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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"ט ,'אדר ב כ"ה

 2019, אפריל 1
 453448         אסמכתא:

 
 

 לכבוד

 חברי מועצת העיר 

 

 לחודש אפריל המנייןהזמנה לישיבת מועצת העיר שמן הנדון:  

 , כ"ז באדר ב'3.4.2019הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי, 

 , כפר סבא. 3באולם הספורט בבית הספר ע"ש דבורה עומר, רחוב הזמיר , 19:00בשעה 

 על סדר היום

 .ראש העיר –דברי פתיחה 

  .. שאילתות1

 סיעת "כפר סבא בראש". –. זיהום אוויר בשכונה הירוקה 1

 סיעת "כפר סבא בראש". –מועדון גמלאים ונוער בשכונה הירוקה  .2

 סיעת "כפר סבא בראש".  – 2019קטים עירוניים ותקציב בלתי רגיל לשנת קידום פרוי. 3

 סיעת "כפר סבא מתקדמת". –שירותים למשפחות בראשן עומד/ת הורה עצמאי/ת . 4

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".  –התקדמות בנושא מדיניות חינוך . 5

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".  –אכיפת איסוף צואת כלבים  .6

 סיעת "כפר סבא מתקדמת". –תכנית מתאר כוללנית  .7

 סיעת "כפר סבא בראש". – חג הפסח –סיוע למשפחות נזקקות . 8

 סיעת "כפר סבא בראש". –היערכות לשעת חירום . 9

 סיעת "כפר סבא מתקדמת". –קולנוע חן . 10

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".  –מרחבים מוגנים במוסדות חינוך . 11

  .. הצעות לסדר2

. דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים במהלך 1

   סיעת "כפר סבא בראש".  – שעות הלימודים

  סיעת "כפר סבא בראש". – עירוניים וחברות קשורותפרסום מידע בגין תאגידים . 2

 סיעת "כפר סבא מתקדמת".  –. חניון מטרופולין 3
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ישיבת ועדת )רצ"ב פרוטוקול  2019לעמותות ולגופים נתמכים לשנת . אישור חלוקת תמיכות 3

 וטבלת חלוקת התמיכות המוצעת(.  24.3.2019התמיכות מיום 

 שינוי הרכב ועדות חובה ורשות. . 4

 מינוי נציגים בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאי.. 5

 .מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. 6

  מינוי נציגים בתאגיד המים והביוב פלגי שרון.. 7

אמון ואישור מנהלת לשכת ראש הרשות במשרת לתפקיד חגית נחמיאס בוזגלו אישור מינויה של . 8

 שכרה.

 .70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל . 9

 .68הארכת הקצאה לעמותת שמירת אורית ברח' תל חי  אישור. 10

 .פנייה לוועדה הגיאוגרפית –בולות בקשה לחקר ג .11

, כפר סבא 23אישור עסקה במקרקעין למכירת זכות החכירה ביחידה במבנה ברחוב התע"ש  .12

  .7606בגוש  90/4 נשוא חלקה
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 הירוקהזיהום אויר בשכונה  :19/3/4לישיבת מועצה  שאילתה

לפני מספר חודשים דווחה התקדמות בנושא זיהום האוויר בשכונה הירוקה, על מדיניות כלפי מפעל 

 בראון ועל צעדים אופרטיביים שיינקטו על מנת לאפשר לתושבים איכות חיים ללא מפגעי ריח.

על מנת ברצוננו להבין כיצד פועלת עיריית כפר סבא בחודשים האחרונים ומה בכוונתה לעשות בהמשך 

 לאפשר את הדבר:

אילו פעולות חדשות נעשו בחודשים האחרונים על מנת לקדם את הטיפול בזיהום האויר. מה היו  .1

 תוצאות הפעולות.

 מה הפעולות קצרות הטווח בהן נוקטת העירייה ומה מטרתן. .2

 מה הפעולות ארוכות הטווח בהן נוקטת העירייה ומה מטרתן. .3

 

 בברכה,

 העיר, חבר מועצת יוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

       בראש""כפר סבא סיעת 

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 זיהום אויר בשכונה הירוקה -מענה לשאילתה 

 הנמצא בסדר עדיפות גבוה בטיפול העירייה.נושא מפגעי הריח ממפעל בראון הנו נושא 

פגישה עם הנהלת המשרד להגנת הסביבה בה השתתפו ראש העיר, במהלך חודש מרץ התקיימה 

סגני ראש העיר, חברת המועצה עדי לוי סקופ וכן מנכ"ל העירייה וההנהלה הבכירה של העירייה 

בנחישות לטיפול במפגע הפוגע דרישה ברורה מהמשרד לפעול  עלתהבפגישה זו הוהעוסקת בנושא. 

  באיכות החיים של תושבים רבים.

בתוך כך ולאחר מאמץ ממושך, הוכשרו "צוותי מריחים" בתיאום עם משרד הגנת הסביבה לביצוע 

 בדיקות ריח בתכיפות גבוהה ונקבעה לצוותים אלה תכנית עבודה סדורה. 

ומ"מ  חברת המועצה עדי לוי סקופ אנו מצויים בקשר רציף עם נציגות השכונות הירוקות בהובלת

סגן מנהל אגף איכות הסביבה, אורן וולשטיין, ומבצעים בתיאום עימם פעולות רבות בנושא, 

 כמפורט לעיל: 

ובת עדכונים לטקיום ישיבות עבודה אחת לחודש לפחות של הצוות המקצועי עם ועד השכונה,  *

 , זאת בנוסף לקשר רציף בשוטף. וקביעת פעולות להמשך

ת הסביבה בתיאום עם העירייה י המשרד להגנ"ע באזור לניטור זיהום אוויר פתעבדיקות * ביצוע 

פעולות אלה כללו, . 12/3/19-הבדיקה האחרונה בוצעה ב .ועם ועד התושבים, אחת לכמה חודשים

כן ו ,חינוךהמוסדות ליד ועל גבי כולל  ,בין היתר, הצבת ערכות בדיקה במספר נקודות בשכונה

 און. -ניטור הארובות של מפעל בר

אשר  2018דצמבר -נובמברחודשים מעבדה פרטית לבדיקת מזהמים ב* שכירת שירותיה של 

הנתונים הראו שעות בכל פעם.  24, למשך בדיקות בשלושה סבבים בתאריכים שוניםביצעה 

 .אך לא מעבר לתקן במקרה מסוים חריגה בפורמלדהיד מעבר לערך היעד,

נבדקו ע"י יועץ מומחה המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה, ד"ר מוקי שפר, אשר ממצאים אלו 

עמו התקשרה העירייה לצורך למידת הנושא וגיבוש המלצות. ד"ר שפר פרסם דו"ח יסודי בנושא, 

בע ונהמדובר בעניין נקודתי מאוד על ציר הזמן, ככל הנראה כי בו ציין לגבי ממצאי הבדיקה הנ"ל 

 . משאית/סוכמו אוטוב ממקור מקומי חולף

" עמה התקשרה העירייה. רדגריןרת "חבבאמצעות בעיר תחנות ניטור קבועות  * הוקמו ברחבי

לאתר  24/7ניטור רציף בזמן אמת המשודר  -מיתרונותיה הבולטים של שיטת העבודה של החברה 

שונה  והעירייה ומתריע על חריגה מערכי התקן, מיד בעת שמתרחשת. עם זאת, היות ושיטה ז

נוצר קושי בהשוואת הנתונים שהביא להסתייגויות מצד  ,ת הסביבההמשרד להגנמאופן מדידת 

רדגרין ונציגי היח' חברת פגישה עם בתחילת חודש מרץ נערכה התושבים. על מנת לפתור בעיה זו 

האזורית וימוקמו ידה ממשק עם היחיופעל חודשיים שבהם , בה הוחלט על פיילוט של האזורית

לאחר  שפה אחידה(.יצירת שנים בסמוך למכשירי המשרד לצורך השוואה והתאמת הנתונים )חיי

 מכן תתקבל החלטה בנוגע להמשך התקשרות עם החברה. 
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בכל  לאיכות הסביבה האזורית ידההיחלמפעל באמצעות מעמיקות מקצועיות בדיקות * ביצוע 

 יו"ב. שימוש בחומרים אסורים וכ-הקשור לשימוש במערכות ואקום, ניטור ארובות, וידוא אי

המבוצעות ביקורות שוטפות , כולל ע"י מחלקת רישוי עסקיםמול המפעל נערך מעקב צמוד  *

, לווידוא עמידתם של בעלי פעמיים בחודש לבדיקות סביבתיות ובחינה ויזואלית של המקום

 המפעל בתנאים המחמירים שהושתו על רישיונם. 

רך בדיקות דיגום שפכים של מפעל בראון, והנושא במעקב לרבות מול תאגיד הביוב פלגי שרון עו* 

 לאיכות הסביבה.  מנהל המחוז של המשרד להגנת הסביבה והיחידה האזורית

 ייעוץ משפטי מקצועי אשר אין כאן המקום לפרטו. *

* פרסום כל המידע, הדו"חות וההחלטות באתר העירוני וקיום מפגשי ציבור נרחבים )המפגש 

(, זאת כאמור בנוסף למפגשים חודשיים עם נציגי 2018ן התקיים בחודש אוקטובר האחרו

 השכונות. 
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24/3/19 

 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

 מועדון גימלאים ונוער בשכונה הירוקה :19/4/3לישיבת מועצה  שאילתה

 

 של בני נוער אשר הולכת וגדלה עם השנים. בשכונה הירוקה ישנם גימלאים רבים וכמות מכובדת

פלוס" אשר הוקם מתוך צורך אמיתי של תושבי השכונה הגימלאים  60לפני מספר שנים הוקם "מועדון 

 ובשנה האחרונה אף הוכר רשמית הצורך במבנה פעילות נפרד אשר החלו בבנייתו בשכונת הזמר העברי.

 01/19-לבניית מבני הנוער והגמלאים ו 10/18המועדון היו לוחות הזמנים אשר ניתנו לתושבים לבניית 

 לבניית חלל פעילות גדול יותר.

 עד כה טרם הושלמו בניית המבנים ופתיחת המקום לפעילות מתעכבת ועל כן עולות השאלות:

 מתי צפוי המבנה להיפתח לטובת פעילות הציבור. .1

 מה מעכב את פתיחת המבנים. .2

 מה מטרתם ומה עיקרי התכנית. -בני הנוערהאם קיימת תכנית לפעילות של  .3

 

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

       בראש""כפר סבא סיעת 

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל
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 מועדון גמלאים ונוער בשכונה הירוקה – מענה לשאילתה

ראשית דבר יצוין כי אנו רואים צורך חשוב במבנה לצרכים קהילתיים לטובת בני הנוער ותנועת 

והרחבת מועדון הגמלאים המכובד  וכן לטובת הגמלאיםשאנו שואפים להרחבת פעילותם, הנוער 

 , ופועלים בהתאם.חברים 200-שמונה למעלה מ

 הדבר נתון לאישור תקציבי., חלל ההתכנסות הגדולביחס ל בשאילתהבשונה מהאמור 

מספר שבועות, זאת בכפוף לחיבור המבנה ע"י חברת עד הצפי לפתיחת המבנים שהוקמו הוא 

החשמל ומפעל המים על פי לוחות זמנים הנתונים לעבודתם. אנו עומדים עמם בקשר שוטף 

 בנושא.  

 :תכנית לנוערהטיוטת  להלן עיקרי

 מרכז הנוער בירוקה -נית עבודה תכ
 

 

 שוטף שבועי:

תכנית המדצי"ם העירונית של כפר סבא הינה תכנית אשר מכשירה  - פעילות מד"צים כיתות ט' -ימי שני
בני נוער להדרכה והובלת קבוצות גיל קטנות מהם אשר פזורות במרכזי הנוער העירונים. תכנית המדצ"ים 
מכשירה את החניכים לקחת חלק פעיל בקהילה בהם הם חיים. הכשרת החניכים מתקיימת לאורך כיתות 

חניכים מקבלים כלים להדרכה , ערכי מנהיגות וערכים חברתיים, לאחר מכן בשנים ט', בשנים הללו ה-ז'
יב' לוקחים חלק פעיל בדרכה במרכזים הקהילתיים הפזורים בעיר ובכך גם מעברים את הערכים שלהם -י'

 לחברה שבא הם גדלים ותורמים לקהילה.
לתיים ומעבירים פעילות לילדים פעילויות: במהלך השנה מתנדבים המדצ"ים אחת לשבוע במרכזים הקהי

ו בשכונה. כמו כן לוקחים חלק בהתנדבות , בפסטיבלים המתקיימים במרכזי הנוער והקהילה  -מכיתות א 
 מועדי החגים לאורך השנה ובפעילויות שוטפות כמו שעות סיפור, יצירה והפעלות. בעיר

 אמצעות פעילות ספורטיביתרגל לנוער -תוכנית קט - פעילות "משחק הוגן" -שלישי/רביעי ימי
 , פעיל בכל מרכזי הנוער בעיר. 14-16גילאי 

 חלופה להתנהגות סיכונית באמצעות הכדורגל. -מטרת העל 
מתן כלים לבני הנוער להתמודדות עם מצבי סיכון, התנסות בעבודת צוות לקראת השגת  -מטרות נוספות 

העלאת המודעות לחיים בריאים וספורטיביים, מטרה משותפת, חשיפת בני הנוער לחלופות לשעות הפנאי, 
 מתן כלים להתמודדות עם מצבי הישג וכישלון,

עזרה  אחריות אישית, טחון העצמי, הקניית מיומנויות קבוצתיות ואישיות :יהעלאת הדימוי העצמי והב
 ים.הדדית, עמידה בכללים וחוקי הקבוצה, קבלת סמכות, הקפדה על הופעה מסודרת ,עמידה בלוחות זמנ
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, מעודדת העצמה אישית, תוך  13-18התכנית מיועדת לגילאי  - פעילות תכנית אות הנוער -יום רביעי
הנחלת ערכים של התמדה, אחריות והגשמה עצמית. התכנית מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: טיפוח 

ים אלו, יחד עם תחביב או מיומנות, מסעות ואתגרים, התנדבות בקהילה, ופעילות גופנית. התמדה בתחומ
ליווי אישי של מדריך מוסמך מאפשרים לנער/ה למלא את שעות הפנאי בעשייה חיובית ומעורבות בקהילה. 

שימת דגש על התהליך האישי אותו עובר המשתתף ביחס לעצמו, בכל אחד מארבעת התחומים. רמת 
ולבסוף גם את אות הקושי מדורגת ומאוזנת, כאשר המתמידים יזכו לקבל את אות הארד, אות הכסף 

 הזהב בטקס מכובד אצל שגריר בריטניה.

מטרת הקבוצה לסייע בפעילות השוטפת של המרכז, פרסום ושיווק המרכז,  -קבוצות מועדון  -ימי רביעי
לשבת עם בני נוער אחרים שמגיעים למרכז ולהציג להם את הפעילות השוטפת, סיוע מבחינה טכנית לתכנן 

 וערבים מהנים לבני הנוער.פעילויות שיא , סדנאות 

ו' -והובלת ילדים מכיתות א' תכנית אשר מכשירה בני נוער להדרכה - פעילות מד"צים ח' -ימי חמישי
ה למשרד החינוך. תכנית המדצ"ים מכשירה את החניכים לקחת חלק פעיל בקהילה בהם הם חיים. וכפופ

החניכים מקבלים כלים להדרכה , ערכי ט', בשנים הללו -הכשרת החניכים מתקיימת לאורך כיתות ז'
יב' לוקחים חלק פעיל בדרכה במרכזים הקהילתיים -מנהיגות וערכים חברתיים, לאחר מכן בשנים י'

הפזורים בעיר ובכך גם מעברים את הערכים שלהם לחברה שבא הם גדלים ותורמים לקהילה. כחלק 
חריות, הקשבה, עמידה מול קהל, עזרה מהכנה לכיתה ט' עברו החניכים פעילות הכוללת תכנים של  א

 לזולת , נתינה, קבלת האחר ועוד.

התנדבות עם הפנים לקהילה, עשייה עבור בני נוער במרחב הבית  -קבוצות מנהיגות ומעורבות חברתית 
 ספרי ובמרחב העירוני חינוך להשפעה ומעורבות חברתית קהילתית

 עילות בחופשים, מתחם קיץ לנוער, ערבי שיא.חדר נוער פתוח , סדנאות, פ  - פעילות חופשית 
במרכז מתקיימות פעילויות מגוונות: סדנאות לבני נוער ) עמידה מול קהל וחיזוק הביטחון העצמי, סדנה 
בנושא בריאות, תזונה, מיניות ועוד( ערבי סרטים, פעילויות במסגרת חודש בריאות, ערבי קונספט שונים. 

 בורם מתחם אליו יכולים להגיע ולדבר עם מבוגר משמעותי. לצד ערבי הפנאי כל ערב פתוח ע

 

 אחת לחודש:

 התנדבות של "אות הנוער" במסגרות שונות  -

 סדנה חיצונית בנושאים ערכיים בזמן הפעילות החופשית. -

 מריים, ערב משחקים וכ'ו(יערבי שיא  )ערב סרט,  ערב גי 1-2 -
 

 

 פעילות הקהילתית בירוקה:

 השתתפות בנטיעות -בשבטט"ו 

 הנוער משתתף בפורימון קהילתי 

 תן" לתחפושות בפורים -הנוער מוביל את "שוק קח -פורים

 איסוף תרומות מזון, אפשרות לפעילות יצירתית לילדים באחד מימי החג במרכז הנוער  -פסח
 השתתפות של אות הנוער והמד"צים -טקס יום הזיכרון ויום השואה
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 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

 2019קידום פרויקטים עירוניים ותקציב בלתי רגיל לשנת  :3/4/19שאילתה לישיבת מועצה 

 

כאשר אין תקציב מאושר,  1/12בשונה מהתקציב הרגיל, אשר ממשיך להתנהל בחלוקה של התקציב ל 

מתמשכים שאושרו לפני למעלה משנה תקציב התב"רים למעשה לא אושר ולא מתקדם למעט פרוייקטים 

 במסגרת התקציב הקודם.

למיטב הבנתנו, בחודשים האחרונים לא אושרו סעיפים חדשים של פרוייקטים ואנו חוששים כי ישנם 

 עיכובים משמעותיים בעקבות אי אישור התקציב.

 ברצוננו לקבל הבהרות:

 ם קודמים.אילו פרוייקטים מנוהלים כעת במסגרת תב"רים שאושרו בתקציבי .1

 אילו פרוייקטים מתעכבים בגלל אי אישור התקציב. .2

בפרוייקטים משמעותיים, כמו הקמת מוסדות חינוך, מה המשמעות של העיכוב שנוצר? )כולל  .3

 המשמעות על לוחות הזמנים והמשמעות על שינוי תקציבי שנגרם עקב העיכוב(.

 

 בברכה,

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 רת מועצת העירגרשון, חב-קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

       סיעת "כפר סבא בראש"

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -עת וגשליפ
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 2019קידום פרויקטים עירוניים ותקציב בלתי רגיל לשנת  -מענה לשאילתה 

 

  ת.מתקציב שנה קודמ 1/12פיתוח, אינו נוהג רים / "תקציב התב, בשונה מהתקציב הרגיל

-רב ,רים מפורטת לתקציב הפיתוח"אושרה גם מסגרת תב 2018בתקציב העירייה שאושר לשנת 

 .2019זו כוללת תקציב לשנת ו ,שנתית

שאושר  2019שנתי של -רבהתקציב ההעירייה מתבססת על  2019עדר תקציב מאושר לשנת יבה

שוחררים לביצוע מתקציב זה לביצוע סכומים כאלה שלא יפגעו מטעמי זהירות מ. בשנה שעברה

עדר תקציב מאושר קצב ההוצאה הינו יבה ,מטבע הדברים, כך שבאישור התקציב לשנה הבאה

 .איטי יותר

 להלן מענה מפורט לשאלות שהועלו בשאילתה: 

 ?אילו פרויקטים מנוהלים כעת במסגרת תב"רים שאושרו בתקציבים קודמים. 1

ת מבוצעים על בסיס תקציב הפיתוח הרב שנתי כגון, ום בביצוע מתקציב שנים קודמפרויקטי

 .תכנון שיפוץ במוסדות חינוך, תכנון הרחבת והקמת מוסדות חינוך

 ?אילו פרויקטים מתעכבים בגלל אי אישור התקציב. 2

פרויקטים שלא נכלל עבורם תקציב לביצוע  הינםפרויקטים המתעכבים בשל העדר תקציב מאושר 

 :בשנה קודמת, חדשים ולכן ממתינים לאישור התקציב

 .שביל אופנים משה סנה ממתין לאישור הגדלת תקציב הנדרש לביצועא. 

חלקית לביצועם הגיעה ממשרד התחבורה רק בסוף  תים שהרשאה תקציביישבילים אופנב. שני 

 .2018שנת 

 . ונוער בירוקות ממתין לאישור השלמת תקציב לביצועהשלמת מרכז גמלאים ג. 

בפרויקטים משמעותיים, כמו הקמת מוסדות חינוך, מה המשמעות של העיכוב שנוצר? )כולל . 3

 ?המשמעות על לוחות הזמנים והמשמעות על שינוי תקציבי שנגרם עקב העיכוב(

. 2019ים לביצוע בתקציב ידוע אין עיכוב שנוצר בפרויקטים המרכזיים המיועדהשלב זה ככל ב

  . 2019התכנון והערכות לביצוע בוצעה מתקציב הרב שנתי המאושר לשנת כאמור, 

שלא לעכב כניסה בין השאר על מנת זאת  ,נקבע כיעד אישור התקציב לפני חג הפסח ,עם זאת

 בחופשת הפסח. הרחבת בתי ספר כבר לשיפוץ וללביצוע של פרויקטים 
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 לפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת
 

 ת/הנדון: שירותים למשפחות בראשן עומד הורה עצמאי

 

בכפר סבא אוכלוסייה גדולה ומשמעותית של משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי/ת. מדובר 

 בציבור שזקוק לתמיכה מסוגים שונים מהרשות.

 

 ן עומד הורה עצמאי/ת?נשמח להבין, אילו שירותים ניתנים למשפחות בראש

 

 תודה,

 הדר לביא, פנחס כהנא, אמיר סילבר

 כפר סבא מתקדמת
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 הורה עצמאי/ת ת/שירותים למשפחות בראשן עומד -מענה לשאילתה 

, שאינו נשוי ואין אדם וזקתו ילד הנמצא עמתושב ישראל אשר בחהורה עצמאי מוגדר בחוק כ

  הידוע בציבור כבן זוגו, או בתנאים אחרים כמפורט בחוק. 

המשפחות שבראשן הורה עצמאי מקבלות שירות מגורמים שונים בעירייה ואנו רואים חשיבות 

 ה זו.יהעמקת המענים לאוכלוסיברבה בקידום ו

משפחות  442וטופלו , ₪ 1,376,818הנחות מסוג הורה עצמאי בהיקף של  1,605ניתנו  2018בשנת 

   שבראשן הורה עצמאי באגף שירותים חברתיים קהילתיים. 

 פירוט:להלן 

  את השירותים הבאים: מעניקאגף שירותים חברתיים קהילתיים 

 , בהתאם לצורך. ליווי ותמיכה הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית -

 וקייטנות ועוד.  ריהוט, מימון חוגיםיגוד, , הכולל בין השאר בסיוע חומרי על פי הצורך מתן -

 קבוצות לילדים של הורים גרושים או בתהליכי גירושין. -

 .לנשים למשפחות שבראשן הורה עצמאיה קבוצ -

 לאבות גרושים.  הקבוצבקרוב תיפתח  -

 מרכז קשר המאפשר מפגשים מפוקחים על פי הצורך עם ההורה הלא משמורן.הפעלת  -

מתבקשות על ידי בית משפט או בית הדין לתת המלצות בעניין עובדות סוציאליות לסדרי דין  -

 משמורת והסדרי שהות לילדים קטינים במשפחות בתהליכי גירושין.

 משפחות בתחום מיצוי זכויות, תעסוקה וכלכלת המשפחה.וייעוץ לליווי  -

מימון של המשרד( לתוכנית  100%לאחרונה קיבלנו ממשרד הרווחה תקציב ותקנים ) -

חדשנית בשם "נושמים לרווחה במרכז עוצמה". התוכנית מיועדת להנגיש מענים לפרטים 

לתת קדימות למשפחות שבראשן הינה ההנחיה של המשרד  ולמשפחות החיים בעוני והדרה. 

רה ויהיו משפחות שבראשן הבתכנית שפחות מכלל המ 60%עומד הורה עצמאי )לפחות 

  עצמאי(.

 תכניות הבאות:אמצעות הבין השאר ב ,בתחום גם מועצת נשים נותנת מענהנוסף על כך, 

ווי ותמיכה יל, שמטרתה תכנית קהילתית בשיתוף אגף שח"ק - תכנית ליווי אם לדרך -

 לאימהות לתינוקות עד גיל חצי שנה בביתן ע"י מתנדבות.

סדנאות של מתנדבות מרחבי העיר לנשים ומפגשי הרצאות  - בחופשת לידהבית לנשים  -

 בחופשת לידה.

 בני ביתן.לתכנית קהילתית שמטרתה לספק ארוחות בריאות ליולדות ו -סירי לידה  -

 יעוץ משפטי ראשוני. -

 לנשים הנמצאות בתהליכי פרידה וגירושין שתחודש בקרוב. הסדנ - מתחברות -
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 . להקלות מסוימות בנושא ארנונהיה זו זכאית גם יאוכלוס

 ה, המפורטים באתר העירייה:פרטי הזכאות להנחלהלן 

 :שיעור ההנחה 

  .מ"ר 140לכל הורה עצמאי בגין  10% - משמורת משותפת

 .מ"ר 140להורה עצמאי בגין  20% - משמורת בלעדית

 : מבחני משנה לצורך הגדלת המטרים בגינם ניתנת ההנחה

 –' מבחן משנה א

 הגבלה במטרים נפשותמס' 

 מ"ר 150עד  4-5

 מ"ר 160עד  6-7

 המקסימום על פי תקנות ומעלה 8

 

 –מבחן משנה ב' 

 הכנסה חודשית ברוטו לבית אב מס' נפשות

1 7,500 ₪ 

2 10,000 ₪ 

3 11,250 ₪ 

4 12,500 ₪ 

5 13,750 ₪ 

6 15,000 ₪ 

7 16,250 ₪ 

 

 זכאי לשיעור ההנחה על כל שטח הנכס.  יההעומד במבחן משנה ב' יה
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 ,לפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת
 

 התקדמות בנושא מדיניות חינוך –מעקב 

 

אורלי " החינוכית על התכנית האסטרטגית אמר ראש העירייה 2/1/19-מהבישיבת המועצה 

נשב והיא תוצג בפני המועצה. כמובן נשב התוותה כאן תוכנית אסטרטגית לחינוך שאנחנו 

ונראה איזה נושאים הם עוד מעודכנים ואפשר, ואם יש נושאים כאלו או אחרים, אנחנו נפתח 

  ".אותם גם לדיון מול הנהגות הורים. נשתף את כולם ונביא את זה למועצת העיר בצורה מסודרת

רות וכחמישה חודשים לפני ישיבה זו מתקיימת בחודש אפריל, כחמישה חודשים לאחר הבחי

 פתיחת שנת הלימודים תש"פ.

 

 –מבקשים להבין 

 מה סטטוס הצגת התכנית האסטרטגית בחינוך לועדת החינוך ולפורום זה? .1

 האם נקבעו נושאי מדיניות חינוכית מחוץ לועדה? .2

 האם תוקם מועצת חינוך ומה תפקידה מול ועדת החינוך? .3

 לתש"פ?האם הסתיימה בניית תכנית תעדוף שיפוץ והקמת מוסדות החינוך  .4

 

 

 תודה רבה,

 הדר לביא, פנחס כהנא, אמיר סילבר

 כפר סבא מתקדמת
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 התקדמות בנושא מדיניות חינוך –מעקב  -מענה לשאילתה 

 עדת החינוך ולפורום זה?ומה סטטוס הצגת התכנית האסטרטגית בחינוך לו .1

תיבחן בשיתוף הגורמים המקצועיים, מחזיקת תיק החינוך ונציגות התכנית האסטרטגית 

, ובמידת הצורך תעודכן. החינוך ההורים, מיד עם כניסתו של אורי ארבל גנץ לתפקיד מנהל אגף

 זאת מתוך מטרה להתחיל ביישום עקרונותיה מוקדם ככל הניתן.

 עדה?והאם נקבעו נושאי מדיניות חינוכית מחוץ לו .2

מדיניות יידונו לעומקן לאחר כניסתו של מנהל אגף החינוך לתפקיד של מרכזיות  כעקרון, סוגיות

 . 13.5.2019ובמסגרת ועדת החינוך, שישיבתה הראשונה תתקיים בתאריך 

יחד עם זאת, בחמשת החודשים האחרונים, עלו מהשטח סוגיות אשר דרשו מענה ויכולות להיות 

רישום לגני ילדים, סוגיית ההזנה וגני גש"ר.  לדוגמא:, "מקוטלגות" תחת הכותרת "מדיניות"

הדיונים בסוגיות אלו הובלו ע"י מחזיקת תיק החינוך בשיתוף עם הגורמים המקצועיים 

 הרלוונטיים ועם נציגי ההורים, ואכן התקבלו החלטות שבסבירות גבוהה יתורגמו למדיניות

 בהמשך. 

 האם תוקם מועצת חינוך ומה תפקידה מול ועדת החינוך? .3

הודיע ראש העיר על הקמתה של מועצת חינוך.   2.1.2019כזכור, בישיבתה של מועצת העיר מיום 

המשנה לראש העיר ומחזיקת תיק החינוך, בצוותא עם מנהל האגף, מיד לכשייכנס לתפקידו, 

ישקדו על גיבוש מתווה פעילותה, אחריותה ותפקידיה של מועצת החינוך, ויביאו את אלה לדיון 

 עדת החינוך כבסיס להתייחסותה של מועצת העיר. מקדים בוו

 עדוף שיפוץ והקמת מוסדות החינוך לתש"פ?יהאם הסתיימה בניית תכנית ת .4

העירייה צפויה להשקיע סכום חסר תקדים בנושא זה. הסכום המדויק ייקבע לאחר אישור 

 התקציב על ידי מועצת העיר.

ההורים בכל הקשור לנושא בתי הספר ובימים התכנית מגובשת תוך הליך שיתוף מלא של הנהגת 

 אלו גם מול הנהגת הורי גני הילדים.

 לכשתסתיים בניית התכנית ולאחר אישור התקציב תפורסם במלואה באתר האינטרנט העירוני.
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25.3.2019  
 לפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת

 
 אכיפת איסוף צואת כלביםהנדון: 

כלבים שבעליהם אינם נוהגים לאסוף אחריהם את צרכיהם. בכפר סבא יש מספר רב של 

הליכה במדרכות בעיר הפכה למשחק שבו הולכי הרגל נאלצים לנתר מצד אל צד ולקוות שלא 

 ידרכו על גללים.

 

 נשמח לדעת:

 ?2018. כמה דוחות ניתנו לבעלי כלבים על אי איסוף גללים בשנת 1

ואם כן, אילו אמצעים )מצלמות, פקחים  . האם העירייה מתכוונת להגביר את האכיפה,2

 נוספים( העירייה מתכוונת ליישם על מנת לשפר את האכיפה? 

. לאחרונה התבשרנו על מכונת ניקוי בקיטור שמיועדת לנקיון של כבישי העיר. האם ומתי 3

 העירייה מתכוונת להשתמש בנקיון בקיטור על מדרכות העיר?

של הכנסת העלאת הקנס על אי  וקה חוק ומשפטועדת הח. בתל אביב ובבת ים אישרה 4

שקלים. האם העירייה תשקול פניה לכנסת בבקשה להעלות  730שקלים ל־ 475איסוף גללים מ־

 את הקנס הנהוג בכפר סבא?

 

 תודה,

 הדר לביא, פנחס כהנא, אמיר סילבר

 כפר סבא מתקדמת
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 אכיפת איסוף צואת כלבים -מענה לשאילתה 

לפיכך הוגדר נושא זה על ידי הנהלת . במדרכות ובגנים מפריע לכלל תושבי העירגללי כלבים מפגע 

 וכך מבוצע בשטח. ,כיעד מרכזי לאכיפה וטיפול 2018העירייה בשנת 

 שעות אכיפה. 1800-בהתאם לכך, תוגברה ממשית האכיפה והושקעו כ

  ,שעות הערבבו האכיפה, אשר מתבצעת גם באופן סמוי, מופעלת בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות

 השעות בהן על פי רוב נוהגים תושבי העיר להוציא את כלביהם לטיול. 

 מידע ממנהלי אזורים ובאופן יזום. ניתוח קריאות מוקד,בהתאם לאזורי האכיפה נקבעים 

במהלך האכיפה אנו מעודדים גם תושבים אשר מתנהלים כחוק על מנת ליצור אווירה ותרבות 

מנשרי תודה , בפעולות כגון חלוקת מירה על הניקיון במרחב הציבוריעירונית אשר מעודדת הש

 וכן בקרוב יחולקו לבעלי הכלבים מתקן שקיות לרצועה.  ,לבעלי כלבים המתנהלים כחוק

 דו"ח מדידה יומי אשר ממנו עולים הנתונים הבאים:באמצעות אנו מלווים את כל התהליך 

שוטטים / אי איסוף גללים / כלב מסוכן ללא דוחות בגין כלבים מ 600-נרשמו כ 2018בשנת 

 .2017דוחות שנרשמו בשנת  215אל מול  ,מחסום פה

ש"ח כך שאין צורך לפנות לכנסת במטרה  730הינו בכפר סבא הקנס בעיר בגין אי איסוף גללים 

 ₪. 500לא רתום הינו -להעלותו. קנס בגין כלב משוטט

 ,רכבים אלו פועלים על גבי המדרכות בעיקר -בנוגע לשאלה על רכבי המנקים באמצעות שטיפה

 ולא על הכבישים.

 אנו נמשיך ונעמיק את ההסברה והאכיפה בנושא חשוב זה.
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17-3-2019 
 

                                                    עררפי ס –לכבוד ראש העיר 
ה יא' לתוספת השני36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 לפקודת העיריות
 תכנית המתאר הכוללנית

ועדת משנה לערערים ועדה מקומית מרכז והתקיים דיון ב 10-2-2019בתאריך 
 .405-0412890בנושא תכנית המתאר הכוללנית של כפר סבא, 

קבלנו חצי שנה כדי לשמוע בועדה המקומית ההתנגדויות שהוגשו למחוזית, 
הגיש למעשה תיקונים משמעותיים ולגבש דעה. לנו יש כוונה רחבה יותר ל

 בתכנית, ולמעשה העיריה גם בקשה למשוך התכנית, דבר שלא ניתן לה.
ידוע שמהנדסת העיר נכנסת אך כעת לעבודה. אנחנו חייבים להאיץ תהליכים. 

יש פעולות שניתן לעשות מיידית , ואנו מבקשים לדעת האם נקבעו ישיבות 
לעמוד בלוח הזמנים ולהגיע עם מוצר עבודה ומה התהליכים המתוכננים כדי 

 מקצועי שהעיר תעמוד מאחוריו.
 

 מהזמן שניתן לועדה המקומית.  20%עבר חדש וחצי מאז ההחלטה. 
 מדוע עד כה לא נשמעו ההתנגדויות שהוגשו? 

 מה תכנית העבודה כדי לעמוד בלוח הזמנים עם מוצר תכנוני טוב?
 הצעה לסדר בישיבת המועצה .כזכור העלנו נושא תכנית המתאר הכוללנית כ

 
 בברכה

 סיעת כפר סבא מתקדמת  הדר לביא, פינחס כהנא ,אמיר סילבר.
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 תכנית המתאר הכוללנית –מענה לשאילתה 

אנו סבורים כי נכון שתהליך מקצועי זה יובל על ידי מהנדסת העיר אשר החלה את תפקידה 

ועד שלא  ,לבקש דחייה נוספת ככל שיידרשבנוסף יצוין כי בכוונת העירייה  .1.4.2018בתאריך 

 לא נפעל לקידום תכנית המתאר. ,ימוצה התהליך להבנתנו

ישיבת עבודה של צוותי התכנון של תכנית המתאר, הצוותים המקצועיים התקיימה  11.3.19ביום 

והוצגו עקרונות התכנית לרבות בקשה להצגת תכנית  ,מטעם העירייה ומהנדסת העיר הנכנסת

 דורה לקידום התכנית.עבודה ס

 להלן לוח זמנים עקרוני מתוכנן לתהליך:

  2019אפריל 

 .הקמת צוות היגוי עירוני להכנת תכנית פעולה 

 ישיבה שבועית של צוות מקצועי מצומצם לבחינת התכנית וההתנגדויות שהוגשו. 

 ת דעתה. הצגת תכנית הפעולה בפני לשכת התכנון המחוזית וקבלת אישורה/חוו 

 2019מאי 

  העירייה צוות הנהלת הצגת התכנית לרבות השינויים המבוקשים  עקב ההתנגדויות בפני

 וכן בפני חברי מועצת העיר.

 קבלת , עדכון התכנית בעקבות המשוב העירוני והצגתו החוזרת בפני ועדת ההיגוי העירונית

 אישור ועד ההיגוי למוצע.

 2019יוני 

 ליאקיום הליך שיתוף ציבור פרונט. 

  הליך שיתוף ציבור אינטרנטיהעלאת. 

 2019יולי 

 עדה המקומית וקבלת המלצתהוהגשת תכנית מעודכנת לו. 

 2019אוגוסט 

 עדה המחוזיתוהגשת התכנית המעודכנת לרבות מענה להתנגדויות לו . 

 

 יתכנו בו שינויים. וי ,הינו לוח זמנים רצוישהוצג לעיל זמנים היצוין כי לוח 
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25/3/2019 
 לכבוד

 סער, ראש עיריית כפר סבארפי 
 
 

 חג הפסח –סיוע למשפחות נזקקות :  3/4/19שאילתה לישיבת מועצה 
 

 חג הפסח קרב ובא ואיתו יוזמות ברוכות של מתנדבים ותושבי העיר.

אנו מאמינים שבחג הפסח חשוב שהרשות המקומית תפעל למען ובשיתוף עם התושבים, אולם, לא אחת 

לקחת חלק בפעילות ההתנדבותית בקשיים לוגיסטיים ולכן אנו מבקשים נתקלים תושבים המעוניינים 

 מענה לשאלות הבאות:

 

הכנת  האם ידוע לעירייה על פעילויות התנדבותיות של עמותות או יחידים לקראת חג הפסח דוגמת .1

 חבילות מזון לנזקקים?

 האם בכוונת עיריית כפר סבא לעודד פעילות זו בימים הקרובים ? כיצד? .2

בכוונת העיריה לצאת בפרסום ועידוד הפעילויות הנ"ל במטרה לסייע לתושבים המעוניינים האם  .3

האם בכוונת העירייה להקצות לכך משאבים  לשאת תרומה בקשר עם משפחות הזקוקות לתרומה.

 בימים הקרובים ולקדם הנושא ? אנא פרט איזה משאבים יינתנו.

ד תושבים הזקוקים לתרומה לפנות ולהירשם האם בכוונת העיריה לצאת בפרסום ולקרוא ולעוד .4

 אצל הגורם המתאים ? 

 

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 בראש""כפר סבא סיעת 

 

 :העתקים
  איתי צחר מנכ"ל עיריית כפר סבא

  יפעת וגשל עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא
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 חג הפסח –סיוע למשפחות נזקקות  –מענה לשאילתה 

עם  כל השנה עם תושבי העיר הנזקקים וכןבמשך מצוי בקשר שירותים חברתיים קהילתיים אגף 

זוכות  ,בין השארלה. באמצעות המחלקה להתנדבות וקשרי קהיהעמותות השונות המסייעות להם, 

 יכות.עמותות אלו לתמיכה כספית מהעירייה, בהתאם לנוהל תמ

 (:שמות העמותות הוסתרו) הפעילות ההתנדבותית המתואמת מול העירייה פירוט להלן

  'העירייה תממן חלק מהתווים, משפחות 350-לכמזון  חלוקת תווי –עמותה א .

 ₪. 55,000-בעלות של כ

  'סלי מזון לנזקקים. 50-הכנת כ –עמותה ב 

 אגף שח"ק. סלי מזון לנזקקים, על פי המלצת תרומת  –ה ג' עמות 

 תרומת סלי מזון –ה ד' עמות . 

 41-חלוקת תווי מזון ל –עיריית כפר סבא(  את הקמתה יזמהה' )עמותה ש העמות 

  משפחות. 

 מזון.  תווי חברה פרטית תורמת שמונה 

 מניסיוננו, ככל שהחג יתקרב יתווספו תורמים נוספים.

תרומות לחג הפסח. קמפיינים  אין בכוונת העירייה לצאת בקמפיין פרסום מטעמה לעודד מתן

מעין אלו מתבצעים מדי שנה ברמה הארצית וכן על ידי העמותות. אנו מצויים, כאמור, בקשר 

על המשפחות  לעמותותובדי האגף לשירותים חברתיים קהילתיים ממליצים ע שוטף עמם.

ות, מבחן נזקקות וזכאות, לאחר הכרות עם המשפח הנזקקות, על פי קריטריונים ברורים, 

ביקור בית, כל זאת על פי הנחיות משרד העבודה, הרווחה והמצאת מסמכים על הכנסות 

 והשירותים החברתיים. 
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25/3/2019 
 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא
 
 

 היערכות לשעת חירום:  3/4/19שאילתה לישיבת מועצה 
 

 השרון, נבקש מענה לשאלות הבאות:לאור אירועי הימים האחרונים, ירי לעבר איזור 

 

  כיצד ערוכה עיריית כפר סבא לטפל במקרים של נזקים כתוצאה מפעילות עוינת ? .1

 מתי נבדקו לאחרונה המקלטים הציבוריים ברחבי העיר ?  .2

 כמה מבין המקלטים דרושים שיפוץ ותיקון? .3

הקיימים ושיפור תנאי האם בכוונת עיריית כפר סבא להשקיע משאבים נוספים בטיפול במקלטים  .4

  השהייה בהם ?

 

 בברכה,

 , חבר מועצת העיריוסי סדבון

 , חברת מועצת העירגרשון-קרן חגואל

 , חברת מועצת העירתהילה מימון

 בראש""כפר סבא סיעת 

 
 העתקים 

  איתי צחר מנכ"ל עיריית כפר סבא
  יפעת וגשל עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא
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 לשעת חירום תהיערכו -מענה לשאילתה 

אנו עסוקים כל העת . חירום באופן סדור, מקצועי ושיטתיעיריית כפר סבא נערכת לעתות 

  ח, הצטיידות ועוד.ובתרגילים, הכנות, בניין הכ

באמצעות משרדי הממשלה בשיתוף רח"ל )רשות  , שבוצעהשל מדינת ישראלהאחרונה בביקורת 

את  וקיבלהצוינה העירייה כבעלת מוכנות גבוהה לשעת חירום , 12/2018חירום לאומית( בחודש 

 . 94.4הציון 

 :2018להלן רשימת התרגילים שבוצעו בשנת 
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 :2019להלן רשימת התרגילים שבוצעו ושמתוכננים להתבצע בשנת 

 

  להלן מענה מפורט לשאלות שהועלו בשאילתה:

 . כיצד ערוכה עיריית כפר סבא לטפל במקרים של נזקים כתוצאה מפעילות עוינת ? 1

 , ובשיתוף פעולה צמוד עםיחותעיריית כפר סבא נערכת לחירום כל העת בהובלת אגף בטחון ובט

 ארגוני מתנדבים רבים אשר פועלים בעת חירום במסירות רבה.

ממוגן, מערכות תקשורת, גנרטורים, ציוד לעירייה מערך היערכות לחירום הכולל מרכז הפעלה 

  חירום, חוזי מסגרת עם ספקים לשעת חירום ועוד.

לעירייה מספר מכלולים המופעלים בחירום לרבות בנושא תשתיות, לוגיסטיקה, הנדסה, כמו כן  

יה ועוד. לכלל המכלולים תיקי היערכות לחירום אשר נבדקו ובוקרו על ידי פיקוד העורף יאוכלוס

  כמפורט מעלה. החירום הלאומית וזכו לציון גבוה ביותר ורשות



 

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

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

 לעירייה מערך מתורגל וסדור לפתיחת מקלטים בעת חירום.

לעירייה אתר אינטרנט ייחודי לשעת חירום )קישור אליו נמצא באתר העירוני( ובו מוצג בנוסף, 

  מידע רב לשעת חירום.

 יר ? מתי נבדקו לאחרונה המקלטים הציבוריים ברחבי הע .2

 מערך המקלטים נבדק כל העת ומטופל באופן שוטף, לרבות באמצעות עובד המיועד לכך בלבד.

ראוי לציין כי נושא המקלטים נבדק גם על ידי המועצה לישראל יפה וכפר סבא זוכה מזה שנים 

וכן בדירוג הגבוה ביותר בקרב ערים בסדר גודל של כפר  ",חמישה כוכבי יופי" ,בציון הגבוה ביותר

 זאת הודות לרמת האחזקה הגבוהה.  ,סבא

 12/18-באופן שוטף נבדקים המקלטים כולם אחת לארבעה חודשים )הבדיקה האחרונה בוצעה ב

 נושא זה מנוהל באופן שוטף על ידי הממונה על ההיערכות לחירום, אורי טל.  –( 1/19-בו

מקלטים בחודש  22-עת בדיקה על ידי פיקוד העורף פעם בשנה, בדיקה זו בוצעה בבנוסף מבוצ

12/18. 

 רשים שיפוץ ותיקון?וכמה מבין המקלטים ד .3

 מחסות.וארבעה  מקלטים 64מרחבים מוגנים ציבוריים:  68 בתחומי העיר

שונות,  פעילות נוער והקצאותלצורך המקלטים נמצאים בשימוש דו תכליתי בשכירות,  ךמתו 60

 לרשות העיריה בכל רגע נתון. יםעומד, השימוש השומר על תקינות המקלטים

 לקראת סיום. -סטטוס . עובר שיפוץ כתוצאה מקצר חשמלי – 44 'מקלט מס

 לעבור שיקום כתוצאה מהצפת מים עקב פיצוץ צינור של דיירי הבניין.מיועד  – 1מס'  חסהמ

 . 220Vל  24Vמערכת חשמל  מיועדת להתבצע החלפת – 2מס'  מחסה

 . 2019מקלטים מתוכננות פעולות איטום כנגד מים בשנת עשרה ב

. האם בכוונת עיריית כפר סבא להשקיע משאבים נוספים בטיפול במקלטים הקיימים ושיפור 4

 הם? בנאי השהייה ת

ת בשיפוץ והתאמת המקלטים בהתאם להנחיו₪  300,000-מידי שנה עיריית כפר סבא משקיעה כ

 החוק המתעדכנות מעת לעת. גם לשנת העבודה הנוכחית שוריין תקציב זה. 

עבודות איטום, אינסטלציה, שדרוג מערכות חשמל ואוורור ושיפוצים  –בתכנית העבודה השנה 

 פנימיים נוספים. 

 . נטי בתכנית העבודהווהחלק הרל צורף בעמוד הבאמ
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25-3-2019 

 
 

 

 לכבוד 
 ראש העיר ויו"ר מפעל המים                                                    –רפי סער 

 

 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה, זאת לפי סעיף 

 קולנוע חן

האתר משרה אוירת הזנחה במרכז המגורים הגדול במזרח  קולנוע חן ניצב בשממונו זמן רב.

ולשרת הציבור  ל האזור יכול לקבל תנופההעיר. הרחבה מול בית הקולנוע משמעותית וכ

, ספורט וחינוך וכל נושא שיש בו צורך. זמן רב מידי המבנה עומד נטוש. באזור בנושאי תרבות

 . , מרכזים מסחריים, אתר עתיקות ועודרהקרוב מרכז גל

 ידוע שהמבנה בבעלות מפעל המים.

אנחנו בעד שהעיריה תעשה מאמץ להגיע להבנה עם מפעל המים ולמצוא אפשרות להפוך 

 המבנה למבנה פעיל לטובת הציבור, בנושאי חינוך תרבות וספורט.

 ?העיריה עומדת לפעול בנושא וכיצד האם

 

 בברכה

 הדר לביא, פינחס כהנא, אמיר סילבר

 דמתסיעת כפר סבא מתק
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 קולנוע חן  –מענה לשאילתה 

יוזמות  , כגוןבשיתוף מפעל המיםלאורך השנים היו הזדמנויות לטפל במבנה של קולנוע חן 

ער הנושא לא הגיע אך למרבה הצ ,ורעיונות שונים להשמשתו לצרכים קהילתיים או מסחריים

 ומצבו של קולנוע חן הדרדר. עלות שיקומו מוערכת כעת במיליוני שקלים.   לכדי מימוש

נוף בומהווים פגיעה במרקם ו, בעיר כפר סבא מספר מבנים אשר לאורך השנים עומדים בשיממונם

, כל אחד בהתאם מבניםהבכלל בהקדם בקולנוע חן בפרט ולטפל  ראש העירבכוונת  העירוני.

ברשימת המבנים לטיפול נמצאים מבנים דוגמת קולנוע  ימורי ועוד.למצבו הקנייני, התכנוני, הש

פרטים נוספים יובאו לידיעת הציבור  קפה שרף, מבנה בגן המגינים ועוד.חן, קולנוע עמל, 

 לכשתבשיל העת.
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25.3.2019 

 רפי סער –לכבוד ראש העיר 
 

 העיריות יה לפקודתיא' לתוספת השנ36שאילתה לישיבת המועצה הקרובה לפי סעיף 

 
 מרחבים מוגנים במוסדות חינוךשאילתה: 

 
, התעוררנו לקול אזעקה ופגיעה ישירה בבית רק מספר ק"מ ספורים מביתנו 25.3.2019-היום, ה

 כאן בכפר סבא.

להישנות.  סביריםקיימת חשיבות מכרעת במציאות בה אנו חיים למוכנות למקרים דומים אשר 
 מוכנות זו חשובה באופן פרטי ובייחוד חשובה במוסדות החינוך בעירנו.

מוסדות החינוך בסמכות עירונית כוללים כמובן את גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות 
 הביניים והתיכונים.

 נשמח להבין מהי תוכנית פינוי לעת חירום במוסדות החינוך השונים.
 ח לקבל:במסגרת תכנית זו נשמ

רשימת מוסדות החינוך אשר בהם קיימים מרחבים מוגנים מספקים לכל התלמידים  .1

 ואנשי הצוות.

רשימת מוסדות החינוך בהם קיימים מרחבים מוגנים חלקיים בלבד או לא קייימים  .2

 מרחבים מוגנים.

 עבור הרשימה שנייה נשמח לקבל את תכנית הפינוי ומיקום המקלט הייעודי עבורם. .3

 בכוונת העיריה לשפר את המענה במוסדות בהם אין מרחבים מוגנים ומתי?האם  .4

 בברכה

 דר לביא, פינחס כהנא ,אמיר סילברה
 סיעת כפר סבא מתקדמת 
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 מרחבים מוגנים במוסדות חינוך -מענה לשאילתה 

תרחיש, באמצעות כפי שפורט בהרחבה רבה במענה קודם, אנו נערכים באופן אינטנסיבי לכל 

 הכשרות, תרגולים, הצטיידות ועוד.

עם זאת, כמובן שישנם עוד פערים ונושאים לטיפול, ואנו נעשה כל שניתן על מנת לצמצם פערים 

 אלו בהיערכות לחירום על פי תכנית עבודה סדורה, במסגרת הערכות הסיכון ובצורה שקולה.

עימות, קיימים פערי תשתיות מיגון וכי לאור  חשוב לציין שבכל רחבי מדינת ישראל, כולל באזורי

זאת ישנן תכניות המופעלות בהתאם להערכת המצב שמתבצעת על ידי גורמי הביטחון של מדינת 

ישראל ומובאות לידיעת הרשויות באמצעות פיקוד העורף. אנו עומדים בכלל ההנחיות של פיקוד 

 העורף בנושא זה.

 בין שני מצבים: בהתייחס למוסדות חינוך, אנו מבחינים

המיגון מתבסס על המיגון התקני ועל  –. מצב שגרה שבמהלכו נשמעת אזעקת "צבע אדום" 1

מרחבי "הכי מוגן שיש" שאותרו וצוינו מבעוד מועד. כל מוסד חינוכי מתרגל את ההגעה למרחבים 

 המוגנים במהלך שנת הלימודים.

שניות  90. מצב חירום בו הנחיות המיגון מחייבות פעילות באתרים המאפשרים הגעה תוך 2

למרחב מוגן תיקני . במצב זה תופעל אחת משתי תכניות הלימודים האלטרנטיביות: לימודים 

במשמרות או למידה מקוונת. לתכניות אלו מתבצע תהליך הכנה מוקדם בשיתוף משרד החינוך 

 למידה מקוונת.  ותרגולים שוטפים של

מצורפות טבלאות נתוני מיגון ופערי מיגון תקני במוסדות החינוך השונים כבסיס לתכנון המענה  

 בכל מוסד, וכן תכנית העבודה להוספת מרחבים מוגנים. 
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מצבת מיקלטים במוסדות חינוך / בתי ספר - ותוכנית לימודים במצבי חירום משתנים
מצב כוננות 1 -הכי מוגן שיש - שימוש במקלטים ובמרחבים מוגנים אין פערים וקימות תוכניות בתיקי הביטחון של בתי הספר ומתורגל במסגרת תרגילי החובה בכל שנת לימודים.

מצב כוננות 2 - לימוד במרחק 90 שניות ממרחב מוגן תיקני ) לפי 0.5 מטר לתלמיד ( בכל בתי הספר שיש פערים ומצוינים בטבלה המצ"ב יתקיימו לימודים בשתי משמרות.

מצב כוננות 3 - לימודים בתוך מקלט / מרחב מוגן ) לפי 0.7 מטר לתלמיד ( - יתבצע לימוד למידה מרחוק ובמידה ונדרש ללמד על מנת לישמור על ביצוע רצף תיפקודי של העורף

יתבצעו הלימודים באופן חלקי אם בכלל רק כמה ימים בשבוע.

הערותפערסה"כ יכולת מיגוןסה"כ אנשיםסה"כ צוותסה"כ תלמידיםשטח המקלט/מרחב מוגןשם בית הספרמסד

לימודים ב 2- משמרות197745100810394416אוסישקין1

לימודים ב 2- משמרות12836160400256144אופירה נבון2

לימודים ב 2- משמרות21550965551430121בן גוריון3

לימודים ב 2- משמרות15867470720316404ברנר4

27848760526556בר אילן5

לימודים ב 2- משמרות23755160590474116גולדה6

לימודים ב 2- משמרות18450750540368172גורדון7

28254065582564יצחק שדה8

לימודים ב 2- משמרות8327940305166139חבד9

12524239267250שילה10

לימודים ב 2- משמרות12042160460240220סורקיס11

לימודים ב 2- משמרות8080385858160698רמז12

26896513152סאלד13

לימודים ב 2- משמרות9828956325196129  תורה ומדע14

20136565407402הראל15

לימודים ב 2- משמרות19761988676394282אלון16

לימודים ב 2- משמרות19473585790388402בר לב17

לימודים ב 2- משמרות15661988676312364שזר18

לימודים ב 2- משמרות15654965591312279שרת19

לימודים ב 2- משמרות185646110718370348גלילי20

לימודים ב 2- משמרות30265197714604110הרצוג21

לימודים ב 2- משמרות270700119777540237כצנלסון22

340559109630680רבין23

3245296464מפתן24

30043557472600אורט שפירא25

לימודים ב 2- משמרות601734720412084מרכז חינוך26

לימודים ב 2- משמרות16548397546330216דמוקרטי )סאדברי*(27

12827050303256 עץ החיים28

75490813813ממ"ק בניה חדשהחט"ב רמון29

250452120530500אמנה30

809670142160עלומים31

54160580580ממ"ק בניה חדשהלאה גולדברג32

64490703703ממ"ק בניה חדשהשמעון פרס33

64361683683ממ"ק בניה חדשהשי עגנון34

49150524524ממ"ק בניה חדשהרחל המשוררת35

51254547547ממ"ק בניה חדשהדבורה עומר36

36406262ממ"ק בניה חדשהגוונים37

38
*חווה חקלאית

32
15030170

64106
לא יתבצעו לימודים

15030265344300מדרשיית נועם39

מיקלט 65 -  סמוך לביה"ס20020831228יצהר40

עתודה לכיתות בר לב ויש"י60120אשכול פיס41

אבי סנדלר - קב"ט מוס"ח סגן מנהל מחלקת הביטחון
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 גני ילדים ללא מיגון תקני 11-תכנית המענה והטיפול המתוכנן ב

ללא התרעה  פעולה בעת השמע אזעקה כתובת שם הגן מס'
 מוקדמת

חלופה ללימודים 
 בזמן חירום

מיקום עם מיגון 
 תקני

תכנית לצמצום 
 פערי מקלוט

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  אז"ר  מרגנית  1
 ברחוב י' כהן 35מספר 

קריית ספיר / 
 השומר הצעיר

גן מיועד לבינוי 
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך 

ובכפוף לאישורם 
 ולאישור תקציב

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  י. כהן הגנה  2
 ברחוב י' כהן 35מספר 

גן מיועד לבינוי  קריית ספיר
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  ניצנים  ניצנים  3
  32מס' 

מיועד לבינוי גן  קריית ספיר
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

חצרות  האהבה  4
 הדר

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט 
   32מס' 

גן מיועד לבינוי  קריית ספיר 
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  גלרזאב  לילי 5
 של פסגה  

משמש כגן סבב )גן  פסגה
חלופי(, בשלב זה לא 

מתוכננת תוספת 
 מיגון

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  רוטשילד ירדן  6
 בבית ספר אוסישקין

גן מיועד לבינוי  בית הסטודנט
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  רוטשילד בדולח  7
 בבית ספר אוסישקין 

גן מיועד לבינוי  בית הסטודנט
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

יציאת  שרון  8
 אירופה 

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט 
 23מס' 

גן מיועד לבינוי  23מקלט 
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב
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יציאת  כרמל  9
 אירופה

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט 
 23מס' 

גן מיועד לבינוי  23מקלט 
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  זאב גלר דת מול 10
 של פסגה 

גן מיועד לבינוי  פסגה
מחדש במסגרת 

תהליך גריעה מול 
משרד החינוך ובכפוף 

לאישורם ולאישור 
 תקציב

הכי מוגן שיש בשטח הגן ומעבר למקלט  הרב גולד  לבונה 11
  28מס' 

 –מועדון עציון 
מיגון על בסיס 

  28מקלט מס' 

תוספת  מתוכננת
מיגון בתכנית 

, בכפוף 2019העבודה 
 לאישור התקציב
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24/3/19 

 

 לכבוד

 רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

 

 

  :3/4/19הצעה לסדר לישיבת מועצה 

 דחיית והפחתת שימוש באופן דרמטי בטלפונים סלולאריים בקרב תלמידים במהלך שעות הלימודים  
 

שימוש הולך וגובר בטלפונים הסלולאריים בקרב  -כולנו עדים לתופעה שהולכת ומקצינה עם השנים

 תלמידים.

במהלך שיעור ובמהלך  משרד החינוך קבע במסגרת חוזר מנכ"ל כי אסור להשתמש בטלפונים סלולאריים

בחינות והמליץ לא להגיע עם טלפונים ניידים לבתי הספר, אולם לא התמודד עם הנעשה בשעות שהן לא 

 דהיינו, הפסקות ולימודי המשך )צהרונים ומסגרות דומות(. -שעות לימודים בכיתה

 ת חברתיות.בפועל, במרבית בתי הספר ההפסקות מוקדשות להתעסקות במכשירים ופחות לאינטראקציו

לצד ההשפעות החיוביות של הטלפון הסלולארי שהן אינן מבוטלות, קיימות השפעות שליליות רבות ואנו 

 נתמקד בשתי השפעות עיקריות:

סכנת קרינה אלקטרומגנטית המוגדרת כמסרטן אפשרי, כאשר משרד הבריאות אימץ את עקרון  .1

מושכלים לילדים לרבות קיצור משך הזהירות המונעת והמליץ על הקניית הרגלי שימוש 

בכפר סבא התנהלו מאבקים ארוכים בנוגע להרחקת מוקדי קרינה, הפחתת  השימוש בטלפונים.

קרינה על ידי רשתות ואף אומצו בחלק מבתי הספר נהלים כמו איסוף מכשירים, אולם אין 

 מדיניות אחידה ורוחבית בנושא.

מודים מפחית מאוד את האינטראקציות השימוש בטלפון בשעות הלי -השפעות חברתיות .2

החברתיות של התלמידים בינם לבין עצמם וכן הקשב של התלמיד לנעשה סביבו מופר באופן 

 תדיר על ידי התראות שונות.

 ההצעה המובאת להלן מטרתה כפולה:

 דחיית השימוש בטלפונים חכמים בקרב תלמידים צעירים ככל שניתן. .1

 ם בקרב תלמידים בכלל מערכת החינוך העירונית.הפחתת שימוש בטלפונים סלולאריי .2
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אנו מבקשים לקבוע מדיניות עירונית שתעודד הפחת שימוש במוסדות החינוך וככל שניתן אף מחוצה 

 להם.

 הצעה ההחלטה:

, ימליץ הנהלות בתי הספר היסודיים והנהגות ההוריםאגף החינוך יפעל בשיתוף פעולה עם כל  .1

כמים בקרב השכבה הצעירה )כיתות א,ב,ג(. האגף יפעל בצורה על דחיית השימוש בטלפונים ח

אקטיבית ויסייע בהסברה בקרב ההורים לחשיבות של דחיית השימוש בטלפונים החכמים 

 )תוכנית כדוגמת "תנו לגדול על שקט" שכיום הורים בודדים מנסים לבצע את המהלכים(.

בות הביניים והתיכונים וכן עם הנהלות בתי הספר היסודיים, חטיאגף החינוך יפעל עם כל  .2

לגיבוש תכנית להפחתת השימוש בשעות הלימודים לרבות הגדרת תקציב הנהגות ההורים 

לעזרים טכניים )כמו תיבות להחזקת הטלפונים( ותקציב להסברה פנימית בבתי הספר ועירונית 

 . לפי קבוצות גיל

עם הנהלות בתי הספר וועדי אגף החינוך יציג למועצת העיר בתוך חודשיים, אחרי פגישות  .3

 ההורים, תכנית עבודה הכוללת פעולות לביצוע, לוחות זמנים ועלויות.

עיריית כפר סבא תוביל קמפיין חברתי )בסגנון קמפיין שעלה בתל אביב #מחוץ למסך( על מנת  .4

 להרחיב את מעגל ההשפעה אל מעבר למוסדות החינוך הפורמליים.

 

 בברכה,

 העיריוסי סדבון, חבר מועצת 

 גרשון, חברת מועצת העיר-קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

 סיעת "כפר סבא בראש"

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

24/3/19 

 

 לכבוד

 עיריית כפר סבארפי סער, ראש 

 

 פרסום מידע בגין תאגידים עירוניים וחברות קשורות  :3/4/19הצעה לסדר לישיבת מועצה 

 

עיריית כפר סבא מקדמת באתר האינטרנט את "זירת השקיפות של עיריית כפר סבא" לשם עולים כל 

פרוטוקולים ומצגות העת חומרים רבים הנוגעים להיבטים השונים בעיר לרבות שכולל הן חומרים כמו 

 והן ניתוחים שונים כמו טיפול בפניות תושבים.

זהו מהלך מבורך וחשוב ואנו מבקשים להרחיב אותו לכלל התאגידים העירוניים והחברות הקשורות 

 )החברה לתרבות ופנאי, החברה הכלכלית, פלגי השרון, מפעל המים וחברת ספיר(.

 הצעה ההחלטה:

ת השקיפות" תקנוני החברות, דוחות כספיים ופרוטוקולים של ימים יפורסמו ב"זיר 30בתוך  .1

 . 2016-2018הדירקטוריונים לשנים 

בתוך שלושה חודשים תוגש הצעה על ידי כל דירקטוריון בשיתוף יועץ משפטי בנוגע למגוון  .2

החומרים האחרים שניתן להעלות לאתר העירוני/ לאתר החברה וכן לוחות זמנים לפרסום החומרים 

 התחשב במדיניות השקיפות שנקבעה על ידי העירייה. וזאת ב

 ההמלצה תועבר לאישור מועצת העיר.  .2.1.1

בכל חברה בה אין למועצת העיר סמכות לקבל החלטה בנושא זה, יפעל ראש העיר או נציגיו  .3

)במסגרת היותם יו"ר הדירקטוריונים( על מנת להעביר החלטה על הנגשת המידע לציבור 

 דכון יינתן למועצת העיר בתוך שלושה חודשים.בדירקטוריון המתאים. ע

 בברכה,

 יוסי סדבון, חבר מועצת העיר

 גרשון, חברת מועצת העיר-קרן חגואל

 תהילה מימון, חברת מועצת העיר

 

 העתקים: 

 מנכ"ל עיריית כפר סבא -איתי צחר

 עוזרת מנכ"ל עיריית כפר סבא -יפעת וגשל

 

 



 
 

 
 

 

1901.04.20  

 לכבוד 

 ראש העיר   –רפי סער 

 חניון מטרופולין –הצעה לסדר 

 

בראשית חודש מרץ פורסם באמצעי התקשורת כי עיריית כפר סבא, באמצעות החברה הכלכלית, 

 "מטרופולין".החלה בעבודות הקמה והכשרה לחניון אוטובוסים חדש עבור חברת התחבורה הציבורית 

 80 -דונמים ויכלול כ 9 -מול אזור התעשייה החדש בשטח של כ 5504"החניון החדש יוקם על כביש 

חניות לאוטובוסים על גבי משטח אספלט. במסגרת עבודות הפיתוח יוקם מבנה מרכזי שישמש כחדר 

   מנוחה וריענון לנהגים. כמו כן, תותקן במקום תאורת לד מתקדמת וחסכונית"

http://www.local.co.il/document/52,86,159470.aspx 

post.co.il/hpnews/76988-https://www.hasharon 

בגוש  36, חלק מחלקה ע עליה מתעתדת הקמת החניוןלאחר בדיקת האירוע נוכחנו לדעת כי הקרק

 היא קרקע אשר מיועדת לחניון בתי הקברות "מנוחה נכונה" ו"פרדס חיים"., 7534

 תצלום אוויר של המקרקעין שבנדון:

 

ת ותכני – ג /50/1כס/מק/-א ו/50/1ת מס' כס/והקרקע המיועדת לחניון אוטובוסים נמצאת בשטח תכני

 התעשייה החדש המוקם בימים אלו.אזור ל

לאור העובדות כי אין תכנית על הקרקע לחניון אוטובוסים, אין היתכנות תחבורתית למספר רב של 

אנו אוטובוסים הנדרשים לעשות פנייה שמאלה לשטח וממילא קיים שטח סמוך לחניון אוטובוסים, 

 :מציעים

 .לבטל לאלתר פעולות הקמת חניון באוטובוסים -

  .להקים את חניון בית הקברות המיועד -

 עביר הקמת חניון האוטובוסים לקרקע הייעודית.לה -

 

 

http://www.local.co.il/document/52,86,159470.aspx
http://www.local.co.il/document/52,86,159470.aspx
https://www.hasharon-post.co.il/hpnews/76988
https://www.hasharon-post.co.il/hpnews/76988


 
 

 
 

 :המקצועי להלן פירוט הצעתנו

 :תכנוני של הקרקע וקיום חלופה כשירה זמינה זמינות-אי .א

, תכנית לשינוי ייעוד משטח חקלאי 444פורסמה למתן תוקף תכנית כס/ 29.02.2004ביום  .1

פתרונות קבורה  ,למתחמי קבורה, דרכים ושצ"פ יםבעת יעודוקלשטח לבית קברות. התכנית 

מרבית בית בית העלמין יפותח בשלבים כאשר  .שירותי הקבורה רוויה, וכן מבנים לצורך מתן

 קומות מתחת לקרקע. 5בגובה הקברות יהיה בקבורה רוויה 

 דונם. 94.767הוא שטח בית הקברות המיועד 

במסגרת נספח התנועה סומנה הקרקע כחניון מנחה.  נספח תנועהו פו נספח בינוילתכנית צור

 חניות לאוטובוסים. 19-חניות פרטיות ו 410ציבורי לטובת בית העלמין העתיד לכלול 

 

של עיריית כפר סבא וכמו כן נספח התנועה  GIS-ה להלן תצלום ייעודי הקרקע ותצ"א מאתר

 .444של תכנית כס/

ניתן לראות שגם החניון הקיים היום )מסומן בירוק( הוקם על קרקע המיועדת לבית העלמין 

 אושר דבר זה. ולא על הקרקע המיועדת לחניון )מסומנת באדום(, לא ברור מדוע או כיצד

 

דונם מתוך  26-המראה את הבינוי הקיים היום, בסה"כ כ 2/2019להלן צילום אלכסוני מחודש 

 :דונם בייעוד בית עלמין 95-כ
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 GISייעוד הקרקע מתוך 

 כפר סבא
 GISצילום אוויר מתוך 

 כפר סבא

 נספח התנועה של
 444תכנית כס/



 
 

 
 

.ב לתכנית קובע: לא יותר להקים תחנת תדלוק מסוג א', ב' או ג', כמשמעותן בתמ"א 13סעיף 

 , הדבר יהווה סטייה ניכרת.18

 

קובעות לעניין התקנת מקומות  1983-תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"ג .2

 חנייה:

מ' מיציאה או כניסה  600-יחס חנייה נדרש לבית עלמין ביישוב עם מתע"ן באזור הרחוק יותר מ

דונם דורש  95בית עלמין בשטח של , כלומר 1:750עד  1:300הוא בטווח )אזור ג'( למתע"ן 

 .390-ל 127 של בין כמות חניות פרטיות בטווח

 י להחליט על יחס הקמת החניות וזאת בהתאם לצרכים בפועל.מוסד התכנון רשא

" בו נקבע תקן 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות החניהפורסם קובץ " 4.7.2016ביום 

 חניות אוטובוסים לבית העלמין. 19ובסה"כ  1:5000חנייה לאוטובוסים בבתי עלמין ביחס של 

 אוטובוסים.  19-כוניות פרטיות וחניות לחניות למ 500נספח התנועה אשר צורף לתכנית קבע 

בית העלמין סובל מנגישות נמוכה כיום, בית הקברות ממוקם בפאתי העיר ואיננו נגיש רגלית, 

 ישנו קו אוטובוס בודד הנע מתחנה מרכזית בכפר סבא מזרחה לכיוון כוכב יאיר ועוצר בתחנה. 

גם מספר תחנות מועט בעיר. אוטובוסים בשעה ועובר ב 1-2האוטובוס נוסע בתדירות של 

רחוקה יותר מקילומטר  22תחנת הרכבת שתוקם מצפון לאזור התעשיה החדש במסגרת תתל/

 ולא תהיה נגישה באופן מיידי.

בית העלמין סובל כיום מנגישות נמוכה ומן הראוי לקבוע תקן חנייה גבוה בכדי לשרת את באי 

 בית העלמין אשר אינם צריכים לתור אחרי חניה.

 . פרטיות חניות 500ספר גבוה של מאנו פוגשים ב 444בנספח התנועה של תכנית כס/ כך

 

חניות לנכים, לאורך  2-חניות ו 31-הסדר החנייה בבית העלמין היום כולל חניון קטן הכולל כ

חניות לנכים ובדופן הגובלת מצפון של הקרקע שבנדון הוקם חניון של  4כביש הגישה הוסדרו 

חניות לנכים. לא אותרה  8-חניות פרטיות ו 140בסה"כ חניות לנכים.  2חניות ובנוסף  109

 ודית נוספת לאוטובוסים.חנייה ייע

 

א, התכנית מאפשרת הקמת שטחים /444פורסמה למתן תוקף תכנית כס/ 08.08.2007ביום  .3

שונים למטרות ציבוריות לשימוש בית העלמין. השטחים השונים כוללים משרדים, אולם 

 התכנסות, בית כנסת, חנויות שונות ועוד. התכנית איננה משנה את ייעודי החנייה.

 

" מצפון וממזרח גבול כ"ס" –א /50/1פורסמה למתן תוקף תכנית כס/ 27.02.2001ביום  .4

. מטרות התכנית: קביעת אזור לתעשיה, אזור לאחסנה, אזור למסחר, 50הידועה בשם כס/

חזיתות מסחריות, מסוף תחבורה, חניון אוטובוסים, שצ"פ, מתקן טיפול באשפה ולדרכים, יעוד 

 נוסף, קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בעתיד.שטח למסוף תחבורה לרכבת ועוד. ב

 

התכנית קובעת לייעוד חניון לאוטובוסים: האזור יהוה אזור חניון אוטובוסים, מתקני מוסך, 

 תחנת תדלוק פנימית לצרכים עצמאיים, שירותי דרך לתחבורה ציבורית ושירותי עובדים.

, תחנת רכבת, מסוף התכנית קובעת לייעוד מסוף תחבורה: יהוה אזור למכרז תחבורה

לתחבורה ציבורית. מתקני מוסך, חניון, תחנת תדלוק, שרותי דרך לתחבורה ציבורית ונוסעים 

 בה ושירותי עובדים.

תנאי למתן היתרי בנייה למסוף התחבורה: הכנת תכנית מפורטת + תכנית בינוי שתאושר על 

שיידרש ניתן לפתח  ידי הוועדה המקומית ומשרד התחבורה ובהסכמת הועדה המחוזית. עד

 שטח זה לחנייה ציבורית משולבת בגינון.

 דונם. 14.63שטח מסוף החבורה 

 דונם. 30.18שטח חניון האוטובוסים 

 

 

 



 
 

 
 

  :מיקומי מסוף התחבורה וחניון האוטובוסים תשריט התכניתמתוך 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קביעת הוראות לאיחוד  - ג/50/1כס/מק/פורסמה למתן תוקף תכנית  17.11.2010ביום  .5

 א./1/50זוהי תכנית מפורטת לפי תכנית כס/ וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

במסגרת תכנית זו השתנה מיקום חניון האוטובוסים ומסוף התחבורה הציבורית. שטחי 

 המגרשים נותרו על כנם.

 להלן תשריט התכנית ומיקום המגרשים הייעודי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חניון האוטובוסים
 מסוף התחבורה

 חניון האוטובוסים
 מסוף התחבורה

 50/1תשריט תכנית כס/

חניון האוטובוסים 

 ומוסך

 מסוף תחבורה

 ג/50/1תכנית כס/מק/ תשריט



 
 

 
 

 

 סיכום המצב התכנוני:

א המייעדות את השטח /444כס/-ו 444בשטח הנדון חלות תכניות כס/ 5504ממערב לכביש 

 בית העלמין. ל ציבורית שבנדון לחנייה

חניות  19-חניות פרטיות ו 127מום של יתקן החנייה והנחיות התכנון המחייבות קובעות מינ

 אוטובוסים.

 חניות אוטובוסים. 19-חניות פרטיות ו 500בנספח התכנית נקבעו 

להתקנת  ות חניות אוטובוסים בניגוד להנחיותמחניות פרטיות, לא קיי 148בפועל היום קיימות 

 .חניות

אשר הועברו לידינו בחניון מתוכננות עמדות תדלוק, להבנתנו בהתאם  שרטוטיםבהתאם ל

 18ג' לפי תמ"א/-ר והתכנית אוסרת הקמת תחנות דלק מסוג א', ב' ו. מאח18להוראות תמ"א/

טון, ניתן להניח כי תוכננה הקמת  4י רכב שמשקלם עד לותחנת תדלוק זעירה מותרת לכ

( "חניון המיועד 1)ג(  6.5תחנת תדלוק לצריכה עצמית, אך זו מחייבת, בהתאם לסעיף 

 בורי הפועל בקווי שירות".לתחבורה ציבורית בלבד, לצורך תדלוק אוטובוס צי

כלומר, ניתן ללמוד כי חניון זה עתיד להיות חניון פרטי לתחבורה ציבורית בלבד ולא ניתן 

 להקצות חניות אוטובוסים להשלמת ההנחיות המחייבות בנושא העמדת חניות.

יצוין כי ככל הנראה נהגי האוטובוסים יחנו את רכבם הפרטי בחניות המוקצות לבאי בית 

 ן, כך ייגרעו חניות נוספות מהמינימום הקיים היום.העלמי

  

ג, בהן קיימת עתודת קרקע בשטח /50/1כס/מק/-ו 50/1חלות תכניות כס/ 5504ממזרח לכביש 

מהשטח שבנדון( המיועדת לחניון אוטובוסים הצמודה למסוף  3.3דונם )שטח הגדול פי  30

 דונם. 15-תחבורה עתידי בשטח של כ

מ'. כמו כן ניתן  500-לראות כי מיקום הקרקעות הוא במרחק של פחות מבצילום להלן ניתן 

 לראות כי קיים פיתוח מלא באזור:

 
לא ברור לנו אם כן מדוע בחרה העירייה להכשיר את השטח שמיועד לחניות לבאי בית העלמין 

 במקום הקרקע בייעוד חניון אוטובוסים.

 השירותים הנלווים הנדרשים.קרקע זו זמינה ומפותחת וניתן להקים בה את כל 



 
 

 
 

 סדרה תחבורתית:ה-אי .ב

הוא כביש בינעירוני בעל נפח תנועה משמעותי. פנייה שמאלה לתוך המתחם יכולה גם  5504כביש 

כעת לקחת מספר דקות לרכב פרטי, לאוטובוס אף עלולה לקחת יותר. הפנייה איננה מרומזרת ואיננה 

 אוטובוסים הצפויים לעבור דרכה.מוסדרת תחבורתית לשאת במסה של 

במקטע מצומת כפר סבא מזרח  5504להלן נתונים ממחולל ספירות התנועה של הלמ"ס לגבי כביש 

 עד מחלף אייל:

ממוצע מכוניות יומי לאורך השנים. ניכרת מגמת עלייה מתמשכת אשר צפויה לעלות עם  .1

 .פתיחת אזור התעשייה החדש
 

 

 מכוניות בשעה. 2500-כממוצע מכוניות בשעה לאורך יממה. בשעות השיא נפח תנועה של  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20012002200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

22,900

11,900

20,10020,50020,60020,900

25,60024,300

28,60027,50027,900

33,700

29,10029,200
31,200

34,80035,100

ממוצע מכוניות יומי לאורך השנים

323
173117153

411

1,283

1,732
1,9801,9571,997

1,8211,882
1,985

2,1842,229

2,520
2,406

2,0301,942
1,748

1,408
1,186

948

640

01234567891011121314151617181920212223

ממוצע מכוניות בשעה



 
 

 
 

 

מצומת עדנים עד צומת כפר  40דרך  -לצורך השוואה להלן נתוני תנועה של כניסה נוספת לכפר סבא 
וא כביש ה 5504כלומר כביש  . נשים לב כי מדובר על סדר גודל דומה של נפח תנועה.סבא רח' וייצמן

 בינעירוני מהיר בעל נפח תנועה משמעותי.
 

 

. הכניסה לחניון היא על ידי 50/1לעומת זאת קיימת הסדרה עבוד החניון הייעודי המתוכנן בתכנית כס/

 וכניסה לאזור התעשייה. לא צפוי עיכוב בכניסה ויצירת פקק בכביש. ימינה השתלבות

אך ממילא יוצב רמזור בצומת זה לבאי אזור  5504היציאה אמנם דורשת חציית שני נתיבי כביש 

 התעשייה. 

שוב, לא ברור מדוע בחרה העירייה לכשיר את הקרקע שבנדון במקום החניון הייעודי בעל ההסדרה 

 התחבורתית.

 

 כספי ציבור: ל לא יעיל שלניצו .ג

 3מ' קיימת קרקע חלופית בייעוד חניון. קרקע זו גדולה פי  500—כפי שפורט לעיל במרחק של כ

 מהקרקע שבנדון ויכולה להכיל בהתאם משמעותית יותר כלי רכב. 

מקומות חנייה לאוטובוסים  65-אוטובוסים. להבנתנו כיום נדרשים כ 80בקרקע שבנדון הכוונה להכיל 

 חברת מטרופולין.ל

החברה צפויה לקבל על עצמה קווים נוספים בשנים הקרובות, מה שיצריך חניות נוספות והקצאת חניון 

 נוסף.

או אז ככל הנראה יוכשר החניון הייעודי, יושקעו כספים בהקמת מבנים נוספים ו/או ניוד הקיימים 

 בנוסף יסבלו ממחסור אשר פר סבאוהקרקע שבנידון תוכשר חזרה לחניון. כל זה בהשקעה של תושבי כ

 .חנייה מספקת בבית העלמיןב

 

 1/11/2011נציין כי זוהי איננה הפעם הראשונה בה נעשה ניסיון להשמיש קרקע זו כחניון תח"צ. ביום 

תכנית דרך לתחבורה ציבורית בלבד למעבר " – 34 /500כס/  אישרה ועדת משנה לתכנון ובנייה תכנית

אים לתחנת קצה לחניית תח"צ בתחום מגרש חנייה ציבורית קיים בסמיכות אוטובוסים מרחוב הנבי

ככל הנראה מדובר על מגרש זה, מסמכי התכנית אינם זמינים בעירייה ובמנהל התכנון,  "לבית העלמין

נדגיש כי לפי שם התכנית בלבד, אף אז השכילו להבין כי אין היתכנות לפנייה  .רק פרוטוקולי הישיבות

 דרך מזרח העיר. ותכננו דרך עוקפת 5504שמאלה מכביש 

לדון בתכנית, אך הוועדה המקומית ביקשה למשוך  התכוונה הוועדה המחוזית 28/05/2012ביום 

 התכנית ולהעלותה במועד מאוחר יותר אך מאז נגנזה. 

 לא ברור מדוע הורדה מסדר היום אז ומדוע הקמת החניון חזר לסדר היום כעת.
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ממוצע מכוניות



 
 

 
 

 

 סיכום והצעה:

ובהתאם להכשרת חניון זה אין הצדקה תכנונית, אין הצדקה תחבורתית ואין הצדקה ציבורית. אי לכך 

 לזאת אנו מציעים:

 לבטל לאלתר פעולות הקמת חניון באוטובוסים. -

 להקים את חניון בית הקברות המיועד.  -

 להעביר הקמת חניון האוטובוסים לקרקע הייעודית. -

 

 ,ברכהב

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

 



 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 
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 2019אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 הצעת החלטה

 בהתאם לחומרים המצ"ב. 2019מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

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

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

 שינוי הרכב ועדות חובה ורשות

 דברי הסבר 

 הרכבי ועדות חובה ורשות אושרו ע"י מועצת הערי בישיבותיה הקודמות. 

 מובאת בזאת לאישור בהמשך לפניות מסיעות רבות בנוגע לעדכונים ושינויים בהרכבי הוועדות, 

 טבלה מעודכנת עם הרכבי ועדות חובה ורשות. 

 גברים.  62.39%-נשים ו 34.19%ה המגדרי נציין כי בוועדות החובבנוגע למפתח 

 מינויים של נציגים נוספים טרם נקבע ולפיכך גם לא ידוע מגדרם )נציגי משרדי ממשלה וכד'(.

 גברים.  49.15%-ו נשים 50.85%הרשות  בוועדות

  :הרכב המגדרינושא הטלי רונה, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, ללהלן התייחסותה של 

 

 ,רב שלום

 : כדלקמן, העירוניות בוועדות נשים לנושא ייצוג התייחסותי להלן

 הועדות בכל כאשר, בעיר השונות בוועדות שוויוני לייצוג לשאוף יש, העיר מועצת להחלטת בהתאם

 .נשים מחצית -שווה לייצוג ושאיפה נשים 1/3 מינימום יהיה

 : בהחלטה נקבע כן

 לפחות של ייצוג יהיה העירוניים התאגידים בהנהלות וכן העירייה בוועדות ככלל כי אחד פה אושר

. העירוניים התאגידים והנהלות הוועדות מחברי מחצית של בכמות נשים לייצוג בשאיפה, נשים שליש

 האישה מעמד לקידום העיר ראש יועצת עם היוועצות תוך מבוצע והתאגידים הוועדות הרכב גיבוש

 חיצונית נציגות של וקיומה חקיקה, המועצה הרכב למגבלות בכפוף וזאת, בנושא דעתה חוות וקבלת

 יוצג והתאגידים הוועדות הרכבת תהליך השלמת עם. המגדר מבחינת העירייה בשליטת אינה אשר

 דעתה וחוות הסבר דברי בצירוף, והדירקטורים הוועדות חברי של המגדרי היחס העיר מועצת בפני

 .היועצת של

להגדיל את ייצוג הנשים  על מנת לקיים מאמץ כןניכר כי ראש העיר בתמיכת מועצת העיר פעלו 

איכותיים  תהליכי קבלת החלטותבוועדות הן בוועדות החובה, והן בוועדות הרשות ובכך לייצר 

 .המינים שני בני של לצרכיהם ועמדותיהם ביטוי המאפשר

 העיר שכן, בוועדות ראש של האישית פנייתו שהן לאוראני שמחה  על נתוני הייצוג בוועדות הרשות 

 .51.6% -כ על עומד הנשים אחוז הרשות

 כמו כן, ראוי לציין כי נמצא שהמאמץ בא לידי ביטוי בכך שבכל וועדה חברות נשים.

 חברתיים אינטרסים שתייצג, השונות בוועדה נשים של מגדרי שוויוני לייצוג רבה חשיבות אני רואה

 .ומאזנים חוקים מבחינת שאושרו החברים בהחלפת מגבלה יש כי וניכר .רחבים

לכלל הנציגים האמונים על המינויים שטרם התמנו  פניה תתבצע כי ממליצה בהתאם לכל אלו, אני

 מנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על כגון, בוועדת חובה בתחום בטיחות בדרכים לנציגות
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 כמו. נציגויות נוספות שהחוק מכתיב על מינויים בהן ואלו טרם נקבעו לוועדה וכן נשית נציגות שימנו

 נשית נציגות מינוי על תחליט, הראשונה בישיבתה החובה בתחום הביטחון ועדת כי אבקש, כן

, ש"צח, סבא כפר מ"ית) בעיר הביטחון מערך מתנדבות מקרב והן העירייה עובדות מקרב הן -לוועדה

 (.  ב"וכיו שכונות משמר, הורים סיירת

 ,בברכה

 רונה, טלי

 מ"מ יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושיתוף ציבור.

 

יצוין כי לאחר שליחת החומרים לחברי המועצה התבקש ע"י יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים  *

 להוסיף נציגים מטעמם לוועדות הרשות הבאות )עודכנו בטבלה המוצגת כעת(:

 אריאלי אפריםוזאב זליג  -ועדת רווחה 

 אבי רוקנשטיין -ועדת עסקים קטנים ובינוניים 

 אבי רוקנשטיין -ועדת קשרי חוץ ערים תאומות 

 ארנון הראל - ועדת שקיפות

 

 הצעות החלטה

 מאשרים הרכב ועדות החובה המצורף. .1

 מאשרים הרכב ועדות הרשות המצורף. .2
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 בכפר סבאמינוי נציגים בדירקטוריון החברה לתרבות הפנאי 

מאשרים למנות את חברת המועצה עו"ד עדי לוי סקופ כדירקטורית בחברה לתרבות הפנאי בכפר 

 סבא. 

 מאשרים למנות את ד"ר אמיר גבע ואת נעם כשר כדירקטורים נציגי ציבור. 

 . 8.5.2021דירקטור נציג ציבור עד ליום יוזכר כי גדעון שני מכהן כ

 משרד הפנים. של בכפוף לאישור ועדת המינויים מינוי נציגי הציבור 
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 מינוי נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

ואת חבר המועצה, אורן כהן, כחברים  ,מאשרים למנות את סגן ראש העיר, עילאי הרסגור הנדין

 בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

כדירקטורים נציגי ציבור ואלי שוורץ  עמירם מילר, ים למנות את שרי זאבי, אבי יביןמאשר

 . ברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מבח

 משרד הפנים. של בכפוף לאישור ועדת המינויים מינוי נציגי הציבור 
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 מינוי נציגים בדירקטוריון תאגיד פלגי שרון

 מאשרים למנות את ראש העיר, רפי סער, כיושב ראש דירקטוריון תאגיד פלגי שרון.

 .רייהעיה תעובד תכדירקטורימהנדסת העיר, אדריכלית עליזה זיידלר גרנות, מנות את מאשרים ל

 , מכהנת כדירקטורית עובדת העירייה. לית שניידר מימרןיוזכר כי מנהלת אגף ההכנסות, רו"ח ג

 פאני רבינוביץ כדירקטורים נציגי ציבור.  אתאת גיא פלאוט ומאשרים למנות 

 הממשלתית.בכפוף לאישור ועדת המינויים מינוי נציגי הציבור 

 בישיבת המועצה הבאה.  וימונ נוספים נציגי ציבור יםדירקטורשני 
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מנהלת לשכת ראש הרשות במשרת אמון לתפקיד חגית נחמיאס בוזגלו אישור מינויה של 

 ואישור שכרה

 הצעת החלטה:

הרשות, רפי סער, ראש מנהלת לשכת לתפקיד חגית נחמיאס בוזגלו מינויה של את מאשרים 

 משכר מנכ"ל. 40%למשרות אמון, בשכר בשיעור של במשרת אמון, על פי חוזה אישי 
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  70אישור הארכת שירות של עובדים מעבר לגיל 

 של עובדי העירייה הבאים: , 70מאשרים הארכת שירותם, מעבר לגיל 

 .31/8/2021בבי"ס יצחק שדה, עד לתאריך  שלומית, סייעת משלבת  ברויאר .1

 .31/8/2021מנהלת המרכז להשכלת מבוגרים, עד לתאריך   טננבוים נורית, .2

 .28/2/2021יוסף מדמון, מחסנאי באגף בטחון וחירום, עד לתאריך  .3

 .31/12/2021נייברג מירה מרלן, סייעת משלבת בבי"ס גולדה, עד לתאריך  .4

 .31/8/2019ציפורה, מנהלנית בי"ס בר אילן, עד לתאריך פליישמן  .5

 .31/8/2021רוזנטל מולכו אשירה, מורה בתיכון רבין, עד לתאריך  .6

 .31/8/2021רייספלד נורית, סייעת כיתתית בבי"ס בן גוריון , עד לתאריך  .7

 .31/3/2020בנאי פרץ דרור, ספרן בספרייה העירונית, עד לתאריך  .8
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 68הארכת הקצאה לעמותת שמירת אורית ברח' תל חי 

 דברי הסבר

עמותת "שמירת באמצעות  ,מעוניינת בבית כנסת שישרת אותם ,העדה האתיופית במרכז העיר

  .אורית"

שימש  אשר ,68, רח' תל חי 14חלק מחלקה  6433יה הקצתה לעמותה מבנה בגוש ילפיכך, העיר

יה לעמותה נחתם הסכם יבין העיר. "מלוא הטנא" באמצעות עמותתחלוקת מזון לנזקקים בעבר ל

. לאחר 1/6/11מיום , עפ"י החלטת מועצה 15/6/11-14/6/16ביחס להקצאת המבנה הנ"ל לתקופה 

 . 7/12/16מיום , עפ"י החלטת מועצה 15/6/16-14/6/21 ,הוארכה ההקצאה לתקופה נוספת מכן,

העמותה מעוניינת לבצע תוספות ושינויים במבנה, כולל תוספת שטח עיקרי, ממ"ד ופרגולה. 

ה המבוקשת, יש צורך בהסכם לתקופה ילצורך קבלת תמיכות ותרומות למימון תוספת הבני

נתה בבקשה להארכת ההקצאה, וועדת ההקצאות המליצה להאריך את לפיכך, העמותה פ ארוכה.

 חודש נוספים.  11שנים ו 24ההקצאה לתקופה של 

המצ"ב,  החכירההעמותה חתמה על הסכם דבר ההקצאה פורסם כנדרש, ולא הוגשו התנגדויות. 

 רצ"ב חוו"ד משפטית. בנוסף וכעת מועצת העיר מתבקשת לאשר את ההסכם. 

 

 הצעת החלטה

ת מגרש ומבנה הבנוי עליו אהקצהארכת , לעיר מאשרת את המלצת וועדת הקצאותמועצת ה

, 58-0288280, לעמותת "שמירת אורית" שמספרה 68, רח' תל חי  6433, גוש 14בחלק מחלקה 

 ."יםחודש 11-ושנים  24דה האתיופית, לתקופה של כנסת לע-למטרת בית
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 פנייה לוועדה הגיאוגרפית –בקשה לחקר גבולות 

 דברי הסבר:

הגישה עיריית כפר סבא את בקשתה להעברת חמישה מתחמים  2016בחודש אוקטובר  .1

שונים, מתחומי השיפוט של מועצה אזורית דרום השרון ועיריית הוד השרון, לתחום 

 שיפוטה של עיריית כפר סבא.

ועדת חקירה לשינוי גבולות, חלוקת מינה מנכ"ל משרד הפנים, מר מרדכי כהן,  9.5.17ביום  .2

 הכנסות, שינוי מעמד מוניציפאלי ואיחוד רשויות מקומיות במשרד הפנים.

פנתה הגב' סמדר וייס, חברת צוות גבולות וחלוקת ההכנסות במשרד הפנים,  22.8.17ביום  .3

, המהווה 160ושאלה מדוע עיריית כפר סבא לא ביקשה את השטח עליו חלה תכנית שד/

, שטח בייעוד תעשיה בתוכנית המתאר 50בעית של אזור התעסוקה של כס/הרחבה ט

המחוזית. עוד ביקשה לברר מה דעתה של עיריית כפר סבא להחליף בין השטחים המסומנים 

 .160בבקשת העירייה, לבין השטח נשוא תכנית שד/ 3 -ו 1בספרות 

פוח השטח הדרומי מהנדסת העיר דאז השיבה כי העירייה תומכת בהצעת משרד הפנים לסי .4

, זאת 3-ו 1, אולם זאת בנוסף לשטחים המסומנים בספרות 160, נשוא תכנית שד/50לכ"ס 

לאור חשיבותם התכנונית, הן בשל הרצון ליצור רצף לאזורי התעשייה הקיימים והן הרצון 

 לתכנון כולל באזורים אלו.

ם לועדה ואולם, במסגרת המלצות צוות גבולות וחלוקת הכנסות של משרד הפני .5

 3 -, ו 1וכן השטחים המסומנים בספרות  160הגיאוגרפית, נשמט השטח נשוא תכנית שד/

לבקשת תיקון הגבולות, כך שלמעשה, הועדה הודיעה כי בכוונתה לדון אך ורק בשני 

מתחמים, ואלו הם: המתחם הידוע בשם: "דרומית לעתיר ידע" המצוי בתחומה של מועצה 

", 531( והמתחם השני הידוע בשם: "עד כביש 2בתשריט כאזור  אזורית דרום השרון )מסומן

 (.0המצוי בתחומה של הוד השרון" )מסומן בתשריט אזור 

לאור האמור לעיל, על העירייה להגיש לועדה הגיאוגרפית בקשה לחידוש הדיון בבקשה  .6

לחקר גבולות, תוך הרחבת המנדט, באופן שבמסגרת דיוני הועדה הגאוגרפית יכלל גם 

 .160טח נשוא תכנית שד/הש

יועבר לשטח המוניציפאלי של עיריית  160ככל שהבקשה תאושר והשטח נשוא תכנית שד/

כפר סבא, העירייה תפעל להכנת תב"ע עכשווית, שתחליף את התב"ע הנוכחית, שאושרה 

 תב"ע מיושנת שאיננה תואמת את חזון העירייה.   - 2000בשנת 

להרחבת מנדט הועדה לחקר גבולות, על דרך  -הפנים כמו כן, תוגש בקשה חוזרת למשרד  .7

 והעברתם של אלו לשטחה של העיר כפר סבא. 3-ו 1הכללתם של שטחים 
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בנוסף, במסגרת בחינת פתרונות אפשריים לאיזון תקציבי לטווח ארוך לעיר כפר סבא,  .8

ועדה הגאוגרפית בקשה חדשה ונוספת להרחבת גבולות הכוללת ומבקשת הרשות להגיש ל

 . שטחים אלו הינם קריטיים ליצירת איזון תקציבי וחוסן כלכלי לעיר. 5, 4א, 3שטחים  את

לסיכום, מועצת העיר מתבקשת להסמיך את הנהלת העירייה והגורמים המקצועיים לפעול  .9

ועדה הגאוגרפית ומול הועדה הגאוגרפית, להגיש בקשות מתאימות למשרד הפנים ול

 עי חוקי לצורך השגת מטרה זו. בהתאם לאמור לעיל ולפעול בכל אמצ

 הצעות החלטה

והגורמים המקצועיים בעירייה,  מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה .א

עדה ולפעול מול משרד הפנים והועדה הגיאוגרפית, לצורך הרחבת ו/או מתן מנדט לו

 160תב"ע שד/להגדלת תחום השיפוט של העיר,  בדרך של העברת תחום שטח 

ריט נספח א', לתחום העיר כפר סבא ו/או על דרך חלוקת הכנסות. כמסומן בתש

במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל 

 הליך משפטי נדרש.

והגורמים המקצועיים בעירייה,  מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה .ב

רך הרחבת תחום השיפוט של לפעול מול משרד הפנים והועדה הגיאוגרפית, לצו

כמסומן בתשריט  1לשטח מס' העיר כפר סבא בדרך של הרחבת מנדט הועדה ביחס 

נספח א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים 

 ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

 והגורמים המקצועיים בעירייה,  מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה .ג

לפעול מול משרד הפנים והועדה הגיאוגרפית, לצורך הרחבת תחום השיפוט של 

כמסומן בתשריט  3לשטח מס' העיר כפר סבא בדרך של הרחבת מנדט הועדה ביחס 

נספח א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים 

 ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

והגורמים המקצועיים בעירייה,   ת הנהלת העירייהמועצת העיר מסמיכה בזאת א .ד

לפעול מול משרד הפנים והועדה הגיאוגרפית, לצורך הרחבת ו/או מתן מנדט 

לשטח להגדלת תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של מתן מנדט לועדה ביחס 

נספח א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל  כמסומן בתשריט א3מס' 

 הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

והגורמים המקצועיים בעירייה,   מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה .ה

לפעול מול משרד הפנים הועדה הגיאוגרפית, לצורך הרחבה ו/או מתן מנדט להגדלת 

  4לשטח מס'עדה ביחס ור כפר סבא בדרך של מתן  מנדט לותחום השיפוט של העי
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כמסומן בתשריט נספח א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל 

 הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

והגורמים המקצועיים בעירייה,   מועצת העיר מסמיכה בזאת את הנהלת העירייה .ו

ה הגיאוגרפית, לצורך הרחבה ו/או מתן מנדט לפעול מול משרד הפנים והועד

לשטח ועדה ביחס ולהגדלת תחום השיפוט של העיר כפר סבא בדרך של מתן מנדט ל

כמסומן בתשריט נספח א'. במסגרת טיפול זה מוסמכת העירייה לפנות לכל  5מס' 

 הגורמים הרלוונטיים ולקיים כל הליך משפטי נדרש.

 4.2019ת החלטה בנוגע לוועדת גבולות, ישיבת מועצה תשריט המהווה חלק מהצע – 'נספח א

 

 מקרא:

, 4א, 3, 3, 2, 1, 0)מול רעננה דרום השרון והוד השרון לתיקון גבולות נדרש שטח  – רקע סגול

5.) 

 (.6דרום השרון )מול ( לתיקון גבולות 160שטח מתוכנן )שד/ – רקע אפור
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 (.2, 0שטח הכלול בהליך קיים בוועדת גבולות ) – מסגרת צהובה

( ולא כלול בהליך 2016-מבקשה שטח שהתבקש לתיקון גבולות )מתוקף  – מסגרת אדומה

 (.3, 1) קיים

 . (6, 5, 4א, 3שטח שלא כלול בהליך קיים לתיקון גבולות ) –מסגרת שחורה 
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, כפר סבא 23אישור עסקה במקרקעין למכירת זכות החכירה ביחידה במבנה ברחוב התע"ש 

 7606בגוש  90/4נשוא חלקה 

בגוש  90/4, כפר סבא )חלקה 23 עסקה במקרקעין למכירת יחידה במבנה ברחוב התע"ש יםאשרמ

 .32/2018, בהסתמך על מכרז פומבי 510815913( ח.פ 1979אופקים נסיעות ותיירות )לחברת , (7606

  

 




























































