30 תלמידים עלו.07/09/201807:458730ששת הימים/גלרגדעון

07/09/201807:598543ששת הימים/גלרגדעון
סה"כ 43 תלמידים עלו. כמעט 

מטרופוליןאוטובוס מלא

רן שיאוטובוס מלא07/09/201808:056150ששת הימים/גלרגדעון

מטרופוליןסה"כ 5 תלמידים עלו12/09/201807:20685לוינסקיגדעון

מטרופוליןסה"כ 14 תלמידים.12/09/201807:251414לוינסקיגדעון

רן שיסה"כ 35 תלמידים.12/09/201807:558835לוינסקיגדעון

מטרופוליןאוטובוס מלא12/09/201814:078750ששת הימים/גלרגדעון

גדעון

12/09/201814:518525ששת הימים/גלר

היו שני אוטובוסים בהפרש של 
דקה אחד מהשני,על אחד לא עלו 

התלמידים ועל השני עלו 25 
תלמידים.

מטרופולין

רן שיכמעט אוטובוס מלא. 42 תלמידים13/09/201807:408842לוינסקיגדעון

מטרופוליןכמעט אוטובוס מלא. 45 תלמידים13/09/201807:50845לוינסקיגדעון

גדעון
קריית גלר- ששת 

85,87,91,61פיזור14/09/2018הימים

    

ארבעה מכוניות פרטיות דבר 
מטרופוליןטופלהועבר לפיקוח שגרם לחסימה של מעבר שני 

מטרופוליןסה"כ 40 תלמידים.14/09/201807:558540ששת הימים/גלרגדעון

מטרופוליןסה"כ 52 תלמידים.14/09/201807:588552ששת הימים/גלרגדעון

מטרופוליןסה"כ 40 תלמידים.14/09/201812:168740ששת הימים/גלרגדעון

רן שיסה"כ 50 תלמידים אוטובוס מלא.14/09/201812:146150ששת הימים/גלרגדעון

מטרופוליןסה"כ 12 תלמידים16/09/201807:241412לוינסקיגדעון

רן שיסה"כ 20 תלמידים16/09/201807:408820לוינסקיגדעון

רן שיסה"כ 37 תלמידים16/09/201807:508837לוינסקיגדעון

גדעון
קריית אזר תיכון 

16/09/201814:008920+30גלילי
סה"כ 2 אוטובוסים בשעה זו. סה"כ 

50 תלמידים על שני האוטובוסים
מטרופולין

גדעון
קריית אזר תיכון 

מטרופוליןאוטובוס ריק.16/09/201814:00+14:55990גלילי

גדעון

קריית אזר תיכון 
גלילי

פיזור16/09/2018

בהתאם לפרסום באתר מטרופולין  5,10
קו זה פעיל כל חצי שעה , יש 

איחורים של למעלה מחצי שעה,45 
דקות

הועבר לסיוון תלונות 
מטרופוליןמטרופולין

מטרופוליןסה"כ 3 תלמידים20/09/201807:1553זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןסה"כ 16 תלמידים20/09/201807:408516זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןסה"כ 25 תלמידים21/09/21807:388525זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןסה"כ 6 תלמידים21/09/201807:53896זמיר האוניבריסטהגדעון

מטרופוליןלא המתינו תלמידים.21/09/201811:4550גליליגדעון

מטרופוליןלא המתינו תלמידים.21/09/201812:15990גליליגדעון



מטרופוליןלא המתינו תלמידים.21/09/201812:45990גליליגדעון

זמיר האוניבריסטהגדעון
03/10/20187.3085

 שמונה ילדים עמדו  ו4 מקומות היו 
מטרופוליןפנויים ושמו את התיקים שלהם.

זמיר האוניבריסטהגדעון
03/10/20187.4085

שני אוטובוסים, סה"כ 55 ילדים על 
מטרופוליןשניהם.

גדעון
קרית גלר/ששת 

 ארבעים תלמידים עלו לאוטובוס03/10/201814:00:008540הימים
מטרופולין

גלר/ששת הימיםגדעון
03/10/201813:45+14:4585,61,87

   

ליד חט"ב אלון צריכים לעבור 3 
אוטובוסים במכה  ויש רכבים 

  

ב08/10 בשעה 
11:57

מטרופולין

גלר/ששת הימיםגדעון
03/10/201814:0061

     

ע"י הצופה שיש ילדים שעומדים 
מטרופוליןמחוץ לאוטובוס, נמצא כי יש 11 

רפפורט/אנג'לגדעון
מטרופוליןאין תלמידים אוטובוס ריק04/10/201807:22140

רפפורט/אנג'לגדעון
רן שי  בסה"כ עלו 11 תלמידים04/10/201808:056111

תל חי חט"ב בר לבגדעון
04/10/201814:008920+5

שני אוטובוסים צמודים בשעה 
14:00 אוטובוסים ריקים

מטרופולין

גדעון
בן יהודה דרך 

05/10/20187:34+7:408511המוביל

    

מהם 07:40 לא עלה אף תלמיד. 
מטרופוליןהאוטובוסים אינם מלאים

גדעון
קרית גלר/ששת 

מטרופוליןסה"כ 42 תלמידים.05/10/201812:138542הימים

גדעון
קרית גלר/ששת 

מטרופוליןסה"כ 30 תלמידים05/10/201812:158530הימים

גדעון
קרית גלר/ששת 

מטרופוליןסה"כ 48 תלמידים.05/10/201812:168548הימים

גדעון
קרית גלר/ששת 

מטרופוליןסה"כ 45 תלמידים כמעט אוטובוס מלא.05/10/201812:166145הימים

גדעון
קרית גלר/ששת 

מטרופוליןסה"כ 49 תלמידים עלו.05/10/201812:176149הימים

רפפורט/אנג'לגדעון
מטרופוליןסה"כ 3 תלמידים07/10/201807:22143

רפפורט/אנג'לגדעון
רן שיסה"כ 10 תלמידים עלו.07/10/201808:046110

גלילי/בארשגדעון
07/10/201814:00990

יש שני אוטובוסים בשעה 14:00 
מטרופוליןואין ילדים שעולים עליו.

גדעון
בן יהודה/ דרך 

 אוטובוסים 08/10/201807:308584המוביל
מטרופולין

גדעון
בן יהודה/ דרך 

מטרופוליןלא עלו תלמידים על הקו.08/10/201807:34850המוביל

גדעון
בן יהודה/ דרך 

מטרופוליןסה"כ 11 תלמידים עלו על הקו.09/10/201807:308511המוביל

גדעון
בן יהודה/ דרך 

מטרופוליןלא עלו תלמידים על הקו.09/10/201807:30850המוביל

גדעון

ששת הימים/גלר

קו 14/10/201814:5085
היו צריכים להיות שני אוטובוסים 

של קו 85 ולא הגיעו

הועבר לסיון 
ב15/10 בשעה 

09:48

באופן חד פעמי 
אתמול קו 85 

התעכב בהגעתו 
לתחנת המוצא 

בבית הספר ולכן 

מטרופולין

גדעון

ששת הימים/גלר

קו 14/10/201814:51+14:5285+87

שני אוטובוסים של קו 85 ושני 
אוטובוסים של 87 לא הגיעו. 

המתינו כ15 ילדים לקו 87 
והתפזרו. קו 85 הגיע ב15:13 

הועבר לסיוון ב16/10  כאשר כבר לא היו תלמידים יותר.

ק    
נבע עקב תקלה 
טכנית.התקלה 

טופלה בזמן אמת כי 
לא היה רכב חלופי 

לשלוח, ולכן מיד עם 
סיום הטיפול נסע 

מטרופולין

גדעון

וילנסקי

סה"כ 16 תלמידים14/10201807:251416

מטרופולין

וילנסקיגדעון
רן שיסה"כ 35 תלמידים.14/10/201807:408835

וילנסקיגדעון
14/10/201807:458843

סה"כ 43 תלמידים עלו. כמעט 
מטרופוליןאוטובוס מלא

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 25 תלמידים14/10/201814:008525

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 20 תלמידים14/10/201814:108520

תחנה מרכזית כ"סגדעון
מטרופוליןסה"כ עלו 5 תלמידים.15/10/201807:4335

תחנה מרכזית כ"סגדעון
מטרופוליןסה"כ עלו 2 תלמידים15/10/201807:49852

ששת הימים/גלרגדעון
רן שיסה"כ 16 תלמידים15/10/201814:006116



ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 31 תלמידים.15/10/201815:508531

ששת הימים/גלרגדעון
16/10/201814:00+14:5085,87,61

      

לא רכבים שאמורים להסיע ילדים, 
מטרופוליןעבר לפיקוח עירייה  שעומדים עם רכבם בתחנה של 

משה סנה/ברקןגדעון
רן שיסה"כ 8 תלמידים16/10/201807:45888

משה סנה/ברקןגדעון
רן שיסה"כ 16 תלמידים16/10/201808:078816

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 27 תלמידים16/10/201813:108527

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 23 תלמידים16/10/201814:058523

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןאוטובוס מלא.16/10/201814:508754

משה סנה/ברקןגדעון
רן שיסה"כ 11 תלמידים עלו על הקו.17/10/201807:458811

משה סנה/ברקןגדעון
רן שיסה"כ 3 תלמידים עלו17/10/201808:05883

משה סנה/ברקןגדעון
21/10/2018

07:43-

08:00+08:058832

  + אוטובוסים+מיניבוס של רן שי 2

רן שי+מטרופוליןאוטובוס מטרופולין

תל חי חט"ב בר לבגדעון
מטרופוליןלא עלו תלמידים על הקו.21/10/201813:10970

מטרופוליןכמעט אוטובוס מלא21/10/201814:008945גדעון

גדעון
תל חי חט"ב בר לב

21/10/201814:008111

שני קווים של 81 , על אחד עלו 11 
מטרופוליןילדים על השני 0 ילדים

תל חי חט"ב בר לבגדעון
מטרופוליןסה"כ 21 תלמידים21/10/201814:508921

המוביל/דוכיפתגדעון
מטרופולין22/10/201807:30511

המוביל/דוכיפתגדעון
מטרופוליןלא עלו תלמידים על הקו.22/10/201807:55890

גלילי אשר ברשגדעון
רן שילא עלו תלמידים על הקו.22/10/201814:00810

גלילי אשר ברשגדעון
מטרופוליןסה"כ 16 תלמידים22/10/201814:501016

ששת הימים/גלרגדעון
רן שיסה"כ 20 תלמידים23/10/201807:438120

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 35 תלמידים.23/10/201807:509135

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 40 תלמידים.23/10/201807:588540

ששת הימים/גלרגדעון
23/10/201808:008545

סה"כ 45 תלמידים כמעט אוטובוס 
מטרופוליןמלא.

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןאוטובוס מלא.23/10/201808:048555

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 36 תלמידים23/10/201813:108536

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 55 תלמידים. אוטובוס מלא.23/10/201814:008755

ששת הימים/גלרגדעון
23/10/201814:068545

סה"כ 45 תלמידים כמעט אוטובוס 
מטרופוליןמלא.

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןאוטובוס מלא24/10/201807:508755

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 30 תלמידים24/10/201807:548530

ששת הימים/גלרגדעון
24/10/201808:008545

סה"כ 45 תלמידים כמעט אוטובוס 
מטרופוליןמלא.

ששת הימים/גלרגדעון
רן שיאוטובוס מלא24/10/201808:066150

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןכמעט אוטובוס מלא28/10/201807:539145

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 35 תלמידים.28/10/201807:558735

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןאוטובוס מלא28/10/201808:038555

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 4 תלמידים28/10/201813:10854

ששת הימים/גלרגדעון
28/10/201814:008545

סה"כ 45 תלמידים כמעט אוטובוס 
מטרופוליןמלא.

ששת הימים/גלרגדעון
29/10/201807:539145

סה"כ 45 תלמידים כמעט אוטובוס 
מטרופוליןמלא.

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 25 תלמידים29/10/201814:028525

ששת הימים/גלרגדעון
מטרופוליןסה"כ 15 תלמידים.29/10/201814:508515

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 30 תלמידים02/12/201807:30530

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 3תלמידים02/12/201807:348534

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 20 תלמידים02/12/201808:00520

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 15 תלמידים.03/12/201807:30515

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 20 תלמידים03/12/201807:348520

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 15 תלמידים.03/12/201807:408515

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 9 תלמידים.03/12/201807:55899

הזמיר/אוניברסיטהרחלי
מטרופוליןסה"כ 30 תלמידים.03/12/201808:10530
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          26.12.2018 

 שלום רב,

 

לתוספת השנייה לפקודת העיריות לענות על השאילתה המצורפת בישיבת המועצה  36נבקש לפי סעיף 

 הקרובה.

 

 פיטורי עובדי מקהלות עירוניות
 

שהגיעו אלינו מתברר כי כמה מעובדי המקהלות העירוניות )כמו נגנים ומנצחים( פוטרו לאחרונה  מפניות

 מעבודתם בעיריית כפר סבא ועתידים לעבוד דרך החברה לתרבות ופנאי.

 

 נבקש לענות על השאלות הבאות בנושא זה:

 

 . בכמה עובדים מדובר? 1

 העירייה? . מדוע הוחלט שלא להמשיך להעסיק את העובדים דרך2

 . מהם השינויים בתנאי ההעסקה של העובדים כתוצאה מהשינוי?3

 . כמה מהעובדים הודיעו כי לא ימשיכו לעבוד בתנאים החדשים?4

 

 בברכה,

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר

 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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 מענה לשאילתה –פיטורי עובדי מקהלות עירוניות 

הפעילות המוזיקלית בעיריית כפר סבא מתנהלת מזה שנים כמעט לחלוטין על ידי החברה לתרבות 

 הפנאי ובכלל זה הקונסרבטוריון למוזיקה, תזמורות ומקהלות.

כוללת, מבוצע מהלך להעברת מתוך רצון לקדם את נושא המקהלות העירוניות ובראייה ארגונית 

 פעילות המקהלות העירוניות אל החברה לתרבות הפנאי.

לצערנו לאורך השנים פחת מספר המשתתפים בפעילות זו ואנו רוצים להעצימה ולשפרה וסבורים 

 כי ריכוז הפעילות המוזיקלית תחת קורת גג אחת תוביל ליעד זה. 

 להלן מענה לשאלות:

 . בכמה עובדים מדובר?1

 . עה עובדים ונותני שירותשב

  מדוע הוחלט שלא להמשיך להעסיק את העובדים דרך העירייה?. 2

ההחלטה היא לטפל בפעילות באופן הוליסטי בחברה לתרבות הפנאי כדי לאפשר את המשך קיומה 

נה לעובדים שעברו את גיל הפרישה ואנו רוצים להמשיך לתת מעבמטרה , ובנוסף ולהעצים אותה

 ולהעסיקם. 

  מהם השינויים בתנאי ההעסקה של העובדים כתוצאה מהשינוי?. 3

 .תנאי העסקה של העובדים לא ייפגעו לרעה

 כמה מהעובדים הודיעו כי לא ימשיכו לעבוד בתנאים החדשים?. 4

כל העובדים ונותני השירות הוזמנו לפגישה בחברה לתרבות לסיכום על תנאי העסקתם וחתימה על 

 הסכם המשך עבודתם.
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

 2/1/19 -ישיבת מועצה  - שאילתה בנושא: מועצת חינוך עירונית

 על החלטתך להקים מועצת חינוך 16/12/18בהמשך להכרזתך בישיבה שלא מן המניין ביום 

 עירונית, נבקש מידע בנוגע למועצה המדוברת:

 

 מה הרכב המועצה? .1

 למי כפופה מועצת החינוך? .2

 באילו נושאים תעסוק מועצת החינוך העירונית? מה סמכויותיה? .3

 לא נפגעות סמכויותיה של הועדה?  באיזה אופן - ועדת החינוך הינה ועדת חובה בעירייה .4

 עדה והמועצה פועלות האחת עם השנייה?ובאיזה אופן הו

 

 יוסי סדבון

 קרן חגואל גרשון 

 תהילה מימון

 .חברי מועצת העיר, "כפר סבא בראש"
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 מענה לשאילתה –מועצת חינוך עירונית 

 קידום החינוך בעיר כפר סבא הנו יעד מרכזי. 

ראש העיר מחויב לנושא זה ועל כן הודיע כבר בישיבת מועצת העיר הראשונה, כפי שהתחייב, על 

 הקמת מועצת חינוך עירונית.

בימים אלו מגובשים מבנה מועצת החינוך העירונית, סמכויותיה, חבריה ומערכת הגומלין בינה לבין 

 אשר, כידוע, הנה וועדת חובה. –ועדת החינוך 

 עם סיום הכנת הטיוטה תובא זו לידיעת והערות הציבור וכן מועצת העיר.
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 26/12/2018                                                                           כבוד ראש העיר                     

 531 שאילתה

עצים בוגרים, חלקם בני  170. נכרתו 4לסוקולוב ולכביש  531כידוע מתוכננת רמפת ירידה מכביש 

 שנים. מלבד כריתת העצים לא מבוצעות עדיין עבודות ברמפה זו. 100למעלה מ 

תושבי כפר סבא הגרים ברחוב ארלוזורוב סובלים מהרעש  שיתחזק בהמשך. כיצד פועלת  .1

 .העיריה להקל על הסבל? )כמו, פניה לביצוע קיר אקוסטי, נטיעת עצים(
 ?531-, במסלול חלופי הצמוד ל531-האם העיריה נוקטת בצעדים כדי להצמיד הרמפה ל .2

 יה לפתח את השטח הצמוד לבתים?ימתי תתחיל העיר .3
האם קיים שיח עם הבעלים, כדי לשקם את העצים שנותרו? ללא טיפול העצים הנותרים  .4

 ימותו.
 האם יש בקשה לשינוי גבולות עם הוד השרון? אם יש, באיזה מצב הבקשה? .5

מדוע נכרתו עצים באוגוסט, כשאין עדיין עבודה בשטח? זה הגביר את סבל התושבים ללא  .6

 סיבה.
 ום העצים שנכרתו? היכן? האם נטעו העצים החלופיים במק .7

זרה חומר עם טרקטורים ופגעה בעצים. יחברת נתיבי ישראל פרצה גבולות שטח העבודה, פ .8

 האם הקבלן נענש? האם השטח חזר לקדמותו? מדוע אין פיקוח בשטח?
 

 

 בברכה 
 פינחס כהנא
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 מענה לשאילתה – 531

העיר וסביבתה ובכלל זה ביער עיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה בשמירה על העצים בתחומי 

 אוסישקין, אשר למרבה הצער, נמצא מחוץ לתחום השיפוט העירוני.

ברקע הדברים יצוין כי העירייה הגישה בקשה לשינוי הגבולות המוניציפליים באופן שיעביר את 

 שטח היער לתחום שיפוט העיר.

ידי ננקטו צעדים אל מול הנהלת עם תחילת העבודות זוהו פגיעות פוטנציאליות בעצי היער ובאופן מי

הפרויקט, משרד התחבורה ועיריית הוד השרון בדרישה לפעילות מיידית להשבת המצב לקדמותו 

 וכן לאכיפה ופיקוח צמודים על הקבלן מבצע העבודות והנהלת הפרויקט.

 בהמשך לדרישה זו בוצעו סיורים במקום על ידי חברת נתיבי ישראל ובוצעו פעולות בשטח.

מחויבים להמשיך ולפקח על הנושא מקרוב על אף שכאמור, מחוץ לתחום השיפוט העירוני אנו 

 ובמגבלות אלו.

 להלן מענה לשאלות: 

תושבי כפר סבא הגרים ברחוב ארלוזורוב סובלים מהרעש  שיתחזק בהמשך. כיצד פועלת העיריה . 1

 להקל על הסבל? )כמו, פניה לביצוע קיר אקוסטי, נטיעת עצים(. 

יקט המבוצע כיום כולל הקמת קיר אקוסטי ברחוב תל חי להפחתת הרעש הצפוי מהכביש הפרו

 וזאת על סמך בדיקות אקוסטיות וחוות דעת אקוסטית שבוצעה במסגרת הפרויקט.

בנוגע לרחוב ארלוזורוב, חוות הדעת של משרד התחבורה כי אין צורך בקיר אקוסטי. עם זאת 

גם מקטע זה ונמשיך לתבוע זאת ממשרד התחבורה כולל  עיריית כפר סבא דרשה למגן אקוסטית

מעקב באמצעות חוות דעת אקוסטית שתגובש בסיוע היחידה הסביבתית האזורית ומומחים 

 בתחום.

 ? 531 –, במסלול חלופי הצמוד ל  531 -האם העיריה נוקטת בצעדים כדי להצמיד הרמפה ל . 2

תכנית המאושרת של משרד התחבורה והרמפה נכון לרגע זה, העבודות בשטח מתקיימות על פי ה

נבנית במתווה המתוכנן ולא במסלול החלופי, אשר הוצע על ידי תושבים וכן על ידי עיריית כפר 

 סבא.

 מתי תתחיל העיריה לפתח את השטח הצמוד לבתים? . 3

סבא עיריית כפר  הינו בתחום המוניציפלי של הוד השרון. ,)סוקולוב( 33צפונית לרמפת  ,שטח זה

 פועלת במסגרת ועדה גיאוגרפית )ועדת גבולות( לספח שטח זה לתחומי העיר.

 טרם שינוי הגבול המוניציפלי לא תוכל עיריית כפר סבא לפתח אזור זה.

 . האם קיים שיח עם הבעלים, כדי לשקם את העצים שנותרו? ללא טיפול העצים הנותרים ימותו. 4

ש"ח לטובת קק"ל לטובת פעולות שימור  137.000 נתיבי ישראל מחזיקים בכופר עצים על סך

 ושיקום וכן נטיעת עצים חלופיים.
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 האם יש בקשה לשינוי גבולות עם הוד השרון? אם יש, באיזה מצב הבקשה? . 5

כגבולה  531כן, עיריית כפר סבא יזמה בקשה לשינוי גבולות העיר. הבקשה מבקשת לקבוע את כביש 

זה על פי הליך העבודה הקבוע כאשר במסגרת זו התקיימו דיונים של העיר. הוועדה דנה בנושא 

 מקדימים, סיור שטח ודיונים נוספים על פי לו"ז הוועדה.

 מדוע נכרתו עצים באוגוסט, כשאין עדיין עבודה בשטח? זה הגביר את סבל התושבים ללא סיבה. . 6

 חשוב לציין כי לו"ז הפרויקט אינו בידי ובסמכות עיריית כפר סבא.

העצים נכרתו בחודש אוגוסט במסגרת רישיון כריתה ממחלף מגדיאל עד מחלף סוקולוב כחלק 

 משלב ההכנות לביצוע הפרויקט.

צפויות להתחיל העבודות  2019מכרז לביצוע מחלף סוקולוב פורסם וברבעון הראשון של שנת 

 הקבלניות בשטח, זאת על פי לו"ז משרד התחבורה.

 ים במקום העצים שנכרתו? היכן? האם נטעו העצים החלופי. 7

לכך היא  תככל הידוע לנו טרם נטעו העצים החלופיים. לשם הבטחה זו ניתן כופר עצים וההתחייבו

 של נתיבי ישראל מול קק"ל. 

חברת נתיבי ישראל פרצה גבולות שטח העבודה, פזרה חומר עם טרקטורים ופגעה בעצים. האם . 8

 ו? מדוע אין פיקוח בשטח?הקבלן נענש? האם השטח חזר לקדמות

השטח נפרץ ע"י הקבלן המבצע ללא שום הרשאה מטעם נתיבי ישראל.  כעת , השטח חזר לקדמותו 

 ככל הניתן , נוקה ושורת העצים הראשונה גודרה.

הקבלן נקנס בגין הפרה זו של החוזה. קיים פיקוח יום יומי בשטח העבודה ובאופן צמוד על הקבלן 

 יעה ביער.כך שלא תבוצע שוב פג
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25.12.2018 
 רישום לגני ילדים – 2/1/19 – הצעה לסדר היום ישיבת מועצה

 ערךיילדים. על מנת שהמערכת תדע לה 5,000 -בגני הילדים בכפר סבא לומדים מדי שנה כ

 לכמויות ולמיקומי המגורים, נערך מדי שנה רישום מסודר לגני הילדים העירוניים. תהליך הרישום

היכולת  מקבל תגובות שליליות מהמשפחות הנרשמות. הוא בעייתי בעיקר בשל לוחות הזמנים שלו,

 לספק מענה רצוי והעדר השקיפות שיוצרת חוסר אמון בתהליך ובמערכת.

 להלן תיאור קצר של התהליך והצעות מדיניות לשיפורו.

 

 לוחות זמנים

 2018-2019כשבועיים. התשובות לרישום לשנת מערכת ההרשמה נפתחת בדרך כלל בינואר למשך 

 התקבלו בתחילת יולי. ערעורים התקיימו עד למחצית אוגוסט. מצב זה גורם למספר בעיות

 כדוגמת:

 אי ודאות לילדים ולמשפחתם לגבי המענה החינוכי בשנה הבאה .א

 לא מתקיימות פרידות רגשיות מצוות הגן .ב

 בצורה אפקטיביתנמנעת יכולת של משפחה לתכנן את השנה הבאה  .ג

 ועוד

 גני ילדים מאצלנו, התשובה לגבי השיבוץ מתקבלת השנה עד 2בתל אביב, עיר המכילה פי 

 . לזמנים אלו חשיבות קריטית מבחינת הילד 4/7. תשובות לערעורים מתקבלות עד ה  2/6ה 

 והמשפחה.

 

 תהליך הבחירה

 חירות הקרובות לאזורלאחר בחירה בין ממלכתי וממלכתי דתי, נפתחות להורים מספר ב

 גנים 3 -בחירות שונות. לרוב, במרחק הליכה ממשפחה נמצאים כ 3מגוריהם. הם חייבים לבחור 

 קצר לערך, וניתנות גם בחירות שאינן במרחק הליכה. כך שלמעשה, משמעות 1 -ארוכים ו

 התעדוף נמוכה. גם בתהליך זה הורים רבים אינם מקבלים את אחת הבחירות שביקשו.

 

 ערעורים

 מדובר במאות משפחות( מהבוחרים 15%) 750, 700 -ים, כבכל שנה מתקבלים מאות ערעור

 שאינן מרוצות מהבחירה. כמובן שמאות ערעורים גם מעיקים על המערכת הנדרשת לטפל בהם.

 בשנים קודמות ניתן היה לראות עשרות הורים מפסידים ימי עבודה כדי לבוא לערער פיזית על

 ים שעות בתור ונמצאים במצב נפשי ירוד. נציין שחלק מההורים מוותרים על ערעורהשיבוץ, מחכ
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 בשל חוסר אמון במערכת או חוסר רצון.

 העדר שקיפות

 הורים רבים מתוסכלים בהעדר הנגשת התהליך ובפרט הקריטריונים לשיבוץ. מורת הרוח רבה

 ה. בערים אחרות המידעבשל העדרה. אי הודאות גדולה, מה שיוצר חוסר אמון במערכת כול

 מונגש מראש באתר העיריה, ואף בחוברת ייעודית וסרטונים שמגיעים להורים זמן רב לפני

 פתיחת הרישום. חלק משמעותי מהעדר השקיפות הוא העדר האמירה לגבי השירותים בגני יול"א

 יהם שילמוהם חלק מהשירותים על 2019בחודש יולי. כיום, עדיין לא ברור האם השירותים ביולי 

 כבר ההורים.

 

 תשלום ורישום

 בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ההרשמה אונליין מותנית דה פקטו באישור כלל תשלומי

 הרשות. כך שמי שלא מעוניין לשלם תשלומי רשות חייב להגיע למשרדי העיריה להסדיר את

 התשלום. בשנה שעברה היה תור של כמה שעות בעמידה.

 

 נספח

 בי התהליך בערים אחרות:שקיפות לג

 2019-להתהליך בתל אביב 

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Education/Pages/KRegistration.aspx 

 2019-להתהליך ברעננה 

https://www.raanana.muni.il/Education/Pages/KindergartenRegistration.aspx 

 2019-התהליך בחולון ל

https://www.holon.muni.il/Residents/Education/KinderGardens/Pages/Registrati

onProcess1.aspx 

 2019-התהליך ברחובות ל

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf 
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 הצעות החלטה למועצת העיר:

כולל (, מוקדם ככל האפשר) . שקיפות בתהליך השיבוץ באמצעות אתר המעביר את כל המידע1

 . שקיפות של הקריטריונים לשיבוץ

 . קבלת שיבוץ עם הסבר קצר לגבי סיבת השיבוץ.2

תאריך למפגש בהמשך יועבר דף קבלת פנים למשפחות הכולל את תיאור הגן, שם הגננת,  .1

 . הזה לגננות בהקדם האפשרי הכרות בין כל המשפחות ודף קשר כמו גם העברת כלל המידע

 ברת השיבוצים להורים עד תחילת יוני. הע3

 ניתן לבחון העברה הדרגתית של השיבוצים, גני חובה תחילה, כבר באפריל.  .2

 . . העברת הערעורים להורים עד תחילת יולי4

 . . מתן אפשרות לא לשלם את כל תשלומי הרשות בזמן הרישום כפי שמחויב בחוזר מנכ"ל5

 . ור מתמיד לאורך זמן. בחינת אפקטיביות תהליך השיבוץ ושיפ6

 

 

 

 הדר לביא

 פינחס כהנא

 אמיר סילבר

 חברי מועצת העיר, סיעת כפר סבא מתקדמת

  



ביצועתאריך סיוםתאריך התחלה מתוכנן

שותפים 

מרכזיים 

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארנדרשים

000000000000000000000000

000000000000000000000000היערכות דברור לתושבים

000000000000000000000000חוברת הסבר להרשמה לגני ילדים - 1אבן דרך 

000000000110000000000000בוצע1/10/1830/11/18(לוחות מודעות והודעה לעיתונות מקומית)מודעת רישום , איגרת רישום, לחוברת: קבלת הצעות מחיר

000000000110000000000000בוצע1/10/1830/11/18מודעה , איגרת, חוברת: התאמת תוכן

000000000001000000000000בוצע1/12/181/12/18בקרה ואישור פרסום- קבלת מסמכים מחברת הדפוס

000000000001000000000000בוצע15/12/1824/12/18תקופת פרסום חוברת באתר העירוני

000000000001000000000000בוצע15/12/1827/12/18תקופת פרסום הודעה בעיתונות 

000000000001000000000000בוצע15/12/1815/12/18שליחת איגרת 

000000000000000000000000ערב הסברה - 2אבן דרך 

בוצע15/11/181/1/19הכנת תוכנית ערב הסברה 

בוצע15/11/1815/12/19פלייר לפרסום באתר העירוני: קבלת הצעת מחיר

000000000011111111111111בוצע15/11/1815/12/19הכנת טופס הרשמה מקוון לרישום ערב הסברה 

000000000010000000000000בוצע13/11/1813/11/18שיריון אולם

000000000001100000000000בוצע25/12/181/1/19זימון להרשמה באתר העירוני לערב ההסברה- שליחת מייל להורים

000000000001000000000000בוצע25/12/1825/12/18פרסום טופס הרשמה לערב הסברה באתר העירוני

000000000000100000000000טרם הגיע תאריך הביצוע2/1/192/1/19ערב הסברה

000000000000000000000000היערכות מקצועית ורישום ושיבוץ בפועל 

000000000000000000000000קבלת נתונים עירוניים 

000000000000010000000000חגית נעליבוצע חלקית1/2/191/2/19קבלת נתוני דמוגרפיה

000000000001000000000000בוצע1/12/181/12/18קבלת מועמדי רישום ממשרד הפנים

000000000000000000000000רישום 

000000000011000000000000בוצע15/11/182/12/18העברת השינויים הנדרשים לפיתוח לאוטומציה

000000000001000000000000בוצע1/12/1824/12/18י אוטומציה"פיתוח המערכת ע

000000000001100000000000בוצע חלקית1/12/185/1/19ביצוע בדיקות תקינות הטופס המקוון אתר הרישום

000000000001100000000000בוצע חלקית1/12/185/1/19תיקוף אזורים וגנים

000000000000100000000000טרם הגיע תאריך הביצוע7/1/1927/1/19תקופת הרישום ופרסום טופס המקוון באתר העירוני

000000000000100000000000טרם הגיע תאריך הביצוע28/1/1928/1/19הפקת רשימת נרשמים טופסי הרישום

000000000000110000000000טרם הגיע תאריך הביצוע28/1/195/2/19ניתוח נתוני נרשמים

טרם הגיע תאריך הביצוע2סוף חודש הגנים' איחוד נתונים וקבלת החלטות לשינויים במס- אגרגציה 

000000000000000000000000קבלת נתונים מוועדות מקצועיות

000000000000000000000000

000000000000001000000000טרם הגיע תאריך הביצוע3/3/193/3/19קבלת נתוני מעוכבי רישום מהשירות הפסיכולוגי

000000000000100000000000טרם הגיע תאריך הביצוע28/1/1928/1/19שיריון מקום - הפקת רשימת ילדים אלרגיים מתוך טופס ההרשמה ותכנון שיבוצם ופריסתם בגנים

000000000000001000000000מנהלי אזוריםטרם הגיע תאריך הביצוע3/3/193/3/19קיום פגישת קבלת החלטות  ושיריון מקום - סנכרון ילדים מאתגרים 

000000000000001000000000טרם הגיע תאריך הביצוע3/3/193/3/19(לא באחריות המדור)- קבלת שמות שעולים לועדות שילוב והשמה

000000000000011100000000טרם הגיע תאריך הביצוע1/2/191/4/19 (סגירה ופתיחת גנים הסבות)קבלת רשימות גנים סופיות בהתאם לנתוני הרישום ולדמוגרפיה 

000000000000000001000000טרם הגיע תאריך הביצוע15/6/1915/6/19העברת טפסים לועדות חריגים דרך המפקחת למשרד החינוך

000000000000000000000000תשתית שיבוץ 

000000000000000000000000

000000001100000000000000בוצע1/9/1815/10/18הגדרת אפיונים שנתיים

000000000011000000000000טרם הגיע תאריך הביצוע15/11/1831/12/18הרצת האלגוריתם על נתוני שנה קודמת לצורך בדיקות 

000000000001100000000000טרם הגיע תאריך הביצוע31/12/185/1/19י ורד ואורטל והעברת הבאגים לאגף המחשוב"בדיקת האלגוריתם ע

000000000000011000000000טרם הגיע תאריך הביצוע1/2/191/3/19בדיקות תקינות - הרצת אלגוריתם על השנה הנוכחית והפקת לקחים 

000000000000000001000000טרם הגיע תאריך הביצוע1/6/191/6/19סגירת שיבוצים / באתר העירוני והערכות שליחת הודעה : פרסום השיבוצים 

000000000000000001000000טרם הגיע תאריך הביצוע1/6/197/6/19 (ביצוע בדיקות)תקופה פרסום לינק לערעור 

000000000000000001000000טרם הגיע תאריך הביצוע8/6/198/6/19קבלת נתוני ערעור סופיים מאוטומציה 

000000000000000001100000טרם הגיע תאריך הביצוע8/6/191/7/19עבודה על הערעורים

000000000000000000100000טרם הגיע תאריך הביצוע1/7/191/7/19פרסום תוצאות ערעור 

000000000000000000000000היערכות תפעולית לקבלת קהל ומענה לפניות בתקופת הרישום השיבוץ וערעור

000000000000000000000000

000000000010000000000000בוצע30/11/1830/11/18טיפול בהרשאות, סגירת מקום לטובת רישום

000000000111111111110000בוצע10/10/1830/8/19תגבור הצוות באיש טכני בתקופת הרישום והשיבוץ

000000000000000000000000הוספת מוקדן למענה טלפוני

הוספת מוקדן למענה טלפוני

8/6/191/7/19000000000000000001100000(לא כולל עובדות מדור רישום ושיבוץ ובהתאם לעומסים הקיימים) עובדים לקבלת קהל פרונטאלית 4הוספת 

000000000000100000000000טרם הגיע תאריך הביצוע7/1/197/1/19 ( עובדות מדור רישום ושיבוץ2+  עובדים2כ "סה) עובדים לקבלת קהל פרונטאלית רישום 2הוספת 

תכנון

בוצע

לא בוצע

בוצע חלקית

מילוי אוטומטי

2019 2018 ****עמודות למילוי על ידי היחידה****

רישום ושיבוץ גני ילדים- תוכנית עבודה שנתית



גן נבחר= גן נוכחי 

לא

)  מהגדול(גיל עדיפות לפי 

בגן נבחר  יש מקומות פנויים 
לא

כן

הפחתת  
מקום  
מתוך  
הפנויים

נעילת  
רישום  

בגן

גדול
הפחתת  
מקום  
מתוך  
הפנויים

שיבוץ  
בגן 
נבחר

)מהקרוב(מכתובת עד גן נבחר מרחק 
קצר

כןאיחוד  –אחים תאומים 

הפחתת  
מקום  
מתוך  
הפנויים

שיבוץ  
בגן 
נבחר

)בן או בת66%(איזון מגדרי  
)גבוה או נמוך66%(איזון שנתונים 

תחילה רצים על העדפה  1.
ראשונה ובודקים את כל 

.הפרמטרים

מי שלא שובץ בהרצה  2.
ירוץ שוב עם  , ראשונה

.שלוהשניההבחירה 

ושוב לגבי הבחירה  3.
.השלישית

מי שלא שובץ לשלושת 4.
הבחירות שלו עקב חוסר  

ישובץ בגן הקרוב , במקום
.ביותר לביתו

כן

הפחתת  
מקום  
מתוך  
הפנויים

ד"חב/חילוני/זרם דתי

א"יול/סוג גן קצר

–בדיקת הבחירות של ההורה 
שנתון, אזור רישום

מתחיל השיבוץ

?אותו אשכול –רגילים אחים 

שיבוץ  
בגן 
נבחר

כן

הפחתת  
מקום  
מתוך  
הפנויים

נדרש  –נושא האלרגיות 1.
.הבהרה איך להתייחס

נדרש להחליט –נושא הנגישות 2.
.את המיקום בעץ

האם לשריין  –' כיתה אממתיני3.
?להם מקום מראש

נדרש לייצר קודים לאשכולות 4.
הגנים הקיימים ולהחליט האם  
.מתייחסים באלגוריתם השיבוץ

נדרש לאשר את התאריכים לפי  5.
.כל גן

?האם לשריין מקום –מקובעים 6.
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30.12.2018 

 הצעה לסדר היום: תיקון עיוות היסטורי בהנצחת נשים

 

 ודברי הסבררקע 
 

בכפר סבא, כבכל הערים הוותיקות בישראל ובעולם, הונצחו לאורך השנים בעיקר גברים בשמות רחובות 

 ומוסדות ציבור. הדבר נבע מנורמות ישנות שהיו מקובלות בעבר.

 

, אנחנו שואפים למצב שונה. על הפערים המגדריים להצטמצם, ואחת הדרכים 2019כיום, בפתח שנת 

א לקרוא רחובות ומוסדות ציבור כמו בתי ספר על שם נשים משפיעות, שיתנו דוגמא לעשות זאת הי

 לנשים ולילדות ויהוו מודל לחיקוי.

 

רחובות וארבעה בתי ספר על  46במענה לשאילתה מטעם סיעת מרצ לפני כשנתיים נמסר כי בכפר סבא 

 ויון קיצוני שיש לתקן.בתי ספר על שם גברים. ברור שישנו אי שו 21-רחובות ו 187-שם נשים ו

 

שמות רחובות ומוסדות ציבור מאפשרים לתושבות ותושבי העיר להיחשף לנשים פורצות דרך, להפנים 

 את ערכי השוויון ולדרבן נערות ונשים לשבור את תקרת הזכוכית.

 

ביטוי לדברים אלה נעשה באמצעות יוזמת "רחוב משלה", התארגנות ארצית למען קריאת רחובות על שם 

 נשים, שמציעה מאגר שמות אפשריים לרחובות של נשים משמעותיות בציבוריות הישראלית.

 

 הצעה לסדר זו תביא בסופו של דבר לסגירת הפער המגדרי.

 הצעת החלטה
 

. מדי שנה תתבצע ההנצחה בשמות רחובות ומבני ציבור ביחס שלא יפחת משתי נשים על כל גבר 1

 להשגת שוויון מוחלט בשמות בין גברים ונשים.)ברחובות ומבני ציבור בנפרד(, עד 

 

. במידה ולא עמדה ועדת השמות במכסה, לא יקראו שמות רחובות או מוסדות ציבור על שם גברים עד 2

לצמצום הפער ביחס האמור בשנה שלאחר מכן באופן בו לפחות שני שליש מהרחובות ומוסדות הציבור 

 שים.החדשים מיום קבלת החלטה זו יקראו על שם נ

 

 . כל רחובות שכונת המגורים הבאה שתוקם בכפר סבא יקראו על שם נשים.3

 

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

        פליאה קטנר, חברת מועצת העיר

 מאיר מנדלוביץ, חבר מועצת העיר

 לירית שפיר שמש, חברת מועצת העיר
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30/12/2018 
 המודל החינוכי לתכנית אב לחינוך –הצעה לסדר 

 
 לכבוד רפי סער ראש העיר

 מנהלת אגף החינוךד״ר פורמן אורלי 
  

 אישור תכנית החינוך האסטרטגית –הצעה לסדר 
 

 מטרות ההצעה: 
דיון בתכנית החינוך האסטרטגית במועצת העיר )לא נדונה עד כה במועצה הקודמת או  .1

 הנוכחית(

קבלת חלופות לתכנית מתאר החינוך )המכונה "התוכנית האסטרטגית"( וקביעת המודל  .2
 ע"י מועצת העיר. 2050החינוכי העירוני לכפר סבא 

קביעת מועדים לדיון חברי המועצה ואגף החינוך לקביעת המודל החינוכי בעיר תוך הצגת  .3
 החלופות על בסיס מודל דמוגרפי מוערך לעיר לשנים הבאות.

 קידום מימוש התכנית האסטרטגית. .4

  
 רקע ודברי הסבר:

אורלי פרומן, על בניית תכנית ראשית ברצוננו לברך את אגף החינוך ואת העומדת בראשו, הגב' 
 החינוך לעתיד כפר סבא, תכנון אסטרטגי מסוג זה בתחום החינוך לא התקיים זמן רב מדי בעירנו.

יחד עם זאת, אנו מאמינים כי התכנית, כפי שאנחנו מכירים אותה, לוקה בחסר משמעותי וזאת 
 .מאחר ולא נערך במסגרת הכנתה דיון על המודל החינוכי המועדף בעיר

 
מהו מודל חינוכי?  חלוקת תכנית הלימודים של כל תלמיד לפרקים משמעותיים הכוללים לימודים 

 במבנה  פיסי שונה ובסביבה חברתית שונה.
 בארץ ישנם מספר מודלים חינוכיים אשר קיימים בערים שונות:

 
 חטיבה עליונה )תיכון( חטיבת ביניים בי"ס יסודי 
 שנים 6 1

 ו'-א'
 שנים 3

 ט'-ז'
 שנים 3

 י"ב-י'
 שנים 8 2

 ח'-א'
 שנים 4 

 י"ב-ט'
 שנים 6 3

 ו'-א'
 שנים 6 

 י"ב-ז'
 שנים 7-8 4

חטיבה צעירה )הכנסת גני ילדים לבי"ס 
 היסודי(

 שנים 3
 ט'-ז'

 שנים 3
 י"ב-י'

 
לכל מודל חינוכי יש יתרונות וחסרונות אשר ראוי לבחון התאמתם לעיר כפי שהיא כיום. המודל 

 שנים ומאז העולם השתנה ואיתו המערכת הפדגוגית והחינוכית. 40-כפי שהוא היום נעשה לפני כ
אנו סבורים כי יש מקום, במסגרת עריכת תכנית האב, לערוך דיון מקיף ומעמיק בנושא המודל 

 י לפני שמייצרים תכנית לעשרות השנים הקרובות.החינוכ
 דיון זה ראוי שייערך עם מומחים ובשיתוף עם הציבור וועדי ההורים.
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התוכנית האסטרטגית לחינוך, שהוצגה למועצת העיר הקודמת, לא הייתה תכנית לדיון אלא מצגת 
הראויה לתכנית  לאישור. התכנית לא אושרה ע"י מועצת העיר הקודמת ולא עלתה לדיון בצורה

 אסטרטגית המשפיעה על עתיד העיר לשנים רבות קדימה.

השנים  5-בפרוגרמה לצרכי ציבור אשר צורפה לתכנית המתאר הכוללנית ניתן לראות כבר ב
 7-תלמידים בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות וצורך בהקמת כ 4,000-הקרובות גידול של כ

 .9נדרשות  2035חט"ב ביניים וחט"ב עליונות, עד 

 כיתות. 134במסגרת בתי הספר היסודיים נדרשים עד סוף התקופה תוספת של 

 להלן צילומים מתוך הפרוגרמה:
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לכן, הזמן דוחק ועלינו לקבל החלטה מהירה ומושכלת בנושא. ברור לכולם שבניית בתי ספר 
להתכונן לגידול מספר ושיפוץ מסיבי של מוסדות החינוך הינו תהליך הלוקח זמן, חובה עלינו 

 התלמידים מבעוד מועד.

השנים הבאות.  40 ומעלה ואנו עם פנינו לתכנון 40מרבית מוסדות החינוך במרכז העיר חוגגים 
 מחובתנו לחשוב מה הדבר הנכון והמתאים ביותר לעיר, עד כמה שניתן לחזות זאת כבר היום.
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 ת חינוך שאינם בשימוש:אנו נמצאים בנקודת זמן קריטית לקבלת החלטה, יש מוסדו
 בית הספר "ארן", בית הספר "בן צבי" ובית הספר בכיסופים שבשימוש כמוסד לימודי.

 להלן שנת הקמת מוסדות החינוך ללא השכונה הירוקה:
 גיל המבנה שנת הקמה שם המוסד  גיל המבנה שנת הקמה שם המוסד
 37 1982 חט"ב אלון  70-כ 1950 אוסישקין

 36 1983 יצחק שדה  70-כ 1950 ברנר
 25 1994 חט"ב בר לב  70-כ 1950 גורדון

 23 1996 סורקיס  70-כ 1950 רמז
 21 1998 חט"ב המר  70-כ 1950 בר אילן

 6 2013 דבורה עומר  44 1975 חט"ב שז"ר
 4 2015 חט"ב אילן רמון  43 1976 חט"ב שרת

     39 1980 גולדה
 

מבני חינוך חדשים לא נבנו במרכז העיר כבר שני עשורים והדבר ניכר בתוצאות מערכת החינוך שלנו 
 שמאבדת מערכה שהיה ידוע לתפארת.  

אלף תושבים  66רעיון החלוקה לשלושה אזורים מבורך, יחד עם זאת אסור לשכוח כי במרכז העיר 
בהינף יד. זוהי כמות תושבים אשר יכלה להקים  מתושבי העיר ולא ניתן להכלילם 60%המהווים 

 מספר ערים וראוי אף את מתחם זה לחלק ולהתייחס אליו בראייה ממוקדת יותר. 
  
 :פרטי הצעתנו להחלטה 
אגף החינוך יכין מסמך המרכז חלופות שונות למודל החינוכי בכפר סבא אשר יוגש למועצת  ●

לכל מודל חינוכי, יתרונותיו, חסרונותיו  העיר כפר סבא. המסמך יכלול התייחסות מפורטת
 והתאמתו למערכת החינוך של העיר כפר סבא. 

במסגרת הכנת המסמך נבקש תחקור רשויות שונות אשר מקיימות במסגרתן מודלים שונים 
 וכמו כן התייעצות עם מומחים מהתחום.

כלי לביצוע מחייב לכל חלופה יוצג לוח זמנים לבניה ולשיפוץ מוסדות החינוך הכולל תכנון כל
 )תב"ר מחייב(.

 חודש. 1זמן נדרש להגשת המסמך: 
בישיבת המועצה הראשונה לאחר הגשת המסמך יוצגו תוצאות המחקר ויוצג סיכום המסמך  ●

 לדיון.

בישיבת המועצה לאחר מכן, לאחר חודש ממועד הצגת המסמך והקניית זמן מספק לכל חבר  ●
 בנושא החלופות ותכריע בסוגיה.מועצה ללמוד המסמך, המועצה תקיים דיון 

לאחר הכרעת המועצה התכנית תעבור לוועדת החינוך העירונית לדיון ושיתוף הנהגת ההורים  ●
 חודשים. 2וועד הורי הגנים להערות. זמן לשיתוף והערות: 

 חודשים מיום זה. 4עד  בסה"כ לוח זמנים להכרעה בנושא: ●

  
  
  

 

 
 אמיר סילבר

 כפר סבא מתקדמת
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 תשלום שכר לאינג' מיכאל זלדין בגין תקופת מילוי מקום במשרת מהנדס העיר

 דברי הסבר והצעת החלטה

 

 דברי הסבר: 

בעקבות סיום העסקתה של מהנדסת העיר, אישרה מועצת העיר את אינג' מיכאל זלדין כממלא 

נוכח שני מכרזים שלא צלחו,  ,איוש המשרה-שלושה חודשים. לאור אימקומה וזאת לפרק זמן של 

שר הפנים להארכת המינוי בשלושה חודשים נוספים מבוקש תשלום שכר  ולאחר שהתקבל אישור

 .משכר מנכ"ל, מיום מינויו לתקופת מילוי המקום 85%בגובה 

 משכר מנכ"ל. 85%-95%בגובה של  והעיר הינמהנדסת /מהנדסן כי טווח השכר למשרת יצויי

 

 :הצעת החלטה

משכר מנכ"ל בגין תקופת מילוי מקום  85%מאשרים תשלום שכר לאינג' מיכאל זלדין בשיעור של 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.  בתפקיד מהנדס העיר
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 הצעת החלטה – ארכת שירות של עובד מעבר לגיל פרישהה

בתיכון הרצוג, מעבר לגיל פרישה, עד לסוף  שרעבי מנהל משקמאשרים הארכת שירות נוספת לאבי 

 . 31.8.2019, קרי שנת הלימודים תשע"ט
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 אשרור החלטה שהתקבלה שלא בישיבת מועצה

 בדבר מתן היתר לעבודה נוספת לשלוש עובדות העירייה

 הצעת החלטה

עירייה, מזכירה במוסד חינוך עירוני, לעסוק המאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת  א.

 במקצוע מאמנת כושר בשעות אחר הצהריים ובמהלך חופשות החגים.

עירייה, סייעת בגני הילדים העירוניים בשעות האשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת מ ב.

 .סבא -הבוקר, לעבוד בשעות אחה"צ כסייעת לגני ילדים בחברה לתרבות הפנאי בכפר

מעוניינת העירייה, מזכירת משנה בחטיבת ביניים, המאשרים מתן היתר לעבודה נוספת לעובדת ג. 

 לעבוד כמעצבת גרפית באופן פרטי בשעות הפנאי.
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 הצעת החלטה  – .201819.12עדת תמיכות מיום אישור פרוטוקול ו

יחס בין יתרה כספית להיקף פעילות. אישור תשלום תמיכות לעמותות שלהן סטייה מתבחין של 

 .19.12.2018רצ"ב פרוטוקול וועדת תמיכות מיום 

 הצעת החלטה

 .19.12.2018את פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  מאשרים
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 דברי הסבר והצעת החלטה – 2019עמותות לשנת  לשלושאישור לתשלום מקדמות 
 

 דברי הסבר 

בקשה לאישור תשלום מקדמה ע"ח תמיכות לעמותות שפנו לעירייה בבקשה לקבלת מובאת בזאת 

 המקדמה.

 .4/2006תשלום המקדמה הינו בהתאם למה שנקבע בהוראות חוזר מנכ"ל 

 .2018מגובה התמיכה שאושרה בשנת  25%סכום המקדמה הינו 

חיות חוזר כאמור בהנ 2019תשלום המקדמה הינו בכפוף להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנת  

 מנכ"ל משרד המשפטים.

 ן העמותות:להל

 ₪  284,490 סך   הפועל כפר סבא כדורגל 

 ₪  110,896 סך   בית"ר כפר סבא   

  ₪  302,581 סך    מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא 

 

 הצעת החלטה

בית"ר כפ"ס  לעמותות הפועל כפ"ס כדורגל, 2019מאשרים תשלום מקדמות ע"ח תמיכות לשנת 

בהתאם  ,2018מסך התמיכה שאושרה בשנת  25%ומועדון הכדורעף הפועל כפר סבא, בגובה 

להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי בקשה 

לתמיכה לשנה זו ע"י העמותה וחתימתה על כתב התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא 

 תאושר התמיכה.
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