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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 סיון, תשע"ח כ"א

 2018 יוני, 4
 409184   אסמכתא:

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר 

 

 

  יוני הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש הנדון:  

, כ"ג בסיון תשע"ח, בשעה 6.6.2018רביעי, ביום  שמן המניין מועצת העירהנכם מוזמנים לישיבת 

 בחדר הישיבות בעירייה.  ,19:00

 על סדר היום

 שאילתות – 1

 פתיחת גנים קצרים  –א 

 הכנות לביצוע פרויקט מהיר לעיר – ב

 והצללת חצרות שיפוץ מוסדות חינוך – ג

 ניהול הבטיחות במוסדות חינוך – ד

 בצהרוניםהזנה  –ה 

 קייטנות קיץ בבתי הספר –ו 

 פיתוח נתיב נוסף ומדרכה בכניסה הצפונית לעיר, צומת רכס עד צומת משה סנה – ז

 הצעות לסדר  – 2

 תכנית מהיר לעיר  –א 

 אמנה עירונית לשיתוף ציבור –ב 

 שינוי חוק העזר לגבי מועדי פתיחת עסקים  –ג 

 הסעות תלמידים  –ד 

 מינוי מנכ"ל העירייה, איתי צחר, כנציג הרשות במועצת ההקמה של אשכול רשויות השרון  – 3

 3.6.2018וטוקול ועדת כספים מיום פראישור החלטות ועדת כספים ב - 4

 88חלקה  6440החכרת מקרקעין בגוש  – 5

 'צוות'לעמותת  31ברח' המייסדים  6-ו 3הקצאת חדרים  – 6

 'אקי"ם'לעמותת  1הקצאת מבנה ברח' אינשטיין  – 7
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 'ניצ"ן'לעמותת  31הקצאת חלק ממבנה ברח' המייסדים –  8

 'אורים ותומים'לעמותת  26צאת מבנה ברח' ויתקין הק – 9

 (31.5.18טוקול וועדת תמיכות מיום רצ"ב פרו)אישור חלוקת תקציב מותנה לתמיכות  – 10

ליועצת לקידום מעמד האישה, טלי רונה, בהתאם לחוק הרשויות הצגת מינוי ממלאת מקום  – 11

  2000-המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(, תש"ס

  2017נת העבודה בדבר פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור לשדיון בדו"ח  – 12

 

 

 
    

בברכה,                                                                                      

      

 איתי צחר

 סבאעיריית כפר מנכ"ל 
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27.5.2018 

 

 פתיחת גנים קצרים

 

 נבקש להבין את מדיניות העירייה לגבי פתיחת גנים רגילים "קצרים" שאינם גני יול"א:

מלי לגן המאפשר לפתוח אותו כגן רגיל שאינו יול"א, הן מבחינת . מהו מספר הנרשמים המיני1

 תקני משרד החינוך והן מבחינת המדיניות העירונית?

 . איזה מענה ניתן בשכונות בהן מספר הנרשמים נמוך יותר מהרף המינימלי?2

 . כיצד ניתן לשלב ילדים שנרשמו לגן רגיל ושובצו לגן יול"א בהתחשב בהיבטים הבאים:3

 א. קיומה של ארוחת צהריים לילדי יול"א בלבד.

 ב. חופשים שונים והיבטים חברתיים בהם הילדים יהיו שונים משאר ילדי הגן.

. נבקש את שמות הגנים הרגילים בשנת הלימודים הנוכחית ומספר הילדים הלומדים בכל אחד 4

 מהם.

 

 בברכה,

 

 הנדין          פליאה קטנר-עילאי הרסגור

 העיר           חברת מועצת העיר חבר מועצת
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 פתיחת גנים קצרים -מענה לשאילתה 

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה: 

 .נבקש להבין את מדיניות העירייה לגבי פתיחת גנים רגילים "קצרים" שאינם גני יול"א

ירייה בפתיחת גני ילדים "קצרים" הינה להתחשב בעת קבלת ההחלטה בפרמטרים מדיניות הע

 הבאים: 

 ביקוש ההורים  .1

 זרם חינוכי  .2

 אזור המגורים  .3

 גילאי הילדים  .4

 ובהתאם לנהלי משה"ח  35עד  –מספר ילדים בגן  .5

 לי לגן המאפשר לפתוח אותו כגן רגיל שאינו יול"א, הן מבחינתא. מהו מספר הנרשמים המינימ1

 תקני משרד החינוך והן מבחינת המדיניות העירונית?

 : בנושאמדיניות משרד החינוך להלן פירוט 

משרד החינוך אינו ילדים ומעלה.  11על ידי משרד החינוך הינו ילדים התנאי לתקצוב גן  .א

 גן קצר.עושה אבחנה בין גן יול"א לבין 

. 33מספר הילדים חלקי  התיקצוב אשר יינתן על ידי משרד החינוך הנו כחלק יחסי של

 .2/3ילדים יזכה בתקצוב של  22ילדים יוביל לתקצוב מלא ושל  33לדוגמא, שיבוץ של 

: במידה ואין באזור המגורים המדובר גני ילדים להבהיר לגבי גן בגילאי חובה בלבדחשוב  .ב

אחרים בגילאים דומים, ניתן לפתוח גן עם מספר ילדים מופחת, עליו יש לקבל אישור 

ממשרד החינוך. האישור כולל גם שיפוי נוסף )הנקרא "ילדי השלמה"( בהתאם 

 לקריטריונים של המשרד. 

יה בוחנת מדי שנה את הרישום לגנים בחנה בין גנים אלו הינה מדיניות עירונית. העיריהה .ג

ע"פ הקריטריונים שפורטו בפתיח למענה לשאילתה, הקצרים כמו גם לגני יול"א 

 ומחליטה על פתיחת גנים בהתאם. 

 . איזה מענה ניתן בשכונות בהן מספר הנרשמים נמוך יותר מהרף המינימלי?2

 אחרים בסביבה הקרובה.  בין היתר ניתן להציע להורים גני ילדיםכל מקרה נדון לגופו. 

 :. כיצד ניתן לשלב ילדים שנרשמו לגן רגיל ושובצו לגן יול"א בהתחשב בהיבטים הבאים3

 א. קיומה של ארוחת צהריים לילדי יול"א בלבד. 

 ניתן לשלב את הילדים בהיבט של ארוחת הצהריים באופנים הבאים : 

 .14:00וילכו הביתה בשעה  13:30בשעה  הילדים יאכלו יחד עם ילדי היול"א (1

 .14:00לדחות את ארוחת הצהריים לאחר השעה  (2
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 ב. חופשים שונים והיבטים חברתיים בהם הילדים יהיו שונים משאר ילדי הגן.

גם הורים שרשמו את ילדיהם במרקם הגן.  אוגע חברתית בילדים ופהגנים פועלים ע"פ מודל שלא 

 בתוכניות השונות המוצעות בחופשות.  ב את ילדיהםשלאם להבוחרים  לגני יול"א

. נבקש את שמות הגנים הרגילים בשנת הלימודים הנוכחית ומספר הילדים הלומדים בכל אחד 4

 מהם.

הפועלים בשנה"ל הנוכחית, תשע"ח, כולל מיקומם ומספר הילדים רשימת הגנים הקצרים  להלן

 הלומדים בהם: 

 מספר ילדים  כתובת שם הגן

 23 6פשוש  אלמוגן

 28 25אנגל  אננס

 33 5בקעת צין  אנקור

 18 33הנביאים  ארז

 28 4רוטשילד  בדולח

 26 8הרצפלד אברהם  רושב

 28 15עמק דותן  דובדבן

 27 4א הספורטאים "י דודאים

 26 12הגפן  דקל

 29 9חצרות הדר  האהבה

 28 10לוינסקי  הניה

 27 22בורוכוב  הרדוף

 28 9אלתרמן  חיננית

 22 10השלום  חצב

 23 8אביבים  טתסמ חרצית

 29 4לביא אריק  יסמין

 32  72סדים יהמי יערה

 35 4רוטשילד  ירדן

 25 24יציאת אירופה  כרמל

 35 13גולד זאב  לבונה

 35 19סנה משה  לוטם

 25 28העמק  ליבנה

 17 13גולד זאב  מור
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 34  6הארזים  מירון

 21 5ר "אז מרגנית

 19 12ויתקין  נבל

 26 12ויתקין  נופר

 28 4אש שלום  עגור

 29 41מורדי הגטאות  עופר

 14 33הנביאים  צבר

 32 8רפפורט  קימל

 23 1יואל  רותם

 27 4בורי ישראל יג ריחן

 34 10השלום  שיבולת

 31 28האילנות  שיזף

 21 6יהודה המכבי  שיטה

 26 6א הספורטאים "י שקמה

 שרון
 24יציאת אירופה 

 
26 
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28.5.2018 

 לכבוד

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 קט מהיר לעיר: הכנות לביצוע פרוילפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת

מועצת העיר אישרה את ההתקשרות לתכנון נתץ ויצמן בכפוף להבאת התוכניות ושיתוף ציבורי 

לפרויקט  רךשיעשה בטרם יציאה לביצוע. לכל מובן שלא ניתן אישור גורף מראש לצאת לביצוע לד

 שעוד לא היה מתוכנן. 

יבת המועצה בה אושרה התוכנית, אמר ראש העיר לשעבר שהוא מתרגש מאישור תוכנית בפתח יש

 מהיר לעיר, בדיוק כפי שהתרגש מאישור תוכנית המתאר.

ההשוואה בין התוכניות נכונה להיום, ולא רק לגבי מידת ההתרגשות של ראש העיר לשעבר, אלא 

שר להם הוצגה טיוטה של התוכנית גם לאופן בו בוצע שיתוף הציבור, ושיתוף חברי המועצה א

 .2016לפני כשנתיים, ביולי 

 

 על כן נבקש לענות על השאלות הבאות: 

 האם הסתיים התכנון של נתיבי ישראל ונמסרו תוכניות מפורטות לביצוע לעירייה ?  

 אם כן, מדוע לא הוצגו תוכניות אלו לאישור מועצת העיר ? 

 ת הליך שיתוף ציבור?עם אילו קבוצות תושבים עתיד להיעשו

 אם כן, מהם לוחות הזמנים לכך?

 מתי תוגש התוכנית הסופית ומתי תובא לאישור מועצת העיר ?

 האם בכוונת העיריה לשפות את בעלי העסקים ברחוב ויצמן על פגיעה בעסקים בזמן העבודות ?

 ש ללא אישור המועצה ?"התע –מדוע  התחילו העבודות בצומת וויצמן 

עם הבלטת היתרונות של הפרויקט מדוע לא הוצג הפרויקט הסופי כמקובל, בפרסום לציבור, 

 שעלותו למשלם המיסים מאות מיליוני שקלים ? 

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 הכנות לביצוע פרויקט מהיר לעיר - השאילתמענה ל

פרויקט מהיר לעיר לקידום מערך התחבורה הציבורית הנו פרויקט בעל חשיבות רבה לעתיד 

אותה אנו חבים לתושבי העיר  חובההתחבורה בעיר. אנו סבורים כי אישור פרויקט זה וקידומו הנו 

פרויקט חשוב זה, אותו אנו פועלים לקדם ולממש  והודות לאישור מועצת העיר מתאפשר קידום

 באופן המיטבי.

בהתייחס לטענה בשאילתה לגבי נספח לוחות הזמנים, הנספח מופיע באתר העירייה וקישור נשלח 

 לחבר המועצה מגיש השאילתה לבקשתו. 

 לות שהועלו בשאילתה: להלן מענה לשא

 האם הסתיים התכנון של נתיבי ישראל ונמסרו תוכניות מפורטות לביצוע לעירייה ?  

  התכנון טרם הסתיים. אנו נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים.

 אם כן, מדוע לא הוצגו תוכניות אלו לאישור מועצת העיר ? 

הנדרש לאשר את התכנון ההנדסי כאמור התכנון טרם הסתיים. עם זאת מועצת העיר איננה הגוף 

 המפורט על פי חוק.

 עם אילו קבוצות תושבים עתיד להיעשות הליך שיתוף ציבור?

 שיתוף הציבור התבצע ויתבצע עם קבוצות תושבים לפי הפירוט הבא:

ופניים הרבים בנושא קידום רכיבה על אופניים וזאת לאור שבילי הא םיארגונים וגורמים רלוונטי .1

 .ו בהקדםצעובמאשרת ויאשר התכנית 

זאת לאור העובדה שזו , בנושא קידום השימוש בתחבורה ציבורית םיארגונים וגורמים רלוונטי .2

 מטרת התכנית.

 ארגונים וגורמים בנושא שימור העצים ותכנון הנוף. .3

ככל שיהיה צורך. שיתוף הציבור  ,הן באופן פרטני והן על פי אזורים וקבוצות - סוחרי רחוב ויצמן .4

גישה מיטבית לחנותו ו נת לוודא ולהבטיח פגיעה מינימליתעל מ ,ע באופן פרטני מול כל סוחריתבצ

 בהן יתבצעו עבודות בחזית החנויות, עבודות שכמובן יתבצעו במקטעים. גם בתקופות

 תושבי הרחובות הסמוכים והמקבילים לרחוב ויצמן וכן תושבי רחוב ויצמן. .5

 וף הציבור.כל תושב בעיר אשר ירצה להשתתף בשית .6

 אם כן, מהם לוחות הזמנים לכך?

אופן לבהתאם לסוג ו ,ועל יתר המועדים יצא פרסום נרחב או נקודתי ,חלק מהאמור מעלה התבצע

 שיתוף הציבור כמפורט לעיל.

 מתי תוגש התוכנית הסופית ומתי תובא לאישור מועצת העיר ?

להסתיים בתוך מספר חודשים. כאמור התכנית הסופית בעבודה ועל פי לוחות הזמנים התכנון צפוי 

  מועצת העיר. לאישורלא אמורה להגיע מעלה, התכנית ההנדסית 

 האם בכוונת העיריה לשפות את בעלי העסקים ברחוב ויצמן על פגיעה בעסקים בזמן העבודות ?



 

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

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

ונעשה כל שנוכל על מנת לצמצם  ,אנו מודעים היטב לכך שבעת עבודות הנדסיות נפגעים הסוחרים

מפורט וקפדני של פגיעה זו וזאת באמצעות קשר פרטני ורציף עם כל סוחר לאורך התקופה, תכנון 

 העמדת איש קשר מטעם הפרויקט לנושא זה, הכנות מקדימות ופרטניות.התנהלות העבודות, 

וזאת בארנונה יהיה פיצוי לא  -, התשובה היא שלילית באם הכוונה לפיצוי ארנונה - בנוגע לשיפוי

 אינו מתיר זאת.  מאחר והחוק

רחוב ויצמן המיושן אינו בעל חזות מזמינה ואיבד לאורך השנים גם בשל כך גם לזכור כי  חשוב

תקופת העבודות, אשר  עם סיום מזוהרו. זאת לצד פתיחת מרכזים מסחריים בשולי העיר כמובן.

על השקעה במרחב ספורים, מדובר  להימשך למשך שבועות אזור  החזית של כל חנות צפויבביצוען 

המסחרי של רחוב ויצמן, שדרוג התשתיות בו וחידושן בצורה מקיפה, דבר שצפוי להיטיב עם 

  הסוחרים בעשרות השנים הבאות.

 ש ללא אישור המועצה ?"התע –מדוע  התחילו העבודות בצומת וויצמן 

לו בפועל טרם התחית החלפת תשתיות של מים וביוב, שודוהעבודות המצוינות בשאילתה זו הנן עב

  אין כל צורך ואין כל חובה באישור מועצה לעבודות מעין אלו. ועתידות להתחיל בקרוב.

מדוע לא הוצג הפרויקט הסופי כמקובל, בפרסום לציבור, עם הבלטת היתרונות של הפרויקט 

 שעלותו למשלם המיסים מאות מיליוני שקלים ? 

ת במלואה על משרד התחבורה ולא תכי עלות הפרויקט מושתב לציין לידיעת הציבור, ראשית חשו

  . על עיריית כפר סבא

ירייה נמצאת באתר הע ,כלל החומרים הרלוונטיים ובכלל זה המצגת המציגה את יתרונות הפרויקט

 .במלואה מזה חודשים ארוכים

סומים רבים המדגישים את חשיבות הפרויקט בעבר ועוד יבוצעו כאלו בעתיד לצד בוצעו פר בנוסף,

  שיתוף ציבור.

, אך 2016שנת בעוד מועצת העיר ישיבת בוהוסברה בהרחבה בנושא מפורטת הוצגה מצגת כמו כן, 

מגיש השאילתה לא נכח בישיבה בחלק זה ונכנס לחדר המועצה בעת שהתקיימה ההצבעה, בה בחר 

 להצביע נגד, ללא שמיעת המידע בנושא. 
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 לפקודת העיריות: שיפוץ מוסדות חינוך 36לפי סעיף  השאילת

 

לקראת שנת הלימודים אנו נמצאים לקראת סוף שנת הלימודים. זו העת לשפץ את מוסדות החינוך 

 הבאה.

 נבקש להבין כיצד העיריה רואה ומתכוונת לטפל בפערים הדרושים לשיפוץ מוסדות החינוך:

 

 מהו תקציב אשר מיועד לשיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ?

 נא לפרט את עיקרי תוכנית השיפוצים לכל מוסד )גנים ובתי ספר(, והתקציב המיועד לכך ?

 ו את העבודות וכיצד נבחרו ?מיהם הקבלנים אשר יבצע

 כיצד נקבעו צורכי השיפוץ ?

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 : שיפוץ מוסדות חינוךהשאילתמענה ל

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה: 

 מהו תקציב אשר מיועד לשיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ?

 (:שקליםבאלפי ) 2016-2018 דות חינוך בשניםשיפוצי מוס להלן תקציבי
 

תכנית    השנ
 שנתית 

תוספות  
במהלך 
 השנה 

סה"כ  
 לשנה 

 2016     10,500        1,365      11,865  

 2017     12,000        5,571      17,571  

 2018     20,000     
 

 נא לפרט את עיקרי תוכנית השיפוצים לכל מוסד )גנים ובתי ספר(, והתקציב המיועד לכך ?

לצד תכנית כגון צביעה, טיפול במזגנים וכדומה,  מורכבת מעבודות רוחביותתכנית השיפוצים 

http://www.kfar-טיוטת התכנית מופיעה באתר העירייה, בקישור הבא:  פרטנית למוסדות.

l/_Uploads/dbsAttachedFiles/tocnit_shipuz_hinuc_2018.pdfsaba.muni.i. 

כינה הוצגה התכנית ונמסרה להערות הנהגת ההורים אשר עיבדה את התכנית וה 15.4.2018ביום 

מנכ"ל העירייה בישיבה השתתפות  הערות אשר יוצגו ויידונו ע"י יו"ר ונציגי הנהגת ההורים

 . 7.6.2018-מחר, הוהמנהלים הרלוונטיים 

 לצד תכנית הקיץ ישנן תכניות רב שנתיות המוצגות לפניכם והן עוסקות בפיתוח חצרות והצללה.

גם תכניות אלו הועברו להערות הנהגת ההורים ומופיעות באתר העירייה, בקישור הבא: 

http://www.kfar-

saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hazlala_tocnit_rav_shnatit.pdf/ 

חשוב לציין כי במהלך השנה האחרונה החליט ראש העיר על הכפלת התקציב המוקצה לנושא זה 

 וזאת לצד תגבור משמעותי בעובדים ומפקחים.

 וכיצד נבחרו ?יהם הקבלנים אשר יבצעו את העבודות מ

 כל הקבלנים נבחרו על ידי ועדת המכרזים, בה חברים: 

 עמירם מילר )יו"ר(

 אהוד יובל לוי

 מתי פז 

 ד"ר אמיר גבע 

http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tocnit_shipuz_hinuc_2018.pdf
http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tocnit_shipuz_hinuc_2018.pdf
http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hazlala_tocnit_rav_shnatit.pdf/
http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hazlala_tocnit_rav_shnatit.pdf/
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 עילאי הר סגור הנדין 

 איתן צנעני 

 אורן כהן 

 

 ומס' המכרזים בהם נבחרו: להלן רשימת הקבלנים

 מכרז מס' מס"ד

 

 תיאור העבודה שם הקבלן

 עבודות שיפוץ כלליות אשנב בע"מא.ע  39/2017 1

 עבודות שיפוץ כלליות שלום בוקטוס בע"מ 39/2017 2

 עבודות שיפוץ כלליות סמסום אחזקות 39/2017 3

 עבודות שיפוץ כלליות ק. ברון בע"מ 39/2017 4

 עבודות שיפוץ כלליות שיטל יזמות בע"מ 39/2017 5

 עבודות שיפוץ כלליות ד.יניב בע"מ 39/2017 6

 עבודות שיפוץ כלליות חגג ציון וגלעד יעקב 39/2017 7

 עבודות שיפוץ כלליות מקדסי ובניו בע"מ 39/2017 8

 עבודות אינסטלציה רז אחרק 18/2013 9

 עבודות איטום  אספלט אדיר 24/2013 10

 עבודות איטום פאדל חלאבי 24/2013 11

 אחזקת מתקני משחק א.ד מתקני משחק 28/2016 12

 עבודות מסגרות קדמי מתכות 8/2017 13

תחזוקה ותיקון תקלות  יגאל גימלברג 5/2015 14

 במזגנים

 עבודות חשמל י.ל חשמל 37/2017 15

 עבודות אלומיניום  מכרז בפרסום 16

 בהזמנת עבודה 17

בהתאם 

 להצעות מחיר

 עבודות הצללה סככות ראשון

 

 כיצד נקבעו צורכי השיפוץ ?

הנהגת ההורים, ווהגזברות אגף החינוך בעבודת מטה סדורה של אגף ההנדסה,  צרכי השיפוץ נקבעו

 בניהולו של מנכ"ל העירייה. 
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 צרפתי ראש העיר צביקה

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 ות: ניהול הבטיחות במוסדות חינוךלפקודת העירי 36לפי סעיף  השאילת

 

נושא בדיקות הבטיחות במוסדות החינוך נדון מספר פעמים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים 

הנוכחית. מועצת העיר הפנימה כי ליקויים היו לא רק במוסדות החינוך אלא גם באופן הבקרה על 

 הטיפול בהם ובדיווח למועצת העיר על השלמת התיקונים.

ח מסקנות על ידי שי זייד למועצת העיר, הכולל נקבע כי יוגש דו 18.10בהחלטת מועצת העיר מיום 

 הרחבת מערך הבקרה, הגדרת תחומי אחריות וקביעת משך הזמן לטיפול בליקויים ע״פ חומרתם.

אנו לקראת סוף שנת הלימודים ובהיערכות לפתיחת שנת לימודים חדשה. הדוח לא הוגש 

 למועצה. 

 

 לפיכך נבקש מענה לשאלות הבאות:

 

 יקה שנעשתה על ידי מנהל אגף הביטחון ?מהם המסקנות מהבד

 אילו מסקנות יושמו ובאיזה אופן ?

האם אויש תקן נוסף לממונה בטיחות מוסדות חינוך מעבר לזה של חיים אבן, ובאיזה היקף 

 משרה ?

 מדוע לא הוצג, ומתי כן יוצג הדוח למועצת העיר ?

  מה הוא פירוט התאונות במוסדות החינוך השנה ומהם הגורמים ?

  

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 ניהול הבטיחות במוסדות חינוך השאילתמענה ל

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה:

 המסקנות מהבדיקה שנעשתה על ידי מנהל אגף הביטחון ? ןמה

התכנס באופן קבוע. אשר  ,נושאבחינת המקצועי ל-הוקם צוות רבבסוף שנת העבודה הקודמת 

הצוות כולל את מנהל אגף הביטחון, ממונה החירום, גורמי תחזוקה, גורמי חינוך, יועצת טכנולוגית  

, 6.2.18, 23.1.18, 10.1.18, 22.12.17הצוות התכנס בתאריכים הבאים: גורמי תפעול והנדסה. ו

13.3.18  ,27.3.18 ,10.4.18  ,22.4.18 ,2.5.18 ,8.5.18, 22.5.18 ,29.5.18) . 

תוצרי  מתכלל את המסקנות שעלו בתהליך החקר, הדיונים והעבודה המעמיקה שבוצעה. הצוות 

, שות מנכ"ל העירייהאורום תחזוקה ובטיחות במוסדות חינוך ברת הצוות מוצגים בשוטף לפעבוד

 פרוטוקולים(. כל ה30.5.2019, 9.5.2018, 28.3.2018, 6.2.2018אשר התכנס בתאריכים הבאים: 

 מישיבות פורום תחזוקה ובטיחות במוסדות חינוך מופיעים באתר העירייה, בקישור הבא: 

saba.muni.il/?CategoryID=527-https://www.kfar 

נוהל עבודה אשר מסדיר את הגורמים , בין היתר, נויהושל הפורום צוות התוצר העבודה של 

האחראיים, את שיטת העבודה, את זמני התקן וכל נושא רלוונטי אחר בתחום בטיחות מוסדות 

  חינוך. 

אחרונים שימוש אפליקציה חדשנית אותה בחנו במהלך החודשים הלהוטמעה פותחה ו ,בנוסף

עם גמר הפיתוח והתיקונים יועלה  מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה.הלצורך שיפור שיטת העבודה ו

 לאתר העירוני כלל המידע העדכני על ליקויים ואופן הטיפול בהם בכל מוסד חינוכי בזמן אמת.

 ?אילו מסקנות יושמו ובאיזה אופן

 ר' מענה מפורט בסעיף קודם. 

 ?ה של חיים אבן, ובאיזה היקף משרהלממונה בטיחות מוסדות חינוך מעבר לזהאם אויש תקן נוסף 

ע"מ לשם ביצוע בדיקות אושרה התקשרות עם יועץ בטיחות בשם ח.פ. פתרונות הנדסה ובטיחות ב

 בימים הקרובים.   תהיה. תחילת עבודתו במיקור חוץ

 מדוע לא הוצג, ומתי כן יוצג הדוח למועצת העיר ?

ועתה  9.5.2018טיוטת הנוהל אושרה בישיבה של פורום תחזוקה ובטיחות במוסדות חינוך בתאריך 

בשלה השעה להציג בפני מועצת העיר את העבודה המקיפה והיסודית שבוצעה לתיקון הליקויים 

  ושיפור מערך הבטיחות.

 רצ"ב טיוטת הנוהל כנספח למענה לשאילתה. 

 וך השנה ומהם הגורמים ? פירוט התאונות במוסדות החינ ומה

תאונות במוסדות חינוך עפ"י החלוקה  527דווחו  2018חודש מאי למתחילת שנת הלימודים ועד 

 . 74  תיכון, 129  חט"ב, 217יסודי , 107  גני ילדים הבאה:

בשיעורי  פציעות ו התנהגות תלמידים, נפילות בשטח המוסד םנהתאונות ה 99%-כלהגורמים 

 . הינן פגיעות מליקויי בטיחות שונים ,המהוות אחוז אחד בקירוב ,תאונותרט. חמש ספו

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=527
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 ופירוט הטיפול בהן: נגרמו כתוצאה ממפגעי בטיחות שתאונות החמש להלן פירוט 

נפל  הארון . בכיתה  ניסה לפתוח ארון נעולתלמיד  - 1ב'כיתה , אוסישקיןס "ביב 4.1.18 בתאריך. 1

 הארון קובע לקיר.  –קיבל מכה והתלמיד 

יבשה  מכהוקיבל  נתקל בדלת הכיתה תלמיד – 4' כיתה א, לאה גולדברגבי"ס ב 21.11.17 . בתאריך2

 הותקן מעצור לדלת.  –

מכה וקיבלה  ריקת דלתתלמידה נפגעה ביד בעת ט – 1כיתה ה' , גורדוןבי"ס ב 1.2.18. בתאריך 3

 . אביזר מאט תנועהתוקן  – יבשה

תוקן  -בעת טריקת דלת מכה ביד ימין תלמידה קיבלה  – כיתה ו' ,גורדוןבי"ס ב  2.5.18. בתאריך 4

 אביזר מאט תנועה. 

ת מנדנד   קיבלה מכה ילדה בעת פעילות משחק בחצר  – עין התכלתגן ילדים  25.3.18. בתאריך 5

 .מרחקי בטיחותטופל מיקום הנדנדה בהיבט  –"עלה ורד" 
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 נספח למענה לשאילתה

 מצע לנוהל עירוני –איתור, טיפול ובקרה במפגעי בטיחות במוסדות חינוך 

 רקע: .1

. 1949-הרשות המקומית משמשת "רשות חינוך מקומית" עפ"י חוק לימוד חובה, תש"ט .1.1

רשות החינוך המקומית, חויבה בתקנות החינוך )שהותקנו מכוח פקודת החינוך( לטפל בין 

 בבטיחות של בנייני בתי ספר ציבוריים, גני ילדים ושל חצרותיהם.היתר 

חוזרי מנכ"ל משרד החינוך מסדירים את נושא הבטיחות במוסדות חינוך, כאשר תחום  .1.2

הבטיחות במוסדות חינוך עוסק בעיקר באיתור ובמניעת תאונות כתוצאה ממפגעי בטיחות 

המקומית למנות אחראי על תחום  בשטח כל מוסד חינוכי. חוזר מנכ"ל קבע כי על הרשות

הבטיחות במוסדות חינוך ובהעדר מינוי, האחראי על תחום הבטיחות במוסדות חינוך הינו 

קבע כי תחום הבטיחות במוסדות חינוך  2002מנהל אגף החינוך. חוזר מנכ"ל נוסף משנת 

י מנכ"ל הינו באחריות קציני הביטחון העירוניים. ראו רשימת מקורות עדכון בעניין חוזר

 .1בנספח 

מנהל מחלקת הבטיחות אמון על איתור ומיפוי מפגעי הבטיחות  2001החל משנת  .1.3

במוסדות חינוך בעיריית כפר סבא. כיום מבצע המנהל לפחות ביקורת אחת במהלך שנת 

לימודים לכל מוסד, כאשר תוצר הביקורת הנו דו"ח בטיחות אשר מופץ למנהל/ת המוסד 

לקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור ולכל מחלקה עירונית כאחראי/ת על המוסד, למח

בראשן  –נוספת הרלוונטית לטיפול במפגעים שאותרו. מחלקות התפעול הרלוונטיות 

 אמונות על הטיפול בהסרת המפגע. –מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור 

 מטרת הנוהל: .2

תקן וביצוע בקרת קביעת תהליך איתור מפגעי בטיחות, טיפול במפגעים שאותרו בזמני  .2.1

 ביצוע על איכות הטיפול וסיומו בזמן.

 הגדרת האחריות וממשקי העבודה של כל גורם הלוקח חלק בתהליך. .2.2

 הגדרות תהליכים: .3

: מוסמך לבצע רק עורך מבדק של מוסדות חינוך אשר הוסמך על ידי ביקורת בטיחות .3.1

 הרשויות המוסמכות )משרד החינוך ומכון התקנים(.

מוסמכים לבצע כל מי שעבר הדרכה בסיסית ע"י מנהל מחלקת פגעים: בקרה על תיקון מ .3.2

 בטיחות או עבר הכשרה המוכרת על ידו.

 הגדרות קדימות טיפול במפגעים: .3.3
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מתייחסת להסרת מפגע חריג וחמור במיוחד, המחייב סגירה מידית של  – 0קדימות  .3.3.1

המקום/אתר במוסד החינוך ולאזור שימוש בו עד קבלת הודעה ממנהל הבטיחות 

 ברשות או מנהל המוסד על המשך שימוש.

 מתייחסת להסרת מפגע בטיחותי בתוך שבועיים מיום איתורו כאמור. – 1קדימות  .3.3.2

ע שמשך הטיפול בו יקבע ע"י תכנית העבודה של מחלקת מתייחסת למפג – 2קדימות  .3.3.3

 מיום איתור המפגע כאמור. משנהתפעול ואחזקת מוסדות ציבור, אולם לא יאוחר 

 הגדרת תפקידים, אחריות וממשקי עבודה: .4

 אחריות כוללת על בטיחות הילדים במוסדות החינוך. אגף החינוך: .4.1

 מפגעים במוסד שתחת ניהולו.בקרה על מיפוי ותיקון  קיוםמנהל מוסד חינוכי:  .4.2

  אגף הביטחון, מנהל מחלקת בטיחות עירוני: .4.3

 . אחריות לביצוע סקרי בטיחות והוצאת דוחות ביקורת  .4.3.1

 קביעת גורמי הטיפול וגורמי הבקרה על הטיפול עבור ליקויי הבטיחות שמופו. .4.3.2

 תחקור אירועים חריגים והוצאת הנחיות.   .4.3.3

 קיום הדרכות והסמכות לבקרי בטיחות.   .4.3.4

במשרדי הממשלה  םהרלוונטיימנכ"ל ההנחיות חוזרי התעדכנות אחת לחודש ב .4.3.5

 השונים.

  אגף איכות הסביבה, מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור: .4.4

 תיקון מפגעים המופיעים בדוחות הבטיחות ודיווח על תיקון המפגעים.   .4.4.1

ות הרלוונטיות בתחום הבטיחות למנהל סינון קריאות מוקד והעברת הקריא  .4.4.2

 מחלקת בטיחות עירוני. 

 ניהול פרויקטים בתחום הבטיחות וסנכרונם עם מנהל מחלקת בטיחות העירוני.  .4.4.3

תכלול כלל אישורי הבטיחות לכל מוסדות החינוך העירוניים טרם פתיחת שנת  .4.4.4

 הלימודים.

זמני תקן והפקת דוחות אחריות על הזנת קריאות, ביצוע מעקב עמידה ב מוקד עירוני: .4.5

 מעקב לבעלי תפקידים.

 תהליך עבודה מסכם: .5

מנהל מחלקת בטיחות, או מי מטעמו אשר מוסמך על ידי הרשויות המתאימות, )א( מאתר  .5.1

מפגע בטיחות מגדיר את רמת הקדימות שלו על פי תכנית עבודה שנתית, )ב( קובע מי 

)ג( קובע מי הגורם האחראי לביצוע בקרה על הטיפול -הגורם האחראי על הטיפול בליקוי ו

זר המקצועית לביצוע בקרה על סיום הטיפול, ככל בליקוי וכן מציין את סמכות הע
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שסמכות זו נדרשת. ככלל, סמכות העזר תהיה מהנדס קונסטרוקטור או מנהל מחלקת 

 הבטיחות עצמו, בהתאם לעניין. 

מחלקת התפעול הרלוונטית, שנכון להיום הינה מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור  .5.2

הטיפול במפגע בזמני התקן הנ"ל על פי  ברובם המוחלט של המקרים, אחראית על ביצוע

 רמת הקדימות שלו.

באחריות כל מנהל מוסד חינוכי לקיים בקרה רוחבית על קיום סקר בטיחות שנתי במוסד  .5.3

החינוך עליו הוא אמון, על מחלקות התפעול בעמידה ברמת איכות הביצוע וזמני התקן, 

 ועל הבקרה המבוצעת על הטיפול בליקוי.

 ים לביצוע ביקורות במוסדות חינוך:הגדרת לוחות זמנ .6

 חוזרי מנכ"ל מבדילים בין ביצוע ביקורות בבתי ספר לביצוע ביקורות בגני ילדים באופן הבא:

: כל מוסד חינוכי ייבדק פעם בשנת לימודים לקראת פתיחת שנת התייחסות לבתי ספר .6.1

אישור אוגוסט בכל שנה ו 15הלימודים והמפגעים יתוקנו. המוסד יאושר סופית עד 

הבטיחות יועבר למוסד החינוכי. ככל שמוסד חינוכי נמצא במהלך שיפוצי קיץ ניתן לאשרו 

 (. 2013פברואר  1)חוזר מנכ"ל ,  31.8סופית לא יאוחר מיום 

הרשות המקומית/הבעלות תקיים מדי שנה, החל מחודש אפריל, מבדק  התייחסות לגני ילדים: .7

באותם גני ילדים הפועלים בתחומה או באלו בטיחות בכל גני הילדים להערכת הסכנות 

הנמצאים בבעלותה. מבדקים אלו ישמשו בסיס לתכנית עבודה לתיקונים ולהכנת גני הילדים 

 (.2016)חוזר מנכ"ל נובמבר  לקראת פתיחת שנת הלימודים

 דיווח על מפגעי בטיחות שלא במסגרת ביצוע ביקורת בטיחות:

וח על מפגע בטיחותי במוסד חינוכי על ידי פתיחת רשאי לדו בעל תפקיד עירוניככלל כל  .7.1

קריאה במוקד העירוני. במידה ומאותר מפגע אשר לדעת מאתר המפגע הנו מפגע מסכן 

חיים, מאתר המפגע יפעל להרחקת ילדים מהמקום ובידוד האתר במקביל לדיווח טלפוני 

 מידי למוקד העירוני.

ולאחר בחינתו תטופל הקריאה ע"י הטיפול במפגע יועבר לבחינה של ממונה הבטיחות  .7.2

מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור או ע"י המחלקה המטפלת הרלוונטית, בהתאם 

 לזמני התקן וידווח למוקד העירוני, אגף החינוך ומנהל מחלקת בטיחות.

בקרה על הטיפול במפגע תתבצע ע"י אגף החינוך וקציני הביטחון במוסדות חינוך כמופיע  .7.3

 בקרה על מפגע המדווח בדו"ח בטיחות רגיל.בטבלה העוסקת ב
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 , תיקון המפגע וביצוע בקרה על תיקון מפגע:1תהליך איתור מפגעים מקדימות  .8

 

 הערות לו"ז תוצר אחראי פעולה מס'

1 
אחריות על 
ביצוע מבדק 

 בטיחות

מנהל מחלקת 
 בטיחות

דו"ח מפגעים 
בחלוקה 

לקטגוריות 
 טיפול

עפ"י תכנית 
עבודה שנתית 

 והנחיות

בהתאם לחוזרי מנכ"ל 
 משרד החינוך

2 

הקלדת 
מפגעים 
 1בקדימות 
למערכת 

המוקד/מסד 
 נתונים חדש

מנהל מחלקת 
בטיחות ו/או 
 מוקד עירוני

מפגעים 
 1בקדימות 

מוזנים למערכת 
כולל זמני תקן 

 לטיפול

שעות  48עד 
 מהקלדת הדוח

ההקלדה תתבצע ע"י 
 משמרת לילה במוקד

העברת הדו"ח  3
 לנמענים

מנהל מחלקת 
 בטיחות

דו"ח בידי 
 הנמענים

ביום ביצוע 
 הביקורת

 מנהל/ת מוס"ח
מנהל מחלקת תפעול 

ואחזקת מוסדות 
 ציבור

 ביצוע תיקונים 4

מנהל מחלקת 
תפעול ואחזקת 
מוסדות ציבור 
ו/או מחלקת 

התפעול 
 הרלוונטית

השלמת תיקון 
מפגעים 

במסגרת זמן 
 התקן

עד שבועיים 
מהזנת המפגע 

 למערכת 1בסיווג 

ייכנס  2מפגע המסווג 
לתכנית עבודה שנתית 

ויטופל לא יאוחר 
 משנה מיום איתורו

דיווח על תיקון  5
 המפגעים

מנהל מחלקת 
תפעול ואחזקת 
מוסדות ציבור 
ו/או מחלקת 

התפעול 
 הרלוונטית

אישור 
כתוב/דיגיטאלי 

 לנמעני הדו"ח

במסגרת זמן 
 התקן

נמענים: מנהל/ת 
חלקת מוס"ח, מנהל מ

 בטיחות, מוקד עירוני

6 
ביצוע בקרה 

ישירה על 
 תיקון מפגעים

הגורם שייקבע 
על ידי מאתר 

ליקוי הבטיחות 
 עבור כל ליקוי

דיווח על פערים 
בין הדוח 
לביצוע 

באמצעות מייל 
ופתיחת קריאת 

 מוקד

עד חודש מדיווח 
 על תיקון המפגע

שבועיים מקבלת 
דו"ח ביקורת 

 הבטיחות

למנהל הדיווח יופץ 
מחלקת תפעול 

ואחזקת מוסדות 
ציבור מנהלת 

פרויקטים באגף 
החינוך, מנהל מחלקת 

 בטיחות

ביצוע בקרה  7
 עקיפה

קציני ביטחון 
 אגף הביטחון

דיווח על פערים 
בין הדוח 
לביצוע 

באמצעות מייל 
ופתיחת קריאת 

 מוקד

עד חודש מדיווח 
 על תיקון המפגע

שבועיים מקבלת 
דו"ח ביקורת 

 הבטיחות

הדיווח יופץ למנהל 
מחלקת תפעול 

ואחזקת מוסדות 
ציבור מנהלת 

פרויקטים באגף 
החינוך, מנהל מחלקת 

 בטיחות
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 מקורות עדכון שוטפים – 1נספח 

 : 8.11.2016בטיחות גני הילדים ---אתר משרה"ח  .1

http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=32 

 

 חוזרי מנכ"ל: --אתר פרסומים משרד החינוך  .2

http://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx 

 

 פרסומים של מכון התקנים:  –רשות הספורט  .3

 he/SII.aspx-http://www.sii.org.il/2920 
 

 מיפוי בעלי תפקידים בתהליך – 2נספח 

 

 אחריות בעל תפקיד שלב מס"ד

ברף גבוה להקפיד על בטיחות אחריות כללית  מנהל מוסד חינוך כללי  .1

 מוסד החינוךהילדים ביחס לפגמים במבנה 

הגלויים לעין, ולנקוט אמצעי זהירות סבירים 

 כדי למונעם ומידיים

 ביצוע מבדק בטיחות על פי תכנית עבודה מנהל מחלקת בטיחות מיפוי  .2

 וידוא ובקרת ביצוע של מנהל מחלקת בטיחות מנהל אגף בטחון ובטיחות מיפוי  .3

טיפול   .4

 בליקוי

יחידות תפעול )גנים ונוף, 

 עבודות ציבוריות וקבלנים

 חיצוניים(

טיפול בליקויי הבטיחות על פי משימות מנהל 

 מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור

טיפול   .5

 בליקוי

מנהל מחלקת תפעול 

 ואחזקת מוסדות ציבור

ניהול הטיפול בליקויי הבטיחות על ידי יחידות 

 התפעול

טיפול   .6

 בליקוי

תפעול וידוא ובקרת ביצוע של מנהל מחלקת  מנהל אגף איכות הסביבה

 ואחזקת מוסדות ציבור

בקרה על   .7

 הטיפול

הגורם שמונה על ידי מנהל 

 מחלקת בטיחות לכל ליקוי

 ביצוע בקרה על איכות וזמני הטיפול בליקוי

בקרה על   .8

 הטיפול

 מנהל מוסד חינוך

 

וידוא רוחבי על מצב הבטיחות במוסד ועמידת 

 הגורמים השונים במשימות הבטיחות וזמני התקן

בקרה על   .9

 הטיפול

 ביטחון ובטיחותאחראי 

 באגף החינוך

 וידוא ובקרת ביצוע של מנהלי מוסדות החינוך

 

 

http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=32
http://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx
http://www.sii.org.il/2920-he/SII.aspx
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 רשימת אישורים חיוניים לצורך פתיחת שנת לימודים והמקורות להשגתם – 3נספח 

 ([8.4.2018)נכון ליום  2016לרשימת אוקטובר  קישור]

 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/reshimaganyeladim.pdf
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 גורם מאשר גורם בודק גורם אחראי סעיפים מס"ד

מנהל מח' בינוי ופיתוח  1-5  .1
 מוסדות 

 מנהל מח' בינוי ופיתוח מוסדות  מנהל מח' בינוי ופיתוח מוסדות 

מנכ"ל מנהלת מח' תנועה או  מנהלת מח' תנועה או סגניתה מנהלת מח' תנועה 6  .2
 העירייה

מנהל מח' תפעול ואחזקת  7  .3
 מוסדות ציבור

 בוחן שהוסמך כחוק בוחן שהוסמך כחוק

 מנהל רשות הספורט מנהל רשות הספורט מנהל רשות הספורט 8-10  .4

מנהל מח' בינוי ופיתוח  הקמה – 11  .5
 מוסדות

מנהל מח' בינוי ופיתוח מוסדות, 
 או מי מטעמו

 מנהל מח' בינוי ופיתוח מוסדות

או  מח' בטיחותמנהל  מח' בטיחותמנהל  מח' בטיחותמנהל  לפי צורך – 11  .6
 קונסטרוקטור

מערכת  – 12  .7
 חשמל

מנהל מח' תפעול ואחזקת 
 מוסדות ציבור

 חשמלאי בודק מתאים חשמלאי בודק מתאים

ציוד  – 12  .8
ומכשירי חשמל 

 ויזואלית

מנהל מח' תפעול ואחזקת 
 מוסדות ציבור

 חשמלאי מוסמך חשמלאי מוסמך

מנהל מח' תפעול ואחזקת  13  .9
 מוסדות ציבור

טכנאי גז  - 158התאמה לתקן 
 2סוג 

טכנאי גז  - 158התאמה לתקן 
 2סוג 

מנהל מח' תפעול ואחזקת  14  .10
 מוסדות ציבור

אישור בדיקה בתוקף מבודק 
כהגדרתו בפקודת )מוסמך 

הבטיחות בעבודה לכל סוג של 
 (מתקן בהתאמה

אישור בדיקה בתוקף מבודק 
כהגדרתו בפקודת )מוסמך 

הבטיחות בעבודה לכל סוג של 
 (מתקן בהתאמה

מנהל מח' תפעול ואחזקת  15  .11
 מוסדות ציבור

בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י 
המשרד להגנת הסביבה. ביצוע 
על פי הנחיות המשרד להגנת 

  09-04-01הסביבה מספר 

בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י 
להגנת הסביבה. המשרד 

ביצוע על פי הנחיות המשרד 
-09-04להגנת הסביבה מספר 

01 

מנהל מח' תפעול ואחזקת  16  .12
 מוסדות ציבור

בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י 
המשרד להגנת הסביבה. ביצוע 
על פי הנחיות המשרד להגנת 

  09-04-01הסביבה מספר 

בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י 
המשרד להגנת הסביבה. 

על פי הנחיות המשרד  ביצוע
-09-04להגנת הסביבה מספר 

01 

 אגרונום או גוזם עצים מוסמך אגרונום או גוזם עצים מוסמך מח' גנים ונוף מנהלת 17  .13

חברה המאושרת לביקורת  אגף ביטחון מנהל  18  .14
 ותחזוקה לציוד גילוי וכיבוי אש

חברה המאושרת לביקורת 
 ותחזוקה לציוד גילוי וכיבוי אש

מנהל מח' תפעול ואחזקת  19  .15
מוסדות ציבור תפעול ואחזקת 

 מוסדות ציבור

 1839לפי תקן  1839לפי תקן 
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From:  רותם זהבי 
Sent: Monday, October 30, 2017 7:55 AM 

To: sdruyan@hotmail.com 
Cc: לימור לביא; להב עזאני; עמליה חיימוביץ 

Subject: תשובה למכתבך בנושא מחדל דוחות בטיחות בכפר סבא 
  

 סהר שלום,

 אני משיב לך לפי סדר הדברים כפי שכתבת במכתבך המצורף:

: נושא בקרת הבטיחות הסיכונים מסכני החיים" בכל מוסדות החינוך בעירלעניין "      .1

במוסדות החינוך בעיר כפר סבא, מנוהל על ידי אגף הביטחון והבטיחות מזה שנים רבות. 

מדובר באנשי מקצוע מהטובים בעלי ידע והכשרה עמוקים וממושכים ואנשים בעלי תפיסת 

 ם. אחריות מגובשת וברורה לגבי בטיחות הילדי

נושא קדימויות הוא נושא מקצועי שאמונים עליו אנשי מקצוע. מאחר ואינני מכיר אותך 

לא אתייחס לאמירות הנוגעות לקדימויות, אני מעריך כי אינך איש מקצוע ולא למדת תחום 

זה, לכן אין מקום להתווכח ולדון על נושאים אלו על גבי מיילים ותכתובות. הדיווח 

טחון ואנשי הבטיחות של העיר הוא אמין ואין אנו מערערים על שהמשרד קיבל מאגף הבי

דיווח זה. במידה ואתה רוצה לחלוק על חוות דעתם זה עניין שלך מול הנהלת העיר. בנוסף 

לכך, גם לאחר שפנית אלינו, שוב בדקנו את הסוגיה מול אנשי המקצוע בכפר סבא ולא 

כנים את התלמידים בגנים שדיברת מצאנו שישנם בעיות בתחום המפגעים והליקויים המס

עליהם בפרט ובכלל בעיר כולה לאור האמירות הקשות שאתה נוקט בהם. ככלל לא 

 מקובלת עלינו הגישה הקיצונית שלך, מה גם שאינך בעל מקצוע בתחום זה.

כפי שסימנת "החל מחודש אפריל". עיריית כפר סבא היא מהרשויות הטובות  2לגבי סעיף       .2

ינה, ומבצעת מידי שנה סקר בטיחות יסודי ורציני שמתחיל הרבה לפני אפריל שיש במד

וזאת כדי להיות מוכנים עם תכנית עבודה ותקציב לקראת הקיץ ולסיים את העבודות בזמן 

ועוד לפני הקיץ כדי לא לפגוע בקייטנות ופעילויות קיץ אחרות המתקיימות בתקופת 

המינימום הנדרש, עיריית כפר סבא הולכת על  החופשה במוסדות חינוך. חודש אפריל הוא

 .המקסימום ומתחילה בפעילות הסקרים חודשים קודם, וטוב עושה הרשות

דבר זה שאתה מביא בפנינו הוא עדות לכך שמדובר באנשים אחראים ורציניים , 3לסעיף       .3

טוב אשר מתייחסים ברצינות לפניות הציבור ולא מתעסקים בחשבונות כאלו ואחרים. 

 עשתה הרשות שהתייחסה ברצינות לפניות הציבור ועשתה מעשה בתחום זה. 

פרסום הדוחות הוא דבר לשיקול הרשות המקומית ומשרד החינוך לעניין פרסום הדוחות, 

לא מתערב בעניין זה. דוח מקצועי הוא עניין לאנשי מקצוע ופרסומו בציבור עלול לבלבל 

הבטיחות המקצועי יכולים לפרש זאת לכל מיני  ואנשים שאינם בקיאים ומבינים בתחום

mailto:sdruyan@hotmail.com
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כיוונים. כמו למשל ליצור פאניקה שאינה במקומה, או לראות קטסטרופה שאינה קיימת 

כלל וכדומה. כמו שרופא אינו נותן חוות דעת ומוציא לציבור הרחב את חוות דעתו 

לציבור  המקצועי, כך גם איש בטיחות מקצועי ברשות לא אמור להוציא את חוות דעתו

הרחב. מה גם שמבחינה משפטית הדבר עלול לשמש ככלי כנגדו והדבר מאוד בעייתי. 

 למרות זאת העירייה הגדילה לעשות ופרסמה דוחות אלו. לכן אינני מבין על מה אתה מלין.

משרד החינוך מחייב את הרשויות לסיכום אומר את הדברים הבאים, דברים מסכמים:       .4

להכין את בתי הספר והגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים. אין זה אומר כי בכל מוסדות 

אלו לא יהיו ליקויים כלל, אלא, ליקויים מסכני חיים כמו למשל: חוט חשמל גלוי, בור 

ל אלו פתוח בחצר, ברזל חשוף שיכול לפגוע בילד, דלת ללא הגנה מפני מעיכת אצבעות, כ

הם דוגמאות למפגעים הדרושים טיפול לקראת פתיחת שנת הלימודים ובכלל גם במהלך 

השנה. המשרד נמצא בקשר יומיומי עם אנשי הביטחון והבטיחות, מבצע הכשרות, 

השתלמויות, ימי עיון, עדכונים וחוזרים ודפי מידע, ועלוני מידע בכל דרכי הידע האפשריים 

חלתם של העוסקים בכך ועליהם צריך לסמוך. במידה וישנם ולכן נושא מקצועי זה הוא נ

שאלות, עליך להשכיל ליצור דו שיח ודיון פורה הבנוי על אמון עם אותם אנשי ביטחון 

 ובטיחות כדי להסדיר נושאים אלו ביחד.

אחריות הרשות לכל נושא הבטיחות החצרות, המתקנים, התשתיות, המערכות, האחריות 

יית כפר סבא פועלת כרשות אחראית שלוקחת את האחריות שלה היא מוחלטת. עיר

 בידיה ומיישמת אותה כהלכה.

  

 ככל שרוח האדם טובה, רוח המקום טובה... )פרקי אבות(
  

  

  

- 
 

 רותם זהבי

 מנהל אגף )בטיחות סביבתית במוסדות חינוך(

 אגף בכיר )ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביב

 משרד החינוך
  

050-6282703 | 02-5603732   
  

rotemza@education.gov.il    
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28.5.2018 

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 לפקודת העיריות: הזנה בצהרונים 36פי סעיף ל השאילת

 

 רקע:

 בנושא הזנה בצהרונים: ההועלתה שאילת 3.1.18בישיבת מועצת העיר מיום 

״האם בכוונת עיריית כפר סבא להפסיק את פרויקט "אפונים" ולחזור לבישול על כל שלביו מחוץ 

 לגנים ולשאר מוסדות החינוך? אם כן, מהי הסיבה לכך״.

אש העיר צביקה צרפתי: ״לא, אין שום כוונה ושום רצון. הפרויקט הוא מוצלח. הוא תשובת ר

עצת עיר מערים פרויקט שהוא גאווה, הוא פרויקט שכולם לומדים ממנו ובאים ללמוד. חברי מו

 .״אחרות באים ללמוד

 כעבור שלושה שבועות הופסקה הזנת מוסדות החינוך בשיטת אפונים.

 י פורסם כי החברה לתרבות יוצאת למכרז הזנה בצהרוני בתי הספר. עוד, בתחילת חודש מא

 

 לפיכך נודה על מתן מענה לשאלות הבאות:

 מהו סטטוס פרויקט אפונים ? 

 האם יש כוונה לחזור להגשת האוכל בשיטת אפונים ?

 מהי הסיבה ליציאה למכרז הזנה חדש ?

 האם התזונאית העירונית מלווה אותו ?

 מהם השינויים בין פרטי מכרז ההזנה החדש לבין תוכנית ההזנה הקיימת כיום ?

 מי הגורם העירוני האחראי על תפעול ובקרה של ההזנה בצהרונים ?

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 לפקודת העיריות: הזנה בצהרונים 36לפי סעיף  השאילתמענה ל

"פרויקט אפונים הוא פרויקט מוצלח. הוא פרויקט שהוא גאווה. הוא פרויקט שכולם לומדים ממנו 

 למוד" בדיוק כפי שציין ראש העיר. ובאים ל

 אופן הכנתו,קפדה חסרת תקדים על איכות המזון וכזכור, מדובר בפרויקט תזונה בריאה בעל ה

 ועוד. משלב היצור, דרך השינוע, חימום המזון , החלבקרה בכל שלב ושלב המתבצע תוך

 בוצעהוא מ ,אשר למעשה יוצר מציאות חדשה בשוק תזונת הילדים בישראל ,כפרויקט פורץ דרך

 למידה, שיפור והתקדמות. הליך מתמיד של תוך

אנו גאים בפרויקט זה וגאים עוד יותר לעדכן כי משרד הבריאות, בעקבות צעדים אלו של עיריית 

 אימץ את המודל וכתב למעשה את ,כפר סבא והחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 הנחיות ההפעלה ליישומו מתוך ראיית העתיד.

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה: 

 הו סטטוס פרויקט אפונים ? מ

פרויקט אפונים נמשך, וכעת עם אישור "תורת ההפעלה" על ידי משרד הבריאות בצורה מלאה אנו 

 נערכים להשבתו לכלל גני הילדים בעיר.

 האם יש כוונה לחזור להגשת האוכל בשיטת אפונים ?

  הספר יובא בהרחבה בסעיפים הבאים. בתי  הסבר לגבי צהרוניכן, בצהרוני גני היול"א. 

 ?מהי הסיבה ליציאה למכרז הזנה חדש

להפעלה פחות מתאים וכחית, במתכונתו הנ ,אחת מהתובנות שעלו לאורך הדרך היא שפרויקט זה

עם צוותי הצהרונים( ועל כן התקבלה בצהרוני בתי הספר )בשל סיבות תפעוליות בבתי הספר 

להזנה באמצעות מזון חם עם הקפדה על ערכים בריאותיים  למכרז חדש לצהרוניםהחלטה לצאת 

 ותזונתיים.

 האם התזונאית העירונית מלווה אותו ?

 שמרית הלר היא תזונאית יועצת לחברה לתרבות הפנאי למכרז ההזנה. 

' בחברה הכלכלית אפוניםהלר ושרון דאבוש הן התזונאיות המלוות את מפעל ההזנה ' שמרית

 פיתוח כפר סבא בע"מ. ל

 מהם השינויים בין פרטי מכרז ההזנה החדש לבין תוכנית ההזנה הקיימת כיום ?

כרז ההזנה עמו העירייה עבדה טרם אפונים, טבלה המפרטת את ההבדלים בין מ להלן, בעמ' הבא,

 מאפייני מפעל ההזנה 'אפונים', ומאפייני המכרז החדש. 
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 נושא

 מכרז קודם 

 דרישות המכרז הנוכחי פוניםא 8.2016עד )

תפריט דו  תפריט

 שבועי מגוון

 תפריט דו שבועי מגוון

 ובריא

וגמיש תפריט דו שבועי מגוון 

לרבות התייחסות לערכים 

 תזונתיים.

גמישות  גמישות

 בתפריט

גמישות בתפריט עם אפשרות  גמישות חלקית בתפריט

 להגדיל רכיבים במנות.

כלים שומרי  היבטי תפעול

 חום

 חמם.-שיטת צנן

ופק המזון מס

נומים לחימום בגסטרו

 בתנורים בגן/צהרון. 

דורשים שהאוכל יגיע חם 

או  5113בכלים בעלי תו תקן 

בכלי נירוסטה מסוג גסטרונום 

 שליש.

ניקוד לפי מדרג הצעות מחיר  למנה ₪ 12.69 למנה ₪ 12.24 עלויות

 ₪ 11.5-13 בין

 דרישות

מפרט העירייה 

למזון בריא 

הורכב בעזרת 

, יועצות תזונה

גשו ילמכרז נ

ספקים בעלי 

רישיונות 

 וניסיון

בהספקת מזון 

לילדים 

 .בצהרונים

אספקת מזון בריא ומגוון 

-בשיטה חדשנית 'צנן

 חמם'.

התחייבות לספק ארוחות עפ"י 

הדרישות של חוברת "לאכול 

, במפעל , לאפשר סיורולגדול"

להעביר המלצות מגופים להם 

ארוחות בגני ילדים ו/או  סיפקו

 1,000 בהיקף שלבתי ספר 

בשלוש השנים האחרונות מנות 

רישיון יצרן מטעם  ולהציג

רישיון עסק ו משרד הבריאות

לצו רישוי  4.6 סעיףלפי 

 עסקים.

 

 האחראי על תפעול ובקרה של ההזנה בצהרונים ?מי הגורם העירוני 

 החברה לתרבות הפנאי. מנכ"ל
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28.5.2018 

 לכבוד

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 

 קייטנות קיץ בבתי הספר -לפקודת העיריות  36לפי סעיף  השאילת

 

 לו קייטנות מופעלות בחודשי הקיץ בבתי הספר ? יא

 באיזה זמנים ומקומות ? 

 מי הם המפעילים וכיצד נבחרו ?

 מהם העלויות וכיצד הם נקבעות ?

 מועברים לעירייה בין כל משתתף בקייטנה ?מהם התשלומים אשר 

 מי הגורם המפקח על הקייטנות הפועלות בבתי הספר ?

 מי מפעיל את בית הספר של החופש הגדול ? 

 כמה מורים מבתי הספר משתתפים בו ?

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 קייטנות קיץ בבתי הספר -מענה לשאילתה 

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה: 

  ילו קייטנות מופעלות בחודשי הקיץ בבתי הספר ?א .א

 המפעיל כיתות תאריכים שם הפעילות
בי"ס של החופש 

19.7-1 הגדול  ג-א 
החברה לתרבות 

 הפנאי

19.7-1   קייטנה ציבורית   
 גנים 

 (4-6) 
החברה לתרבות 

 הפנאי

 ו-ד 1-19.7 קייטנה ציבורית 
החברה לתרבות 

 הפנאי

29.7-23 קייטנת מדעים   ו-ד 
החברה לתרבות 

 הפנאי

 ג-א 22.7-9.8 קייטנה ציבורית 
החברה לתרבות 

 הפנאי

 ו-ד 1-19/07 קייטנה מיוחדת
לתרבות החברה 

 הפנאי
קייטנה מיוחדת 

 ו-ד 22-26/07 מחזור שני
החברה לתרבות 

 הפנאי
קייטנה מיוחדת 

 ו-ד 29/07-16/8 מחזור שלישי
החברה לתרבות 

 הפנאי
 

 ב. באיזה זמנים ומקומות? 

 דתיים-ממלכתייםההספר היסודיים הממלכתיים ו יל בתיפעל בכ 'בית הספר של החופש הגדול' -

 . עטרת חיים, חב"ד ויצהרבבתי ספר וכן 

 יתקיימו בבתי הספר הבאים:י צו הפיקוח על המחירים, קייטנות ציבוריות לפ -

 מועדים  מיקום הקייטנה  לאיםיג

 1/7-19/7/2018  רמז  סורקיס, ו-כיתות ד

 22/7-9/8/2018  רמז  סורקיס, ג-כיתות א

 

 יתקיימו בבתי הספר הבאים:   קייטנות מיוחדות -

 מועדים  כיתות מיקום

 1-19/7/18 ו'–קייטנות כיתות ד'  שמעון פרס

 1-19/7/18  ו' -כיתות ד'  רמז

 23-29/7/18 ו' קייטנת מדעים -כיתות ד'  רמז

 22-26/7/18 קייטנה מחזור שני רחל המשוררת

 22-26/7/18  צהרון מחזור שני סורקיס
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 23-29/7/18 ו' קייטנת מדעים -כיתות ד'  סורקיס

 22-26/7/18   (2מסלול ללא יציאות ) מחזור  רמז

 16/8/18 - 29/7 קייטנה מחזור שלישי י עגנון"ש

 16/8/18 - 29/7  צהרון מחזור שלישי סורקיס

 

 .08:00-13:00כל הקייטנות יתקיימו בשעות 

 מי הם המפעילים וכיצד נבחרו?ג.  

 דתיים-ממלכתייםהממלכתיים וה היסודייםבבתי הספר ו'בית הספר של החופש הגדול' הקייטנות 

ו שזכזרת שלושה מנהלים מקצועיים, בע חברה לתרבות הפנאי בהפעלה עצמיתעל ידי ה ותמופעל

המורחב שהתקיים השנה, הכולל גם את ניהול קייטנות הקיץ: שני ניסן,  במכרז ניהול הצהרונים

 סיגל מלכי וחברת 'אתגרים'. 

 באופן עצמאי.  בתי הספר  ינוהלו ע"יעטרת חיים ו ריצהחב"ד,  בבתי הספרהקייטנות 

 העלויות וכיצד הם נקבעות? ןמהד. 

 לתלמיד.  ₪ 450 המחיר הואבית הספר של החופש הגדול, עבור 

לתלמיד, על בסיס מחירי  ₪ 700 הוא מחירה ן המשך לבית הספר של החופש הגדולצהרועבור 

 צהרוני משרד החינוך. –ניצנים 

 811-ל לתלמיד ₪ 711בין  ונע בסיס צו פיקוח מחירי קייטנות על הציבוריות נקבע מחיר הקייטנות

 מותנה במספר הנרשמים למוקד.ולתלמיד,  ₪

 רים המקובלים בשוק הקייטנות, על פי הפירוט הבא:יעל פי מח נקבע מחיר קייטנות מיוחדות

 המחיר הקייטנה המקום

 1,650 ו'–קייטנות כיתות ד'  שמעון פרס

 1,480 ו' -כיתות ד'  רמז

 80 סל מדע –קייטנת מדעים  ו' -כיתות ד'  רמז

 600 קייטנה מחזור שני רחל המשוררת

 270 צהרון מחזור שני סורקיס

 80 סל מדע –קייטנת מדעים  ו' -כיתות ד'  סורקיס

 550 (2מסלול ללא יציאות ) מחזור  רמז

 1,580 קייטנה מחזור שלישי י עגנון"ש

 650 צהרון מחזור שלישי סורקיס
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 ?ם לעירייה בגין כל משתתף בקייטנהמהם התשלומים אשר מועבריה. 

 התשלומים שמעבירים ההורים פורטו בהרחבה במענה לסעיף ג'. 

 לכל תלמיד. ₪ 402-ב משרד החינוך מסבסדבית ספר של החופש הגדול עבור 

שנקבעות באופן דיפרנציאליים  עבור שימוש במתקני העירייה קייטנות מיוחדות מעבירות תקורות

 .ע"פ קריטריונים מוגדרים

 מי הגורם המפקח על הקייטנות הפועלות בבתי הספר ?ו. 

הינו החברה לתרבות הפנאי ורכז קייטנות  על הקייטנות בבתי הספר היסודיים הגורם המפקח

 עירוני המועסק באמצעות העירייה.  

 ? בית הספר של החופש הגדולפעיל את מי מז. 

 : שני ניסן, סיגל מלכי וחברת 'אתגרים'. זרת שלושה מנהלים מקצועייםבעחברה לתרבות הפנאי ה

באופן בתי הספר  ל" ע"יוינוהל "בית הספר של החופש הגדעטרת חיים ו יצהרחב"ד,  בבתי הספר

 עצמאי.  

 בו?כמה מורים מבתי הספר משתתפים ח. 

'בית הספר של החופש  בפרויקטלהזמינם להשתתף למורי בית הספר, במטרה א קול קור פורסם

 מורים.  110-נענו כ , נכון להיוםקליטת המורים בעיצומההגדול'. 
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 לכבוד

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 

 לפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת

 לעיר, צומת רכס עד צומת משה סנה פיתוח נתיב נוסף ומדרכה בכניסה הצפונית

 

 רונה שודרג אי התנועה הצמוד לצומת רעננה כפר סבא צפון )צומת רכס(.לאח

לאורך אחת הכניסות המרכזיות לעיר אחד הנתיבים מתקצר באופן מסוכן, אין מדרכה סלולה 

 מדרום לכביש ולא נעשו עבודות פיתוח. 

 זוהי אחת הכניסות הראשיות לעיר וההזנחה בה קבועה וגם ניכרת.

 

 לה:אבקש לענות על השא

 מהי תוכנית הפיתוח למקטע הנ״ל ?

 מהו התקציב הנדרש ולוחות הזמנים המתוכננים לביצוע ?

 

 בברכה 

 לומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת ק
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 השאילתמענה ל

 פיתוח נתיב נוסף ומדרכה בכניסה הצפונית לעיר, צומת רכס עד צומת משה סנה

 להלן מענה לשאלות שהועלו בשאילתה: 

 מהי תוכנית הפיתוח למקטע הנ״ל ?

שלישי, קיימת תוכנית להכשרת הנתיב ה לשניים.במקום האמור מספר הנתיבים יורד משלושה 

לפני כשנה מפרדת תנועה  כמענה בטיחותי הותקנה ובהמשך גינון השטח בין הכביש לקיר האקוסטי.

ה ומסומן להפרדה בין הנתיבים(.   )פס גומי מוגבַּ

עבודת מטה מתקיימת  חשמל.הבשטח בו עובר הנתיב השלישי קיים קו חשמל תת קרקעי של חברת 

 חשמל לבחינת חלופות ואישורים להנמכת הקו. המול חברת 

 מהו התקציב הנדרש ולוחות הזמנים המתוכננים לביצוע ?

וחברת החשמל צריכה לבצע מכת קווים שייתכן בין השאר בשל עבודות הנ, 2019הלו"ז הצפוי הנו 

בעבודות שמשכן הצפוי הוא כשנה. אומדן . לאחר פתרון הנושא ניתן יהיה להוסיף נתיב בנתיב זה

 פתרון שיוסכם עם חברת חשמל., המותנה ב₪מיליון  6.7ות התוכנית וביצועה הינו על

  

 

 



 

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

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

30.5.2018 

 תוכנית מהיר לעיר -הצעה לסדר 

 

 תוכנית תחבורה חדשה לכולם בעיר חיונית והיא תנאי לחיים בעיר.

את החיים ואת כל תוכנית ״מהיר לעיר״ בתכנון נכון תשנה את פניו של רחוב ויצמן לדורות, תשיב 

 .הציבור לחיות בו

 

 עד כה מסתמן שהתועלת הזאת לא תתקבל. לפי התנהלות העיריה 

 לא מדובר רק בחפירה והחלפת קווי ביוב ומים, בסימון של נתיב ובתחבורה. 

 המדובר קודם כל בשינוי בצביון מרכז העיר, במסחר, בחניה, בתמהיל העסקים, בנוף. 

 זאת הזדמנות בלתי חוזרת לבנות מחדש ולהחיות את העיר ולא רק את הקניונים. 

להקל ראש בתוכנית שכזו. מחד, השקעה של תקציב גדול של מאות מיליוני שקלים ממשרד אסור 

התחבורה, ומנגד פגיעה שתמשך שנים בתושבים  ובבעלי העסקים בויצמן, פגיעה שתמשך בכל מהלך 

 העבודות ושינוי מרקם הרחוב, המדובר גם בתוצאות שישארו איתנו בטווח הארוך.

י התוכנית כולה נבדקים ונעשים תוך שיתוף הציבור אמיתי ובחינת אנחנו חייבים להבטיח שהיבט

 חלופות בלי אינטרסים צרים. 

 

האם יש לצד ״מהיר לעיר״  תוכנית והתחייבות לשיפור היצע התחבורה הציבורית האם נבחנו 

חלופות למקומות החניה שיאבדו האם נבחנו ההיבטים של סלילת שבילי האופניים מעבר לרחוב 

 משל לבית החולים מאירויצמן, ל

 

צעתי עיריית כפר סבא תעשה הליך שיתוף ציבור בנודע לתוכנית מהיר לעיר. תוכנית סופית הלפי 

תוצא לשיתוף הציבור ותציג עובדות אמת, כפי שהיא הוכנה לביצוע. התוכנית לא תבוצע ללא 

 חשיפה למועצה , לפני שתובא לאישור המועצה. 

תשריטי התוכנית, לוחות הזמנים, ההסדרים הזמניים וגם תוצרי לאינטרנט העירוני יוצגו גם 

 השיתוף,  וזאת בטרם תובא התוכנית לאישור  המועצה ובטרם הוצאת צווי התחלת עבודה. 

 

משך זמן החסימה של  -בטרם הבאת התוכנית לאישור במועצת העיר יוצגו חלופות בהתייחס ל 

סימולציית תנועה במהלך ובתום העבודות והממשקים מקטעי רחוב ויצמן, היצע חניונים עירוניים, 

 עם תוכנית האב לשבילי אופניים
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 הצעת החלטה:

מועצת העיר מציגה לציבור את התוכנית ואת התועלת לכל הציבור ממנה , את ההסדרים הכרוכים 

 בביצועה והקשיים לציבור במהלה ולאחריה. 

 ולל באתר האינטרנט העירוני. חשף לכל הציבור, כיהמועצה תאשר את התוכנית לאחר שת

השכונות הנפגעות מהתוכנית יקבלו פתרונות תחבורה בזמן המיידי ופתרונות לטווח ארוך לאחר 

 התוכנית. 

 פתרונות חניה יוצעו גם כן. 

 עד לביצוע ההחלטות לעיל לא יוחל בביצוע ובהפרעה למהלך החיים בעיר.

 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 
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30.5.2018 

 אמנה עירונית לשיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 

 בשנים האחרונות אנו עדים לפרדוקס:

 ה פועלת לשתף את הציבור בתוכניות, ולא פעם הציבור מוחה על חוסר שיתוף.יהעירי

 לא אחת נשמעת תרעומת שהשיתוף נעשה למראית עין בלבד.

 כך היה בתוכנית המתאר העירונית.

 כך טענו תושבי כיסופים ביחס לפינוי בינוי.

כך הפגינו הורי הגנים ביחס לפיילוט בגני הילדים, וכך טוענים בהנהגת ההורים ביחס לתוכנית 

 האסטרטגית לחינוך.

 ועוד דוגמאות לרוב.

 הציבור רוצה להיות שותף. הציבור מצפה שקולו ישמע באופן אמיתי.

 

 נחנו רוצים לקבוע נורמות של ממשל הקשוב לתושב.א

אנחנו מכירים בכך שבהליכי שיתוף ציבור מתחזקת תחושת השייכות של התושבים לעיר, ומתחזקת 

 מחוייבות העיריה לתושביה.

 בעזרת שיתוף אמיתי מקודמות תוכניות אשר נותנות מענה לצרכי התושבים.

 

 :לפיכך מוצע כי

 אמנה עירונית לשיתוף ציבור, המבוססת על העקרונות הבאים: -והל מנחה מועצת העיר תקבע נא. 

 . שיתוף ציבור יתבצע מתוך כבוד הדדי לכל בעלי העניין -הוגנות 

 מתוך הידברות והכרה שהידע מצוי בקרב בעלי עניין שונים. שיתוף ציבור יתבצע -ידברות ה

 . ניוווידעות של הציבור באופן ש שיתוף ציבור יתבצע תוך שמיעת מגוון -רב גוניות 

שיתוף ציבור יתבצע ברציפות ובעקביות ועל בסיס קשר מתמשך עם הציבור  -עקביות ורציפות 

 . לאורך הליכי התכנון

שיתוף ציבור יתבצע בשקיפות לאורך כל הליך התכנון, לרבות ריכוז ופרסום התוצרים של  -שקיפות

 שיתוף הציבור עצמו.

 

קבע שיש צורך בשיתוף ציבור יוכן נספח שיתוף ציבור אשר יפורסם באתר לכל יוזמה תכנונית שנ

 . היהעירי

 .הנספח יכלול את פירוט בעלי העניין שישותפו, הנושאים והאמצעים לשיתוף, ולוחות זמנים

 . ת תוכנית תובא לאישור מועצת העיר קודם לתחילת התכנון יחד עם נספח שיתוף הציבורטיוט
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ינתן פרק זמן להיזון חוזר מהציבור ששותף בהליך התכנון ומשוב זה יר בטרם תגובש תוכנית לאישו

תוצרי הדיונים של שיתוף ציבור יתועדו ויפורסמו באתר העירוני וכן יצורפו בנספח דוח  יחד עם

 מסכם לשיתוף טרם הצגת התוכנית הסופית לאישור מועצת העיר.

 

אמנת שיתוף הציבור העירונית תובא בתוך חודש לאישור מועצת העיר ותפורסם לציבור באתר ב. 

 .יהיהעיר

 

 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 
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 עסקים הצעה לסדר היום: שינוי חוק העזר לגבי מועדי פתיחת

בהמשך לישיבת מועצת העיר הקודמת, ולאור עמדת היועץ המשפטי, אנו מגישים את הצעת חוק 

 העזר מטעמנו כבסיס להכנת חוק עזר עירוני חדש.

 

 הצעת החלטה

. עיריית כפר סבא תחל בהכנה משפטית של הצעת חוק עזר "פתיחתן וסגירתן של חנויות", אשר 1

 יחליף את חוק העזר הנוכחי.

 טיוטת ההצעה שתובא לדיון תעשה התייחסות מנומקת להצעת חוק העזר המצורפת. . במסגרת2

 .2018. חוק העזר החדש יובא להצבעה לא יאוחר מחודש ספטמבר 3

 

 הנדין         פליאה קטנר-עילאי הרסגור

 חבר מועצת העיר           חברת מועצת העיר



 

(פתיחתן וסגירתן של חנויות)הצעת חוק עזר לכפר סבא   

  מטרת החוק

תוך שמירה על צביונה החופשי של כפר , מטרתו של חוק עזר זה היא הסדרת שעות פעילות המסחר בעיר .1

  .שמירה על ימי המנוחה ואיזון בין פעילות המסחר וצרכי תושבי העיר, סבא

  הגדרות

  :הגדרות .2

 .או שירותים מוצרים תלמכירמקום המשמש  –" חנות"

  .מטר רבוע שמשמשת גם למכירת מזון 300חנות מתחת לשטח של  –" חנות קטנה לממכר מזון"

הגדרה זו כוללת את כל סוגי . מקום ממכר מזון לצריכה במקום ולעיתים גם בליווי מוצרים לצריכה בבית –" מסעדה"

  .בית עסק אחר הנועד למטרות דומותוכן כל , גלידריות, בארים, בתי קפה: העסקים הבאים

, חדרי כושר, בריכות, אולמות ריקודים, אולמות הופעות, אולמות תיאטרון: הגדה זו כוללת. מקום בילוי –" מוסד תרבות"
מתקני , מוזיאונים, אולמות משחקים, הפעלות לילדים, גני חיות, פינות חי לילדים, מועדוני קאנטרי קלאב, מועדוני כושר

  .באולינג וכל שירות אחר המיועד לצריכת תרבות או להנאה, ילדיםמשחק ל

  .באופן בו אין גישה ישירה לחנויות מהרחוב שלא דרך הכניסות למתחם, מתחם מסחרי המכיל לפחות עשר חנויות -" קניון"

  .בן יהודה ובגין, טשרניחובסקי, רחובות וייצמן -" צירים מרכזיים"

דרך השרון וגבול , 531בין כביש " משולש כפר סבא, "50ס "כ", עתיר ידע, "זור התעשייהא -" אזורי מסחר חיצוניים"

  .וכן כל מתחם תכנוני עתידי שלא ייועד למגורים, השטח העירוני

  :כוללים את כל שבתות השנה ומועדים כדלקמן -" שבתות וימים טובים"

  (יומיים)ראש השנה . א

  יום ראשון של סוכות ושמיני עצרת. ב

  (ראשון של פסח ושביעי של פסח)חג הפסח . ג

  שבועות. ד

  בבוקר תשעה באב 5בערב ועד השעה  7ערב תשעה באב מהשעה . ה

שבתות וימים טובים מתחילים עם שקיעת החמה בערבי שבתות וימים טובים ונגמרים עם שקיעת החמה ביום שבת או ביום 

  .טוב

  טובים וימים בשבתות חנויות סגירת



  .הכיפורים ביום חנויות יפעלו לא .3
  :למעט לפי החלוקה הבאהוזאת , מלבד מסעדות ומוסדות תרבות, לא יפעלו חנויות בשבתות וימים טובים .4

  .מכירת דלק וציוד לרכב, תותר פעילות חנויות קטנות לממכר מזון -תחנות דלק . א

  .וטיפוחהיגיינה , וכן מוצרי בריאות, תותר מכירת תרופות -בתי מרקחת . ב

   .מסעדות ומוסדות תרבות, תותר פעילות חנויות לממכר מזון -צירים מרכזיים וקניונים . ג

תותר כל , כמו כן. מסעדות ומוסדות תרבות, תותר פעילות חנויות לממכר מזון -אזורי מסחר חיצוניים . ד

אחר הצהריים ועד  5פעילות מסחרית אחרת ובלבד שלא תפעל בערבי שבתות וימים טובים לאחר השעה 

  .בבוקר שלמחרת 5השעה 

 .תותר פעילות בתי קפה וחנויות קטנות לממכר מזון -פארקים עירוניים . ה

  הישן העזר חוק ביטול

  .בטל" 1941(, חנויות של וסגירתן פתיחתן) סבא לכפר עזר-חוקי" .5
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 הסעות תלמידים –הצעה לסדר היום 

מדיניותה ארוכת השנים של עיריית כפר סבא הביאה לכך שתלמידי חטיבות ותיכונים מגיעים מכל 

רחבי העיר אל בתי ספר המפוזרים ברחבי כפר סבא. הדבר מצריך פתרונות תחבורתיים יעילים. 

כיום, מלבד ההסעות היזומות שמפעילה העירייה במקרים מסוימים, רוב תלמידי החטיבות 

 והתיכונים תלויים בתחבורה הציבורית.

מאחר ופתרונות התחבורה הציבורית המופעלים כיום אינם עומדים בסטנדרטים בסיסיים נדרשים, 

פניים משמעותיים, לסכן מעדיפים התלמידים להשתמש באופניים חשמליים במצב בו אין שבילי או

את עצמם בכביש או את הולכי הרגל על המדרכה או לבקש מהוריהם להסיע אותם, ובכך להחריף 

את בעיית הפקקים בבוקר. לאחר הלימודים נדרשים התלמידים לעיתים קרובות לחכות זמן רב 

 לאוטובוס או ללכת מרחק רב ברגל, גם בימים חמים או גשומים.

להשלים עם מצב זה. למעשה, עם קצת רצון טוב ותשומת לב היה ניתן להתייחס לנו כעירייה אסור 

 להיבטים הבאים ולהעביר מספר רב של תלמידים לתחבורה הציבורית:

שעות הגעת האוטובוסים לבתי הספר בהתאמה לשעות פתיחת הלימודים, כולל       .1

 לימודים המתחילים בשעות מאוחרות יותר.

 האוטובוסים מבתי הספר, תוך סנכרון לשעות סיום הלימודים השונות.שעות יציאת       .2

 התאמה של שעות הלימודים עצמן לאילוצי חברת מטרופולין.      .3

לא רק מבחינת  –קביעת מדדים שישפכו אור על יעילות שירותי התחבורה לתלמידים       .4

 הרצון מהשירות.שעות היציאה וההגעה, אלא גם מבחינת מספר הנוסעים ושביעות 

 בקרה קבועה מדי יום ובאופן תקופתי בהתאם לנתונים שיאספו.      .5

ברור לנו כי לא עיריית כפר סבא עצמה היא זו שמפעילה את האוטובוסים, אך כמו בתחומים רבים 

אחרים לחץ מצד העירייה ושיתוף פעולה עם חברת מטרופולין ומשרד התחבורה יכול להביא לשיפור 

 בשירות, צמצום הפקקים בבוקר ומניעת תאונות דרכים.משמעותי 

 על כן נבקש לקבל את ההחלטות הבאות:

 איסוף קבוע של נתוני נסיעות על ידי העירייה.      .1

 בקרה קבועה על בסיס הנתונים שיאספו.      .2

 קביעת יעדים עירוניים בכל הקשור לנתוני הנסיעה של תלמידים באמצעות התחבורה      .3

הציבורית, על מנת לעודד מעבר לתחבורה הציבורית ולהפוך אותה לדרך המרכזית 

 באמצעותה תלמידים יגיעו לבתי הספר מאזורים אשר אינם נמצאים במרחק הליכה סביר.

 פליאה קטנר        הנדין-עילאי הרסגור 

 חברת מועצת העיר        חבר מועצת העיר
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 רשויות השרוןאשכול הרשות במועצת ההקמה של נציג מנכ"ל העירייה, איתי צחר, כ ימינו

 

 דברי הסבר 

ה של העיר כפר סבא בדבר אישור הצטרפות 3.1.2018בישיבתה מיום בהמשך להחלטת המועצה 

כנציג הרשות  ,איתי צחר ,ל העירייה"מינויו של מנכ המוצע לאישור המועצלאשכול רשויות השרון, 

 במועצת ההקמה של האשכול.

ובהתאם להמלצת הנציג המלווה , 22.5.18מיום  השרון אשכולבדיון נציגי הרשויות של , כי יצוין

עת כולם כי הנציגים במועצת ההקמה של האשכול יהיו מהדרג הוסכם על ד ,ממשרד הפנים

 המקצועי.

 

 הצעת החלטה

אשכול הרשות במועצת ההקמה של נציג מנכ"ל העירייה, איתי צחר, כשל  ואשרים את מינוימ

 .רשויות השרון
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 ט"ז סיון, תשע"ח

 2018מאי,  30
 409704  אסמכתא:

 
 

 
 

 לכבוד

 חברי ועדת כספים 

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

 

, בשעה , כ' בסיוון תשע"ז3.6.2018דת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, הנכם מוזמנים לישיבת וע

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:15

 

 יום הסדר על 

 2018תקציב רגיל לשנת  3 'מס יףלסע יףהעברות מסע .1

 2018רים לשנת "תב 3 'מס יףלסע יףהעברות מסע. 2

 

 

 

 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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העברות מסעיף לסעיף מס' 3

 לשנת 2018

עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 172,000           25,000           147,000       הכנסות עמיתים1318001410

 51,000                  25,000                26,000                  פעולות פרויקט עמיתים1818001750

1329300423
ערים בריאות הכנסות 

משתתפים
                 -             15,000             15,000 

 145,000                15,000                130,000                ערים בריאות1829300783

 2,832,000-            55,000-               2,777,000-            נגדי מחשב1093000998

 3,177,000-            25,000-               3,152,000-            נגדי עזר משרד1092000998

 50,000                  25,000                25,000                  עזר משרדי1817600492

 415,000                55,000                360,000                עזר מחשוב1813200593

 23,000                  8,000                  15,000                  שיל - הוצאה1848400840

 2,550,000             2,000-                 2,552,000             רזרבה לפעולות1994000981

 10,000             6,000             4,000           שיל - הכנסה1348400930

 35,000                  13,000                22,000                  שלום המשפחה - הוצאה1842400840

 310,000           10,000           300,000       אלימות במשפחה - הכנסה1342400930

 2,547,000             3,000-                 2,550,000             רזרבה לפעולות1994000981

 50,000             33,000           17,000         הוצאות אירגוניות ובטיחות1340002930

 89,000                  44,000                45,000                  הוצאות שונות רווחה1841300781

 2,536,000             11,000-               2,547,000             רזרבה לפעולות1994000981

 790,000                200,000-             990,000                שכר תכנון1732000110

 555,000                300,000              255,000                הוצאות תכנון1732000750

 2,610,000             100,000-             2,710,000             שכר מהנדס העיר1731000110

     808,334,000            89,000     808,245,000הוצאות

     808,334,000            89,000     808,245,000הכנסות

-                   -                 -                    

ספורטתרבות2
הקצבה מטעם רשות ערים בריאות עבור 

תוכנית חוסן זהב

תרבות1
השכלת 

מבוגרים
הרחבת פרויקט עמיתים

תכנוןהנדסה7
העברת תקציב  משכר למיקור חוץ באופן זמני 

עד לגיוס ואיוש עובדים בתקן.

סעיפי עזר3
תיקון טכני תוספת להעברה מס' 2 מיון פנימי 

ללא השלכה תקציבית

4

קהילה 

רווחה 

ונוער

עובדה 

קהילתית

אושרה תוספת משרד הרווחה - עבור קורס 

למתנדבים בנושא מיצוי זכויות לצרכים 

מיוחדים.

5

קהילה 

רווחה 

ונוער

רווחת 

הפרט 

והמשפחה

תוספת תקציב להדרכת צוות כנגד השתתפות 

ממשרד הרווחה

6

קהילה 

רווחה 

ונוער

מנהל רווחה
במסגרת הרפורמה אישר משרד הרווחה רכש 

ציוד מחשוב

עמוד 1 מתוך 1



30/05/2018 העברות מסעיף לסעיף תברים 2018

 העברה  3
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

מעודכן

            392          58          -         334הצטידות מפתן - תמיכת משרד הרווחה52292007

              31            6          -           25הצטידות מפתן - קרנות הרשות54892007

            423            64          -         359הצטידות מפתן - רכישות95092007

359         -          64          423            359         -          64            423            

         2,031        480          -      1,551שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52253009

        59,245         -    20,000    59,245שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות54853009

       61,276          480     20,000     60,796שיפוצי מוס"ח - קבלניות75053009

60,796    20,000    480        61,276        60,796     20,000     480          61,276       

-             

-             -            

-          -          -         -             -          -          -           -            

61,15520,00054461,69961,15520,00054461,699

רווחה

אושרה תמיכה למפתן להצטידות 

מגמת קונדיטוריה ורכישת 

מחשבים ומקרנים

חינוך

נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך 

לעיצוב מרחבי למידה ל-6 בתי"ס 

80 א' לכל בי"ס

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

עמוד 1 מתוך 1
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 הצעת החלטה

 של כולל בשטח -2 -ו -1 במפלסים, שנים 49 של לתקופה מקרקעין החכרת מאשרת העיר מועצת

 תת חניות הקמת לטובת, פ"שצ בייעוד לשטח מתחת, 88 מחלקה חלק 6440 בגוש ,ר"מ 718

 בעלי ידי על שיוקם, 55 רוטשילד ברחוב ומסחר מגורים בבניין הדיור יחידות לשימוש קרקעיות

( ד()2)3 תקנה הוראות לפי, ממכרז בפטור, 20160001 'מס להיתר בקשה לפי, במקרקעין הזכויות

 הסכםב וכמפורט בכפוףל והכ ,1987 – ח"התשמ(, מכרזים) העיריות לתקנות( ה()2)3 תקנהו

ובכפוף לאישור מצ"ב, ה המשפטית הדעת חוותבו השמאית הדעת חוותב, הצדדים שבין החכירה

 שר הפנים.
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 הצעת החלטה

שחרור תקציב מותנה( עפ"י פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות ) מאשרים חלוקת תמיכות לעמותות

 .31.5.18מיום 
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 דברי הסבר

הצגת מינוי , נדרשת 2000-בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(, תש"ס

 )לא נדרשת החלטת מועצה(.  לקידום מעמד האישה ראש העיר ממלאת מקום ליועצת

 ,לקידום מעמד האישהראש העיר ממלאת מקום ליועצת ל ותעודות ההשכלה שרצ"ב קורות החיים 

 טלי רונה. 



 
 

 *נא לשמור על דיסקרטיות*                

 רונה טלי
 אנליטית, מונעת תוצאות, יצירתית, מובילה פרויקטים חוצה ארגון להצלחה ועמידה ביעדים.

  tali.rona@gmail.comמייל         2452855-054
 תעסוקתי ניסיון

 ראש העיר לקידום מעמד האישה ושיתוף ציבור.מ"מ יועצת  –מרץ  2018
 

 מנהלת שיווק יחידה השלמויות המכללה האקדמית בוינגייט 2018 -2017
 

 ניהול וייזום פעילויות השתלמויות למאמני כושר ובריאות בשלוחות המכללה האקדמית בוינגייט בפריסה אצית
 גיבוש אסטרטגי של תכנית העבודה  .1
 ון עם פעילות הגרעין של המכללהתכנון פעילות שנתית בסנכר .2
 HERBELIFEהובלת מיזמי שת"פ עם גופים מסחריים כגון  .3
 ניהול תקציב פעילות ועבודה עם ספקים .4
 הפקת אירועים וכנסים .5
 ניהול צוות מכירות .6
 עיריית כפר סבא פרויקטים שיווקייםמנהלת  -2017 - 2012
 שונים. בפרויקטיםעיריית כפר סבא ב הפרסוםניהול 

 העירונית.הפרסום השנתית  תכנית יישום ובקרת תכנון, .1
 כנסים ודיוורים.מכרזים, ערכת ידע לתושב חדש, אגרות,  -הובלת פרויקטים ומהלכים שיווקיים .2
  יזום מיתוג עירוני .3
 ם עירוניים.משרדי פרסום, מדיה, הנהלה ואגפי -עבודה שוטפת מול גורמי פנים וחוץ ארגוניים .4
 , בקרת קמפיינים,אינטרנט רכש מדיה, ניהול תקציב, ניהול אתרבהן:  עבודה בסביבה מרובת משימות .5

בקרות,  הפקת דוחות עריכת תכנים, כתיבת תכנים שיווקיים, תיאום שת"פ,עריכת מצגות, גיוס חסויות, 
 ופיתוח כלים לניהול הפרסום העירוני.שילוט חוצות, הפקות דפוס 

 
 בישראל.  PANDORA תכשיטי מותג  מנהלת :2011-2010 

 הקמת רשת קמעונאית המובילה בקטגוריית התכשיטים והחדרת מותג בינ"ל השלישי בגודלו בעולם בישראל.
 

 שוק מקומי מקיף. מחקרי ביצוע 
  שיווק רב שנתית שהיא תרגום ישיר של יעדים והמטרות שבהן עמדנו.  תכניתתכנון ויישום 
 קד"מ ופעילות פנימיים קמפיינים תמריצים, השקת מערך העובדים, בניית כירה שנתיים: הכשרתהובלה ליעדי מ 

 בחנויות.
 מקומי. אתר לקוחות  בעל נאמנות גבוהה והשקת מועדון הקמת 
 גידול במודעות המותג בתוך שנה. הישג יוצא דופן 

 
 וסיטונאית. קמעונאית חברה The Cook Store מותג מנהלת :2007-2010

 הרחבת רשת קמעונאית קיימת וגיבוש אסטרטגי.
 שיווקית. ותוכנית מותג אסטרטגית ויישום בנית 
 .בניית תוכנית יעדים שנתית ותמיכה באמצעים שונים )הדרכה, קד"ם, קמפיינים פנימיים( להובלה ועמידה בהם 
 תכנית וניהול הפקה BTL – אירועייתופי פעולהבנק' המכירה, ש חזותית שפה המבצעים, בנית תמהיל גיבוש , 

 קד"ם.
 חברים אלפי הכולל לקוחות מועדון הקמת A TO Z. 
 המותג. ערכי יציקת תוך האריזה ועיצוב התמהיל, הפלנוגרמה פרטי: ניהול מותג אסטרטגית גיבוש 
 לתקשורת אלמנטים שנתית, הפקת תערוכה הפקת -סיטונאית במכירה שיווקית תמיכה B2B קטלוג והפקת 

 שנתי. מכירה
 

  טעם.  טיב קבוצת של הייבוא בחטיבת מנכ"ל מותגים ועוזרת מנהלת 2006-2005
 הבירה מותג עבור ממוקדים קהלים ומול לקו הקו, מתחת מעל הפעילות בערוצי החברה של םהשיווקיי המהלכים הובלת
 ( Efes Pilsener & Castelהצרפתיים.) היינות מוצרי וקו המוכר התורכי

 
 הבירה מותג נוספות)השקת המכיר פלטפורמות ומול טעם טיב ברשת חדשים מוצרים והשקת החדרה 

 בישראל(
 המכירה. בנקודת הכולל הטיפול ועד האריזה מרמת חדשים מוצרים מיתוג 
 ממוקדות.  שיווקיות פעילויות באמצעות ומוצרים קטגוריות נפח הגדלת 
 ועוד. דנאות, תערוכות, קטלוגיםציבור, ס (, יחסי2006 באהבה )מרוסיה מכירות קידום אירועי הפקת 
 השכלה

 B.A רופין.    האקדמי המרכז – בשיווק התמחות עסקים במנהל 
                              גוגל אנליטיקס למנהלים , מכללת איגוד השיווק- 2017

 

mailto:tali.rona@gmail.com
https://goo.gl/e7P0Wl


 צבאי שירות
  ומטה. -פיקוד במרפאת וחובשת מרפאה אחראית

 שפות
 מאוד. טובה ברמה – אנגלית           

 מערכות

E.R.P - Priority, Accessשפת , Html. 
 . Business Objects, SAP , Wizard, Office suite מערכת
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 הדוח עיקרי ממצאי .1

 ,מתוכן. ותתלונ 235ציבור תלונות ההממונה על התקבלו אצל  2017בשנת  .א

 .בפגישה אישית 6-בטלפון ו 14, במכתב/פקס 33-ו e-mail-ב 182

, 2016מאשר בשנת  יותרתלונות  53התקבלו  2017מבדיקת הנתונים עולה כי בשנת  .ב

 תלונות.  182בה התקבלו  2016בכמות התלונות לעומת שנת  29%-של כ עלייהמשמע 

 .2,3גרף בעמ' ו 4.4פירוט בסעיף ראו 

אשר מפחות פניות  44פניות,  90כמו כן, בלשכת הממונה על תלונות הציבור התקבלו  .ג

 .33%של ירידה , פניות 134בה התקבלו  ,2016בשנת 

 לאחר בירור, לטיפול אגף שרות וקהילה מכיוון שאלה היו פניות אלה, הועברו 

 טפל בהן על פיאמור ל הממונה על תלונות הציבור לאשראשוניות  פניות

המבקר כי הן   על ידיונמצא  יםנמסרה לפונ על העברת הפנייה . הודעההגדרות החוק

 .טופלו

 :מוצדקות חלקית/בדוח זה מוצג לראשונה גרף חלוקה לתלונות מוצדקות/לא מוצדקות    .ד

תלונות  25-ותלונות לא מוצדקות  112 תלונות מוצדקות, 98נמצאו תלונות  235מתוך 

 .4פירוט עמוד  ורא -מוצדקות חלקית 

 מספר ב ההעליימגמת  נבלמה, 2012-2013י בשנים לעבר עולה, כבהיבט  .ה

בשנת במספרן.  ירידהישנה  2016ועד שנת  2014ומשנת  ,התלונות לעומת שנים קודמות

 . 29%-של כ עלייההנתונים מצביעים על , כאמור, 2017העבודה 

במספר התלונות  עלייהמצביע על  2017במספר התלונות בשנת  עלייהניתוח הסיבות ל .ו

לאגף הכנסות העירייה המשוייכות תלונות  25של  עלייה :1מחלקות/שהוגשו על אגפים

 עלייה ורים להיעדר חובות )אישור לטאבו(;איש מתןמהחלפת תוכנה ל ,בעיקרהשנבעה 

בנושאים של חניית נכים,  -ומחלקת תחבורה  תנועהועדת ולהמשוייכות תלונות  13של 

 8של  עלייהחנייה, תמרורים וסכנות לביטחון ציבור הנוסעים בדרך ולהולכי רגל; 

תלונות,  7של  עלייהלבסוף, חנייה ו ותתלונות על רשות החנייה, כולם ערעורים על דוח

צא מאפיין לא נמ ושלגביהן מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינהשנתקבלו 

 . אחיד

 לאגפי ומחלקות העירייה לבחון הנתונים כפי שבאים לביטוי בדוח זה, לשם ייעול מוצע  .ז

  השרות ותהליכי העבודה בארגון. ושיפור

                                                           
 פרטים בנספח א' 1
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סה"כ תלונות לפי שנים 2012-2017

546
532

413

303

182

235

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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  20122012--20172017מספר התלונות לפי יחידות בשנים מספר התלונות לפי יחידות בשנים   התפלגותהתפלגות
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 מבוא כללי. 2

  לרבות  ,הציבור  תלונותעל להלן מובאים עיקרי ההוראות הרלוונטיות לתפקיד הממונה     

 אשר למינוי ומקור הסמכות, תפקידים, עצמאות, דרכי בירור תלונה והגשת דין   

 וחשבון.  

 

 לתפקיד ומקור הסמכות מינוי 2.1 

 

 חוקק חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות  2008נת בש     

 )להלן החוק(, המחייב את מועצת הרשות  2008 -הציבור(, התשס"ח     

 על פי החוק ימלא את  ממונה על תלונות ציבור.המקומית למנות     

 התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמים מיוחדים, רשאית     

 של הרשות המקומית,עובד בכיר אחר  ,יד, למנות לתפקעירהת מועצ    

 ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידו כממונה     

 כמפורט בחוק. ,על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד    

 

 עת נתמנה , ציבורתלונות הממונה על מבקר העירייה ממלא תפקיד      

 ובנוסף, כממונה  רשותהפקיד מבקר על ידי מועצת העירייה לשמש בת    

 .על תלונות הציבור   

  

 ממונה על תלונות הציבוראיחוד תפקיד המבקר וה 2.2   

 

 יריית הציבור בעתלונות מונה על במהלך השנים הוטל תפקיד המ     

 הוא משמש בתפקיד "מבקר  ,כפר סבא על מבקר העירייה. מאז     

 איחוד  ,2008". החל משנת ציבורה תלונותעל העירייה והממונה     

 התפקידים, כאמור, קיבל גושפנקא חוקית.    

 

 הניסיון מוכיח כי יש יתרון בולט לאיחוד התפקידים ולשיוכם       

 מסגרת ארגונית אחת.ל   

 לעבודת השטח של פת לשכת מבקר העירייה באמצעות התלונות נחש     

 ציבור תמונת מצב עדכנית על מה תעובדי העירייה ויחידותיה, ומקבל    

 פעולותיה.     

 מלשכת מבקר רגני ובהיותו חלק א ,הממונה על תלונות הציבורמנגד,    

 הביקורת. מהיוקרה ומהאמינות של מוסד העירייה, נהנה   
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 תלונות הציבור, פותח צוהר  הממונה עלבידי  ציבורהבירור תלונות     

 נוספים רלוונטיים לעריכת ביקורות.  נושאים ,ממנו ניתן לדלות ,נוסף   

 יביא  ,בכפר סבא ציבוראי לכך, מבקר העירייה והממונה על תלונות ה   

 מידי שנה בחשבון, בעת הכנת תכנית הביקורת השנתית נושאים    

  ,כאמור ןשיש לה ,תונקודתי ותלביקורת שנחשפו מבירור תלונ   

 .ושנבדקפרטניים ה יםמעבר למקר ,שלכותה   

 

 

 ת התפקידרהגד 2.3   

 

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

 על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד,  ,שהגיש כל אדם ,תלונה    

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

 להלן. ,2.6-2.7עירוני מבוקר, כמפורט בסעיפים    

 

 ישמור על זכויות אזרחי העיר על תלונות הציבור, , הממונה בנוסף     

 למסגרת ולתחום פעולת העירייה; יטפל בתלונות  לצמצםבזיקה    

   אזרחים, גופים ומוסדות, במטרה להבטיח ולפקח על פעולה תקינה    

  ה, מחלקותיהוללא משוא פנים של העירייה, על כל שלוחותי   

 להלן.  ,2.6-2.7בסעיפים כאמור, , כמפורט הסדותיומו   

 ון הציבור ויפורסם באתר האינטרנטדין וחשבון זה יהיה פתוח לעי    

 של העירייה.    

 

 עצמאות במילוי התפקיד 2.4 

 

 על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יהיה עצמאי ובלתי תלוי,     

 תעמיד  ,ד. זו האחרונהואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלב    

 לשם מילוי תפקידו.  ,לרשותו משאבים הולמים הדרושים לו    

  ,למסור לו כל ידיעה או מסמך ,הממונה מוסמך לדרוש מכל אדם   

 להתייצב  אדםבירור התלונה, ולדרוש מכל ללעזור  ,העשויים לדעתו   

 כאמור. ,לשם מסירת ידיעות או מסמכים ,לפניו   
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 פרסום  2.5   

 

 החוק קובע כי על הרשות המקומית לפרסם ברבים את פרטי הממונה     

 מודעות באמצעות: אליו  על תלונות הציבור ואת דרכי הגשת תלונה    

 משרדי הרשות המקומית; באתר בשתציג על לוחות המודעות    

 האינטרנט של הרשות המקומית; בהודעות תשלום ארנונה לחייבים    

 נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית. ובדרכים   

 

 תלונות לבירור 2.6   

 

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

 הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא     

 ש:על גוף עירוני מבוקר, בתנאי  ,תפקיד ברשות המקומית וכן    

 בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון; התלונה תהא 

 במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת  המעשה פוגע במישרין

הנאה; או שהמעשה פוגע במישרין באדם אחר או מונע ממנו במישרין 

טובת הנאה, והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה 

 בעניינו;

 בלא סמכות חוקית או בניגוד  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה

 צדק בולט.-למינהל תקין, או משום שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

 

 הרשות המקומית על מעשה החורג מהוראות   עובדוכן, תלונה של     

 חוק, תקנות, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.     

 יבדוק, בין היתר, תלונות אלה: לאהממונה     

 פני בית משפט או בבפני ונה בעניין התלוי ועומד תל 

 בית דין, או שהם הכריעו בו לגופו;

 ;תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית 

 ;תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית 

 .תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד 
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 בתחום הפעולה יברר תלונה בכל עניין הנוגע לנושאים שהם הממונה     

 בצינורות המתאימים  פנה תחילהשהמתלונן  לאחרהמוניציפאלית,     

  .בעירייה, ולדעתו לא נענה כראוי    

 

 דרכי בירור התלונה 2.7 

 

 רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה ציבור, הממונה על תלונות ה

 לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות;

 יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה ציבור לונות התעל  הממונה

העניין  את, יביא עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המקומית

 .להשיב ,הזדמנות נאותהבידיהם ייתן , ועליו לידיעת הממונהגם 

רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך ציבור לונות התהממונה על 

 ;קבעיובאופן שי ויקבע בדרישתיתקופה ש

 וכל  ןהנילורשאי לשמוע את המתלונן, את ציבור הממונה על תלונות ה

 אדם אחר;

 יסיים את בירור התלונה, לכל המאוחר עד ציבור הממונה על תלונות ה

 תום שנה אחת מיום הגשתה;

 ימסור הודעה בכתב על תוצאות הבירור ציבור הממונה על תלונות ה

או  תלונה מוצדקת או אינה מוצדקתוינמק את קביעתו אם ה ,שערך

 ;מוצדקת חלקית

 להמליץ על הדרך ליקוי ורשאי להצביע על ציבור הממונה על תלונות ה

 לתיקונו;

 ציבורעל תלונות הנדרשים להודיע לממונה  ,או הממונה עליו ןהנילו, 

 כאמור. ,האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי בתוך המועדמהם 

 

 דין וחשבון 2.8   

 

 למועצת לראש העיר וב להגיש ימחויוק, הממונה על תלונות הציבור החעל פי   

 העירייה, בתום כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו.   

 

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

 שנה.    
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 ן בתוך המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבובנוסף, החוק קובע כי    

 יהיה פתוח לעיון  ,הדין וחשבון, החוק קובע כי כמו כן .חודשיים מיום שהוגש לה   

 עירייה.הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של ה   

 

 

 מילות תודה 2.9

 

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

למנהלי אגפים, למנהלי מחלקות צחר, מר איתי  ,מנכ"ל העירייהמ"מ ולצרפתי, 

מעמיק בירור בצע אחרים, על שיתוף הפעולה ועל הכרתם בצורך ל ולעובדי עירייה

 של זמן ומאמץ. ,בהשקעה נוספת ,, גם אם הדבר כרוך לעיתיםציבורתלונות השל 

 

 , הציבור תלונותעל תודה מיוחדת שלוחה לעובדי לשכת הממונה    

הגב' אריאלה ר העירייה והממונה על תלונות הציבור, ומר אייל מגיני, סגן מבק

ברנשטיין, מנהלת הלשכה על המסירות הרבה שהם מגלים בסיוע לפונים ובבירור 

, גם כאשר התלונות אינן פוניםתלונותיהם. היחס והקשב שהם מפגינים כלפי ה

תורמים רבות להעמקת הקשר בין העירייה או מוצדקות חלקית מוצדקות, 

 של העירייה. ותהחיובי הולהצגת פניולציבור לתושביה 

 על כך הערכה ותודה.    
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 7201בשנת  על תלונות הציבור הפניות והתלונות לממונה .3

 

 :הגדרות 3.1   

 

  או מכתב ( e-mail)המועברת מתושב: בעל פה, טלפון, פקס, דוא"ל "פנייה  פנייה:    

 העירייה, יחידותיה או גופים יפולה ואחריותה של ט בנושא הקשור לתחומי       

 מבוקרים הקשורים אליה".       

 

  ,2.6, כהגדרותיה בחוק, כמפורט בסעיף הציבור תלונותממונה על ל : תלונהתלונה    

 לעיל.      

 

    קודם שפנה ציבורהתלונות ממונה על ישירה של תושב ל: פנייה פנייה למעקב

 חלקה. מל      

 לשכת הפנייה נרשמת ברישומי  ,אלהכגון במקרים       

 והיא מועברת לטיפול הממונה על תלונות הציבור          

 האגף הרלוונטי.  המחלקה/ למוקד העירייה/        

 שפנייתו הועברה לטיפול  ,כמו כן, התושב מיודע על כך       

 מחלקה הרלבנטית.אגף/ב      

 

  לשביעות רצונותלונה ב ה/טיפללא האגף/המחלקה אם        

 על פנייתו במועד סביר,  ה/או לא השיבשל המתלונן        

 ציבור.תלונות ההממונה על נדרשת התערבותו של        

 

  ,ציבורלשכת הממונה על תלונות ה ,כי ,יןיצש לי       

 את הפונים אליה טלפונית או  ,שוטף באופן ,מדריכה       

 מוקד העירייה משרדיה ומכוונת אותם אל המגיעים ל       

 ממונה או המחלקה הרלוונטית, בטרם יגישו תלונה ל       

 ציבור.תלונות העל        

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור מצא מוצדקת.תלונה מוצדקת: 

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

לא /מוצדקתשהממונה על תלונות הציבור מצא לונה תתלונה מוצדקת חלקית: 

  .בחלקה מוצדקת
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 , לברר ולטפל בתלונות, נויהלפיכך,  ,ציבורתלונות ההממונה על פקידו העיקרי של ת 3.2

 לא קיבלו טיפול ראוי מהיחידות הביצועיות של העירייה או שלא אלה לאחר ש   

 כלל.  טופלו    

    

 בבירור ובמתן תשובות ציבור תלונות ההממונה על בנוסף, מטפל    

 נציבות -משרד מבקר המדינהמ ראש העירלתלונות המגיעות אל    

 תלונות הציבור, משרד הפנים וגורמים ציבוריים אחרים.   

   

 במידת הצורך, ו עורכים לשכת ועובדיציבור תלונות ההממונה על      

 שאי התלונה ולמען למען הבהרת נו ,מפגשים עם המתלונניםסיורים ו   

 עד לפתרון אפשרי של הבעיה, נשוא  ,מציאת פתרונות ודרכי טיפול   

 תלונתם.   

 

  ,תלונותלעל מנת לנסות להביא לפתרון ראוי  ,במקרים כבדי משקל     

 , מערב גורמים בכירים יותר בעירייהציבור תלונות העל ממונה ה   

 .ושפיעעל מנת שגורמים אלה י ,מתלונניםהעם יחד איתם  השיפגעד לכדי    

 

    

 כיווני בין תלונות -מהווה למעשה גוף מתווך דוציבור תלונות ההממונה על 

 התושבים בנושאים שונים שבאחריות העירייה לבין התשובות/הפתרונות    

 בתלונות המופיעים של בעלי התפקידים הביצועיים האחראיים לנושאים    

 אלה.  

 על מנת  ,ומציע פתרונות שיש להביא ,מקרים לא מעטיםבמסייע  ,ממונהה   

 לפתור את הבעיה שהועלתה בתלונה. במקרים כאלה, בהם הממונה מעורב    

 למעשה בקבלת החלטות, עלינו להבחין הבחנה ברורה בין תפקידו כמבקר   

 כממונה שאסור לו להיות שותף לקבלת החלטות( לבין תפקידו )העירייה   

 הציבור. תלונותעל   

 

 הינה ייחודית  -הלכה זאת, של צירוף תפקיד ממונה על תלונות למבקר  3.3

 למדינת ישראל וכמעט אינה קיימת במדינות אחרות.    

 הציבור:תלונות הן לביקורת והן לטיפול ב, איחוד שני התפקידים תורם   

   

 חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות קבוע בלבנוסף  .א

 הכלים העומדים לרשות המבקר, על פי , 2008-שס"חהציבור(, ת
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 מאפשרים טיפול  מבקר העירייה, , לביצוע עבודתפקודת העיריות

 .ציבורמעמיק ויסודי בתלונות ה

 .קורתבילמבקר בבואו לבחור נושאי  ותמסייעציבור תלונות המחלק  .ב

 

 הטיפול בתלונות: .4

    

 על ידו מועברת התלונה  ור,לממונה על תלונות הציב ,עם הגעת התלונה בכתב

 מנהל פניות טיפול לאו ל תלונההיחידה האחראית לנושא הנדון בהתייחסות ל  

 .הציבור באגף שרות וקהילה  

 

 , האחראית יחידהמה מקבל תשובה ציבורתלונות ההממונה על לאחר ש  

 על תלונות ממונה ישנם מקרים שה מתלונן.תשובה סופית לעל ידו נשלחת   

 ישירות למתלונן, עם העתק  ההמנהל האחראי ישיב תשוב דורש כיור הציב  

 .ממונה על תלונות הציבורל  

 

  בהןישנן תלונות אשר עקב אופיין, מורכבותן והבעייתיות שבהן, הטיפול   

 .רב זמןלהימשך  שויע  

 ם ו/או לאגפילמוקד העירייה/ישירות  ,בדרך כלל ,פניות טלפוניות מנותבות

   .יות הציבור באגף שרות וקהילהפנ מנהלל  

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

 למוקד  ידיימועברות לטיפול מרחובות ומטרדים ו/או מפגעים אחרים( ב   

 .העירוני/מנהל פניות הציבור באגף שרות וקהילה/המחלקה הרלבנטית  

 ת לפי והמחולק Excelע בטבלאות רישום התלונות ומאפייני כל תלונה מבוצ

 המעקב אחר שלבי הטיפול בתלונות נעשה באופן ידני על ידי אולם  ,אגפים  

 תוכנות , התקיימו פגישות עם חברת 2018נציין, כי בתחילת שנת  .לשכהה מנהלת  

 לצרכי הממונה על תלונות הציבור  ,לשם התאמת תוכנת הביטוחים בעירייה ,טכנולוגיותו  

 הציבור. תלונות על הממונה של ומעקב טיפולה, לעבוד -רייה בעי  

 

  ובמהלך שנת  Excelבאמצעות טבלאות אמור, כניהול התלונות התנהל  2017במהלך שנת   

 , תוכנה מתאימה לניהול תלונותמציאת ן ובחאמור היה ל ,מחשוב ומערכות מידע אגף 2017  

  , אולם, הטיפול פרט והרשאות משתמשיםתוך מענה הולם להיבטים של חיסיון; צנעת ה  

 .2018 אפרילנכון לחודש כאמור, בנושא זה לא הסתיים   
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  e-mail-ב 182 ,מתוכן. ותתלונ 235ציבור תלונות ההממונה על התקבלו אצל  2017בשנת  4.1

 .בפגישה אישית 6-בטלפון ו 14, במכתב/פקס 33-ו 

משמע  ,2016בשנת אשר תלונות יותר מ 53התקבלו  7201מבדיקת הנתונים עולה כי בשנת  

פירוט בסעיף  .לונותת 182 בה התקבלו 6120שנת עומת לתלונות בכמות ה 29%-כ של עלייה

 .15גם גרף בעמ'  ורא .להלן 4.4

פחות פניות  44 ,נוספות פניות 90התקבלו מונה על תלונות הציבור בלשכת המ כמו כן, 

 .33%של בירידה , משמע מדובר פניות 134בה התקבלו  ,2016בשנת אשר מ

 היו אלה שלטיפול אגף שרות וקהילה מכיוון פניות אלה  הועברור בירור, לאח     

  על פי הגדרות החוק. ,ראשוניות והממונה על תלונות הציבור לא מטפל בהן פניות 

 לפונה. אגף לשרות וקהילה נמסרהמנהל פניות הציבור בהודעה על העברת התלונה לידי 

כת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור מבצעת מעקב שהתנהל על ידי מנהלת לש  

 נמצא כי מנהל פניות הציבור סיים לטפל בכל הפניות שהועברו אליוו ,במהלך השנה ההלשכ

 .2017בשנת 

 בכמות  העלייהמגמת  הנבלמ ,2013-2201 יםבשנכי במבט לשנים עברו, עולה  

  .החלה ירידה בכמות התלונות 2014ומשנת  תים קודמועומת שנלהתלונות   

 ת שנובע ,כלל התלונותב 29%-של כ עלייההנתונים מצביעים על  2017העבודה  בשנתאולם,           

 של תוכנה כתוצאה מהחלפת  עלייהתלונות באגף הכנסות העירייה  25של  עלייהמ  

 ות על ועדת תנועה תלונ 13של  עלייההאישורים להיעדר חובות )אישור לטאבו(,   

 תלונות על רשות החנייה, כולם ערעורים על דוח חנייה  8של  עלייהומחלקת תחבורה,   

 , מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. ן אחידתלונות, ללא מאפיי 8של  עלייהו  

 

 היו (42%) תלונות 98 תלונות: 235נתקבלו  2017תוצאות בירור התלונות מצביעות כי בשנת 

גרף  ורא .( מוצדקות חלקית10%תלונות ) 25-ו ,לא מוצדקות (48%) תלונות 112 ,מוצדקות

 .4עמ' 

 

 לשם ייעול  ,זהבדוח  לביטוי יםהנתונים כפי שבא בחוןל מוצע לאגפי ומחלקות העירייה

    השרות ותהליכי העבודה בארגון.ושיפור   
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 :פירוט הנתוניםונושאיות ובהן,  טבלאות מרכזותמוצגות  ,להלן

 

 :72012-לפי נושאים ויחידות מטפלותלונות התפלגות הת 24.

 

 

                                                           
  .%92-מתוכן, המהוות כ 7והממונה על תלונות הציבור, יש לציין כי העירייה , בלשכת מבקר 7201תלונות שהתקבלו בשנת 235מתוך  2

  לא הגיעו לכדי סיום טיפול.   
 חת מהוועדה לפניות הציבור בכנסת.תלונות ממשרד מבקר המדינה ותלונה א 13 3

 

 מחלקהאגף/

 

e-mail 

 

 טלפוניות

 

 כתב/בפקסמב

 פגישהב

 אישית

 

 סה"כ

 אחוזיםב

  בקירוב

 סה"כהמ

 כולל הכנסות העירייה

 אישורים לטאבו
47 5 6 - 58 25% 

 חברה כלכלית כולל

 פיקוח עירוני; החנייה
44 1 6 1 52 22% 

 כולל איכות הסביבה

 ן; עבודות ציבוריותגינו
20 2 3 2 27 11% 

 10% 23 - 8 1 14 תנועה

 6% 14 - 1 - 13 3גורמים חיצוניים

 5% 12 - 2 - 10 חינוך

 4% 9 2 - - 7 חשמל כולל הנדסה

 משאבי אנוש כולל

 ; ועד עובדיםשכר
5 - 2 1 8 3% 

 3% 7 - 2 4 1 עמותת מלב"י

 תרבות כולל

 עות נוער; ספורטתנו
5 - 1 - 6 2% 

 2% 5 - - - 5 דוברות העירייה

 גזברות כולל

 תביעות ביטוחיות
1 - 1 - 2 1% 

 1% 2 - - - 2 מועצה דתית

 1% 2 - - - 2 מפעל המים

 1% 2 - - 1 1 נושאים שונים

 1% 2 - 1 - 1 רווחה

 1% 2 - - - 2 )מכרזים( רכש

 0.5% 1 - - - 1 מוקד עירוני

 0.5% 1 - - - 1 ר עירונישיטו

 100% 235 6 33 14 182 סה"כ



 15 

 

התפלגות התלונות באחוזים לפי נושאים
ויחידות מטפלות לשנת 2017

1%

10%

11%

22%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

1%

2%

0.5%
0.5%

1%
1%

1%

25%

הכנסות העירייה כולל אישורים לטאבו-25% חברה כלכלית כולל חנייה ופיקוח עירוני - 22%

איכות הסביבה כולל גינון ועבודות ציבוריות-11% תנועה-10%

גורמים חיצוניים-6% חינוך-5%

הנדסה כולל חשמל-4% משאבי אנוש כולל שכר וועד עובדים-3%

עמותת מלב"י-3% תרבות כולל תנועות נוער וספורט-2%

גזברות כולל תביעות ביטוחיות-1% דוברות-2%

רווחה-1% רכש )מכרזים(-1%

נושאים שונים-1% מועצה דתית-1%

מפעל המים-1% מוקד עירוני-0.5%

שיטור עירוני-0.5%
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 :72014בשנת הסתיים שהטיפול בהן זמני הטיפול בתלונות  34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עתד ת: חווןוגמשך ימי הטיפול בתלונה מושפע מאופן הטיפול הנדרש וממספר גורמים מטפלים כ .1

 , תובע עירוני וכדומה.ץ משפטימקק"ל, יוע

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

 תלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

 .נכון למועד פרסום דוח זה לא הסתיים 2017תלונות שהוגשו במהלך שנת  7-הטיפול ב .3

                                                           
 הנתונים בטבלה זו כוללים את התלונות שהטיפול בהן הסתיים. 4
 תלונות ממשרד מבקר המדינה ותלונה אחת מהוועדה לפניות הציבור בכנסת. 13 5

 

 מחלקהאגף/

מספר התלונות 

שטופלו עד 

 שבוע ימים

מספר התלונות 

שטופלו בין 

 שבוע לחודש

מספר התלונות 

שטופלו בין 

 חודש לחצי שנה

מספר התלונות 

שטופלו בין חצי 

 שנה לשנה

 כולל: הכנסות העירייה

 אישורים לטאבו
48 6 4  

 חברה כלכלית כולל:

 פיקוח עירוני; החנייה
30 12 9  

 כולל: איכות הסביבה

 ן; עבודות ציבוריותגינו
16 8 3  

  5 7 10 תנועה

  3 5 6 5גורמים חיצוניים

   3 2 חינוך

 :הנדסה כולל

 חשמל
3 1 5  

 :משאבי אנוש כולל

 ; ועד עובדיםשכר
2 6   

   1 6 עמותת מלב"י

 תרבות כולל: 

 תנועות נוער; ספורט
5 1   

  3  2 דוברות העירייה

 גזברות כולל:

 תביעות ביטוחיות
 2   

  1  1 מועצה דתית

   1 1 מפעל המים

  2   נושאים שונים

   2  רווחה

   2  )מכרזים( רכש

   1 2 מוקד עירוני

  1   שיטור עירוני
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 :2016 תלעומת שנ 2017פירוט השינויים בשנת  4.4

 

 :ממצאים אלה מצביעים

  29%-כב עלהסך מספר התלונות כך ש 2016בשנת אשר תלונות יותר מ 53התקבלו  7201בשנת 

 .2016לעומת שנת 

 

 נקודתית במספר התלונות שהוגשו  עלייהבכמות התלונות מצביע על  עלייהניתוח הסיבות ל

ו מהחלפת תוכנה למתן אישורים על היעדר חובות )אישור שנבע +(25על אגף הכנסות העירייה )

+(, 13) , ללא מאפיין אחידמחלקת תחבורה וועדת תנועהבמספר התלונות על  עלייה,לטאבו(

תלונות במספר ה עלייה+( ו8) ערעורים על דוח חנייה ןתלונות על רשות החנייה שכולשל  עלייה

 ., גם הן, ללא מאפיין אחיד+(8הציבור )תלונות  נציבשהתקבלו מטעם משרד מבקר המדינה ו

 

 90, התקבלו בלשכת הממונה על תלונות הציבור 2017תלונות שהתקבלו בשנת  235-, פרט לבנוסף

בירידה , משמע מדובר פניות 134בה התקבלו  ,2016בשנת אשר מפחות פניות  44, תלונות נוספות

                                                           
 .הוועדה לפניות הציבור בכנסתתלונות מנציב תלונות הציבור )משרד מבקר המדינה( ומ 6
 שכר; פארק עירוני; רכש; דוברות העירייה; מועצה דתית; רווחה; עמותת מלב"י ונושאים שונים.כולל משאבי אנוש ו 7

 

 

 שנה                  

      מחלקהאגף/

 

e-mail 

 

 טלפוניות

 

 במסירה/פגישה

 כתב/בפקסמב

 

 סה"כ

 

מספר 

התלונות 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 שעלה/ירד

; עירייההכנסות 

 תביעות ביטוח
30 48 4 5 5 7 39 60 21+ 

 -חברה כלכלית

 רשות החנייה

 פיקוח עירוניו

30 44 5 1 8 7 43 52 9+ 

איכות הסביבה 

 כולל גינון
18 20 1 2 7 5 27 27 - 

 +8 32 24 10 5 1 2 21 18 הנדסה כולל תנועה

תלונות מגורמים 

 6חיצוניים
5 13 - - 1 1 6 14 8+ 

 -2 12 14 2 1 - - 10 13 חינוך

תרבות, נוער 

 וספורט
2 5 - - - 1 2 6 4+ 

 מפעל המים

 ותאגיד הביוב
4 2 1 - - - 5 2 3- 

 +6 28 22 5 3 5 1 18 18 7נושאים שונים

 +2 2 - 1 - - - 1 - רווחה

 +53 235 182 39 30 14 14 182 138 סה"כ
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הילה מכיוון שאלה היו תלונות לאחר בחינה הוחלט להעבירן לטיפול אגף שרות וק .33%של 

ראשוניות והממונה על תלונות הציבור, כאמור, לא מטפל בהן, על פי הגדרות חוק הרשויות 

 . 2008-המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח

  

 זאת כתוצאהונקודתית  עלייה, פרט לבמספר התלונותמתמדת ירידה מצביעים על  ים אלהמצאמ

    שיפור בתפקוד יחידות העירייה.מו בלשכת הממונה על תלונות הציבורוהפיקוח המעקב מהעמקת 

  

 פירוט התלונות לפי אגפים ומחלקות: .5

 הנדסה:הות אגף לקחמהתלונות ב להלן התפלגות

  אחוזיםב סה"כ במשרד פקסכתב/מ טלפונית e-mail נושא/המחלקה

   1    1 תשלום על בנייה

  3% 1    1 רישוי ובניהסה"כ 

   3  1  2 חריגות בנייה

  9% 3  1  2 פיקוח על הבניהסה"כ 

   1 1    פגיעה בצובר גז תת קרקעי

  3% 1 1    תשתיותסה"כ 

   1 1    תאורת רחוב

  3% 1 1    סה"כ חשמל

   2    2 צומת מסוכנת

 מצב קשה של
   1  1   התחנה המרכזית

   5  3 1 1 תמרורים

   8  3  5 חניית נכים

   1    1 התקנת מראה פנורמית

   6  1  5 הסדרי תחבורה וחנייה

  73% 23  8 1 14 סה"כ תחבורה וועדת תנועה

   1    1 רישוי עסקים

 סגירת הכניסה
 הראשית לעיר 

1    1   

 אי קבלת מידע
 על הפסקת מים

1    1   

  9% 3    3 כללי

 20 1 9 2 32 100% 
14% 

 מהסה"כ

 

 עולה: קרייםעיהמצאים הממ

ומסתכם , %0.43-ב עלה, 7201בשנת התלונות  כללמבין אגף הנדסה  לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 .(2016בשנת  182מתוך  24לעומת  2017בשנת  235מתוך  32) תלונות 8של  עלייהב
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התפלגות התלונות באגף הנדסה לפי מחלקות
 

תחבורה וועדת תנועה-73%

רישוי ובניה - 3%

חשמל - 3%

תשתיות - 3%

פיקוח על הבנייה - 9%

כללי - 9%

פיקוח על הבנייה - 9% כללי - 9% תחבורה וועדת תנועה - 73%

תשתיות - 3% חשמל - 3% רישוי ובניה - 3%

 

 

 :תלונות( 32על אגף הנדסה )מתוך תלונות להלן דוגמאות ל

 ;חריגות בנייהעל  ותתלונ .1

 ;חניות נכיםעל ות תלונ .2

 ;תחבורההסדרי  התקנת מראה פנורמית, שינויי תמרורים,תלונות על  .3

 ;ביטול חניותעל  התלונ .4

 ;על תאורת רחוב התלונ .5

 תלונה על רישוי עסקים; .6

 .פגיעה בצובר גז תת קרקעיתלונה על  .7

 

 יבוריות עברה מאגף הנדסה בוצע שינוי ארגוני כשמחלקת עבודות צ 2016בשנת יש לציין כי 

 . ומחלקת רישוי עסקים עברה מאגף איכות הסביבה לאגף הנדסה לאגף איכות הסביבה
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התפלגות התלונות באגף הנדסה 

בשנים 2014-2017
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בוצע שינוי ארגוני כשמחלקת עבודות ציבוריות עברה מאגף הנדסה לאגף  2016שנת תחילת ב

 . הסביבה לאגף הנדסה ומחלקת רישוי עסקים עברה מאגף איכות איכות הסביבה
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 :אגף איכות הסביבה מחלקותלהלן התפלגות התלונות לגבי 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

  ,.%73-ד ביר, 7201התלונות בשנת  כללמבין אגף איכות הסביבה  לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 (.2016בשנת  182תוך מ 27לעומת  2017בשנת  235מתוך  27) על אף, שאין שינוי במספר התלונות

 

 

 

 

 

 

 

  אחוזים ב סה"כ אישית פגישה פקסכתב/מ טלפוניות e-mail המחלקה

   5  2  3 לקוי אשפהפינוי 

   3    3 רכב ניקיון

תאונה עם משאית 

 איסוף אשפה
1    1   

   3 1 1  1 שבירת פח אשפה

   1    1 שפההיעלמות פח א

  48% 13 1 3  9 ניקיוןסה"כ 

   1    1 מפגעי תברואה

  4% 1    1 תברואה מונעתסה"כ 

   1    1  שילוט

  4% 1    1 טוליסה"כ ש

   5   1 4 גינון לקוי

   4   1 3 עצים גיזום

   1    1 החלפת חול

  37% 10   2 8 ם ונוףיסה"כ גנ

   2  1  1 חדירת שורשים

עבודות כ סה"

  ציבוריות
1  1  2 7%  

 100% 27 1 4 2 20 סה"כ
11% 

 מהסה"כ
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 התפלגות התלונות באגף איכות הסביבה לפי המחלקות

מחלקת
 עבודות ציבוריות - 7%

תברואה מונעת - 4%

שילוט - 4%

גנים ונוף - 37%

ניקיון העיר 48%

תברואה מונעת - 4% מחלקת עבודות ציבוריות - 7% ניקיון העיר - 48%

שילוט - 4% גנים ונוף - 37%

 

 :תלונות( 27)מתוך  אגף איכות הסביבהעל תלונות להלן דוגמאות ל

 ;פינוי אשפהאי על  ותתלונ .1

 ;ות על שבירת פחי אשפהתלונ .2

 ;עצים גיזוםלות בקש .3

 ;אכיפת שילוטעל  התלונ .4

 ;י ואיסוף אשפהרכבי פינוות על תלונ .5

 ;חדירת שורשים לצנרת וניקוזעל ות תלונ .6

 .ה על אי החלפת חולתלונ .7
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 :חברה כלכלית

 מהממצאים העיקריים עולה:

 ,1.2%-ב ירד, 7201התלונות בשנת  כללחברה הכלכלית מבין ה לעשל התלונות  היחסיקן חל

 .(2016בשנת  182מתוך  3לעומת  2017בשנת  235מתוך  1)תלונות  2של  ומסתכם בירידה

 על החברה הכלכלית: התלונפירוט הלהלן 

 אי פינוי מכולת אשפה באזור התעשייה.על  התלונ .1

 :ירונירשות החנייה והפיקוח הע

 להלן התפלגות התלונות לגבי רשות החנייה והפיקוח העירוני:  

 ןטלפו e-mail נושאה
כתב/מ

 פקס

במסירה 
אישית/ 

 פגישה
  אחוזים ב סה"כ

פינוי מכולה אי 

 באזור התעשייה
  1  1 100%  

 %0.04 100% 1  1   סה"כ
 מהסה"כ

  אחוזיםב סה"כ בפגישה אישית פקסכתב/מ טלפוניות e-mail נושאה

   33  3 1 29 ערעור על דוח חנייה

   1    1 קבלת תו תושב

   2    2 הסרת עיקול מהבנק

   1    1 בעיית חניה לרכב נכה

אי קבלת מכתב על 
   1    1 ל דוח חנייהביטו

 תלונה על פקח 
   1    1 שנתן דוח חנייה

 תלונה על הליך גבייה 
   1    1 על דוח שלא התקבל

 המהווה %100 40  3 1 36 סה"כ רשות החנייה
 מהיחידה %78

 אחוזיםב סה"כ בפגישה אישית פקסכתב/מ טלפוניות e-mail נושאה

 תלונה על אורוות 
 סוסים בחצר בית

1    1  

ערעור על קנס על 
 השלכת פסולת

4  1  5  

  1    1 פינוי אסבסט

  2 1 1   רעש רב

  2    2 לכלוך לה עתלונ

 המהווים %100 11 1 2  8 סה"כ פיקוח עירוני
 מהיחידה %22

 22% 100% 51 1 5 1 44 סה"כ
 מהסה"כ
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 מהממצאים העיקריים עולה:

 , 7201התלונות בשנת  כלל הפיקוח העירוני מביןו רשות החנייה לעשל התלונות  היחסיחלקן 

 182מתוך  40לעומת  2017בשנת  235מתוך  15) תלונות 11של  עלייהומסתכם ב ,%20.0-בירד 

 .(2016בשנת 

 

 :תלונות( 51שות החניה והפיקוח העירוני )מתוך רעל תלונות להלן דוגמאות ל

 ;לביטול דוח חניהערעורים  .1

 ;קנס שלא התקבל ה על הליך גבייה בגיןתלונ .2

 ;ה על הסרת עיקול מהבנקתלונ .3

 ;תלונה על דוח שגדל מאוד .4

 ;ה על אי קבלת מכתב המאשר ביטול דוחתלונ .5

 ;בעיית חנייה לרכב נכהעל  התלונ .6

 ;ביטול קנס אשפהלערעורים  .7

 ;דוח בגין גרימת רעשקבלת ערעור על  .8

 ;תלונה על אורווה בחצר של שכנים .9

 דוח פינוי אסבסט;על  התלונ .10

 נה על לכלוך מסופרמרקט.תלו .11

 

 7201-2014 :כמות התלונות ברשות החנייה ובפיקוח העירוני בשנים
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 :ביטוחגזברות כולל ו הכנסות העירייה

 :ביטוחתביעות גזברות כולל הכנסות העירייה ולהלן התפלגות התלונות לגבי  

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

בשנת  התלונות כללביטוח מבין גזברות כולל הכנסות העירייה ועל של התלונות  היחסיחלקן 

מתוך  39לעומת  2017בשנת  235מתוך  60)תלונות  21של  עלייהמסתכם בו, %22.4-ב עלה, 7201

 (.2016בשנת  182

 

 :תלונות( 60מתוך ) ביטוחגזברות כולל ו הכנסות העירייהל עתלונות להלן דוגמאות ל  

 לטאבו;היעדר חובות תלונות על עיכוב בקבלת אישור  .1

  שירות לקוי במחלקת גבייה;ות על תלונ .2

 ;חת שוברי תשלוםאי שליעל  התלונ .3

 ;ה על חוב שלא קייםתלונ .4

 תלונה על אי קבלת הנחת גמלאי; .5

 ;ה על גבייה מכרטיס אשראי ללא ידיעהתלונ .6

 ;מרצפות שבורותכתוצאה מתקר בגלגל תביעה על  .7

 ופציעה ברחוב. לקבלת פיצוי עקב נפילה התביע .8

 

 :תרבות, נוער וספורט

 :לגבי אגף תרבות, נוער וספורטהתפלגות התלונות להלן 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מחלקהאגף/

 

e-mail 

 

 ןטלפו

 

 פקסכתב/מ

 פגישה 

  אישית

 

 סה"כ

 

 אחוזים ב
 

  97% 58 - 6 5 47 הכנסות העירייה

  3% 2 - 1 - 1 ביטוחת תביעו

 מהסה"כ 26% 100% 60 - 7 5 48 סה"כ

 ןטלפו e-mail המחלקה
 

 פקסכתב/מ
  אחוזיםב "כסה אישית פגישה

  50% 3 1   2 תרבות

  34% 2    2 נוער

  16% 1    1 ספורט

 מהסה"כ %2 100% 6 1   5 סה"כ
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 מהממצאים העיקריים עולה:

  ,2017בשנת התלונות  כללשל התלונות על אגף תרבות, נוער וספורט מבין  היחסיחלקן 

בשנת  182תוך מ 2לעומת  2017בשנת  235מתוך  6)תלונות  4של  עלייהומסתכם ב, %47.1-ב עלה

2016.) 

  

 :(תלונות 6מתוך )ל אגף תרבות, נוער וספורט עתלונות דוגמאות ללהלן 

 ;פיקוח על תנועות נוער .1

 מחסור במחשבים בספריית המבוגרים; .2

 חיובים בגין עסקה שלא בוצעה בגין חוג; .3

 הנחת תושב במתחם הגול טיים. אי קבלת .4

 

 :חינוךאגף 

 :חינוךאגף הלהלן התפלגות התלונות לגבי 

  

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

  ,7201התלונות בשנת  כללמבין יכות לאגף החינוך ישל התלונות המשו היחסיחלקן  .1

מתוך  14לעומת  2017בשנת  235מתוך  12)תלונות  2של  ומסתכם בירידה, %2.57-ירד ב

 (.2016בשנת  182

כשבשנת  ,מסך התלונות על אגף החינוך 83% תמהוומספר התלונות על מחלקת גני ילדים  .2

 .36% ווילדים הי גנימחלקת התלונות על  ,2016

 

 (:תלונות 12מתוך ) חינוךלהלן דוגמאות לתלונות על אגף 

 

 ;גן ילדיםלבאינטרנט רישום על  התלונ .1

 ;מעבר ילד לבית ספר אחר ללא הודעה לאב )הורים גרושים(תלונה על  .2

 תלונה על התנהלות בית ספר יסודי בנוגע לתלמיד; .3

 

 המחלקה

 

e-mail 

 

 ןטלפו

 

 כתב/מ

 פקס

 פגישה

 אישית

 

 סה"כ

 

 אחוזיםב
 

  84% 10  1  9 גני ילדים

  16% 2    2 בתי ספר

 מהסה"כ %5 100% 12  1  11 סה"כ
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 ; ילדים ןגליקויים בעל ה תלונ .4

 ;הנחה להורים לתאומים ולשלישיות ה על אי מתןתלונ .5

 תלונה על שיבוץ ילדה לגן ילדים; .6

 .בגן ילדיםסכנה בשיפוץ ה על תלונ .7

 

 :יחידות אחרות

 להלן התפלגות התלונות לגבי שאר יחידות העירייה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 , 7201התלונות בשנת  כללמבין אחרות היחידות ה לעשל התלונות  היחסיחלקן 

בשנת  182מתוך  26לעומת  2017בשנת  235מתוך  32)תלונות  6של  עלייהומסתכם ב, %0.67-ב ירד

2016). 

 

 :תלונות( 32רות )מתוך על יחידות אחתלונות  גבילדוגמאות להלן 

 ;פטור ממכרז של משרד עריכת דין שעובד עם העירייהתלונה על  .1

 ;תקינות הליך במכרז פומביעל תלונה  .2

 ;תפקוד אגף הרווחהתלונה על  .3

 ;התנהלות לא תקינה בסניף כפר סבא של עמותת מלב"יתלונה על  .4

 

 אגף/מחלקה

 

e-mail 

 

 טלפוניות

 

כתב/מ

 פקס

  פגישה

 אישית

 

 סה"כ

 

 אחוזיםב

  ,משאבי אנוש

 ועד עובדים ,שכר
5 - 2 1 8 3% 

 1% 2 - - - 2 )מכרזים( רכש

 3% 7 - 2 4 1 עמותת מלב"י

 2% 5 - - - 5 דוברות העירייה

 1% 2 - 1 - 1 רווחה

 1% 2 - - 1 1 נושאים שונים

 0.5% 1 - - - 1 מוקד עירוני

 0.5% 1 - - - 1 שיטור עירוני

 1% 2 - - - 2 מועצה דתית

 1% 2 - - - 2 מפעל המים

 מהסה"כ 14% 32 1 5 5 21 סה"כ
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 תלונה על מחירים גבוהים בסניף כפר סבא של עמותת מלב"י; .5

 ;הלנת שכר ה עלתלונ .6

 ;טיפול לקוי במוקד העירוניתלונה על  .7

 תלונה על הפצה מאוחרת של חוברת זמן איכות; .8

 ;אי מענה טלפוני במחלקת שכרעל תלונה  .9

 ;תו זהב לחנייהתלונה על  .10

 תלונה על משגיח כשרות; .11

 תלונה על צורך בשיפוץ מקווה. .12

 

 מפעל המים:תלונות על ה 2 להלן

 תלונה על דליפות מים מתמשכות; .1

 תלונה על אי מוכנות מפעל המים להסב דירה מעסקים למגורים; .2

 

תלונות הטיפול ב. על פי חוק מבקר העירייה בידיהמבוקרות מפעל המים אינו נכלל בין היחידות 

לידי הממונה על תלונות  מגיעותאשר תלונות הבמסגרת של רצון טוב ונעשה על מפעל המים 

 לטיפול מפעל המים. מועברותהציבור 

 

 :גורמים חיצונייםמהמגיעות תלונות בפול טי

הממונה על תלונות ואשר טופלו על ידי מגורמים חיצוניים להלן, פירוט התלונות שהתקבלו 

  :2017בשנת  ,הציבור

 

 

 

 

 

 

 

 מהממצאים העיקריים עולה:

 , 7201התלונות בשנת  כללמבין  אשר הגיעו מגורמים חיצונייםשל התלונות  היחסיחלקן 

בשנת  182מתוך  6לעומת  2017בשנת  235מתוך  14)תלונות  8של  עלייהב ומסתכם ,2.69%-עלה ב

2016). 

 e-mail גורם החיצוני הפונהה
 בכתב

 בפקס
 סה"כ

 

 באחוזים

  - תלונות ממבקר המדינה
  13 1 12 נציבות תלונות הציבור

93% 
 7% 1  1 ניות ציבור בכנסתועדה לפ

 14 1 13 סה"כ
6% 

 מהסה"כ
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 תלונות(: 14תלונות מגורמים חיצוניים )הפירוט להלן 

 

 :תלונות( 13) נציבות תלונות הציבור - המבקר המדינ

 ;מעקלים שנשלחו מעיריית כפר סבא, בנוגע לדוחות חנייה תלונה על .1

 ;דרישה לא מוצדקת לתשלום חוב ושרות לקוי עלתלונה  .2

 ;19.10.14-אי מתן מענה לבקשתו לביטול דוח חנייה מה תלונה על .3

 ;העסקת יועץ משפטי חיצוני תלונה על .4

 ;עיות חנייה ברחוב אנה פרנקתלונה על ב .5

 ;העירייה הזניחה את הטיפול בדרך הגישה אל מקלט ציבוריתלונה על כך ש .6

 ;רישום לגן ילדיםתלונה על  .7

 ;אי טיפול במפגע רעש ממפוחי עליםתלונה על  .8

 ; נזק לרכבתלונה על  .9

 ;אורט שפירא בעיית חנייה ליד תיכוןתלונה על  .10

 ;מקווה נשיםתלונה על  .11

 ;עקיצות יתושיםתלונה על  .12

 .הפרדס-גורדון-בעניין התחדשות עירונית והסדרי חנייה ברחוב ששת הימיםתלונה  .13

 

 :(ה אחת)תלונ עדה לפניות הציבור בכנסתו

 .תשלום מיסי ארנונה גבוהים .1

 

 מיידי בשיתוף פעולה מלאטופלו באופן שהתקבלו מנציב תלונות הציבור רוב רובן של התלונות 

 .בדבר תנוגעוהעם היחידות 

 

 



 30 
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 נספח א'
 

 במספר התלונות: עלייההאגפים/מחלקות הגורמים ל 4פירוט התלונות של  ,להלן
 

  

 אגף הכנסות:
 

 .ח' כ'גב' מטעם:  – קבלת אישור ממח' הארנונה לשם קבלת תו אזורי מרשות החנייה .1

 י' ש'.מר מטעם:  – מחלקת הארנונהתלונה על שירות לקוי ב .2

 .מ' י'מר מטעם:  – הנחת נכה בארנונה .3

 .י' ב'גב' מטעם:  – אי שליחת שובר תשלום ארנונה על הארכת הסכם חוזרה שכירות .4

 .א' ב'גב' מטעם:  – יתרת זכות בחשבון הארנונה והחזרת כספים .5

 מ' א' מחברת א' ט'.גב' מטעם:  – אי שליחת שוברי תשלום .6

 .מטעם: עו"ד ע' ג'. – חנות ברחוב ויצמן - 2017פברואר -ארנונה לחודשים ינואר חשבונות .7

 .ד' ב' א'מר מטעם:  – דרישת חוב .8

 ד' ג'.מר א' וגב' מטעם:  – הודעת תשלום ארנונה שלא הגיעה .9

 .ת' פ'גב' מטעם:  – גבייה ללא ידיעה מכרטיס האשראי .10

 .ע' פ'גב' מטעם:  – חוב שלא קיים .11

 .י' ש'מר מטעם:  – ל שירות לקוי במחלקת הארנונהע -תלונה חוזרת  .12

 .ד' ז'גב' מטעם:  – התעניינות בנושא השטחים בבית .13

 .ל' כ'גב' מטעם:  – החזר כספי עבור ארנונה ששולמה מראש לשנה .14

 .ח' א' ב'גב' מטעם:  – בבית אבותארנונה על השטחים הציבוריים  .15

 .ח' ר'גב' מטעם:  – בקשה לשליחת חשבונית למייל .16

 מטעם: מר ח' ג'. –בעיה בשליחת חשבון הארנונה   .17

 .ע' א'גב' מטעם:  – שירות לקוי במחלקת הגבייה .18

  .מטעם: מר ד' ל' – תלונה בדבר אי קבלת חשבונות ארנונה .19

 .מטעם: גב' ר' ב' – אי קבלת הנחת גמלאי .20

 .מטעם: גב' נ' ג' – אי מענה טלפוני לבירור קבלת מסמכים שנשלחו בפקס .21

 .מטעם: מר א' י' – לעיריית כפר סבא 2012משנת  ,'ה' חובותיו של א .22

 .מטעם: גב' ל' ש' – ₪ 600-קבלת החזר של כ .23
 .מטעם: גב' נ' א' – התנהגות לקויה בהחזר כספי עבור ארנונה ששולמה מראש .24
 .מטעם: גב' ב' א' ק' – - בקשה לזיכוי ארנונה בגין נכס בשיפוץ .25
 .ד' ב' מטעם: מר – אי משלוח הודעות תשלום ארנונה .26
 .מטעם: גב' ש' ת' – תלונה למח' השומה על שיפוץ ובנייה .27
 .מטעם: מר א' צ' – חובות ארנונה לעירייה .28
 .מטעם: מר א' ש' – חיובי ארנונה .29
 .מטעם: מר ד' פ' – אי שליחת אישור או קבלה על תשלום ארנונה .30
 .מטעם: ד' ב' – אי משלוח הודעות תשלום ארנונה .31
 .מטעם: ד"ר י' ק' – למהאישור תשלום על ארנונה ששו .32
 .מטעם: ד"ר י' ק' – דיסאינפורמציה וקצרים בתקשורת מול ארנונה במעבר דירה .33
 .מטעם: גב' מ' ס' – במחיר הארנונה עלייה .34
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 . ../2מטעם: גב' א' ומר ש' א' מרח' התחיה.. – מדידות לארנונה .35
 .מטעם: מר ח' ל' – שובר לתשלום ארנונה .36
 .מטעם: מר י' ע' – שיתתזכורת שלי -עדכון גודל דירה  .37
 .מטעם: ד"ר ד' פ' – אי מענה לפקסים -היעדר תפקוד במח' הארנונה  .38
 .מטעם: גב' א' ל' – אי קבלת אישור תשלום למרות פניות רבות .39
 .מטעם: גב' י' ל' – אי קבלת שוברי ארנונה .40
 .מטעם: מר א' ו' – שליחת שוברי תשלום ארנונה .41
 .מטעם: מר ר' ו' – סיום חוזה השכירותהעברת שם משלם בחשבון הארנונה לאחר  .42
 .מטעם: מר ע' ה' – שליחת אישור עבור מפעל המים כפר סבא .43
 .מטעם: מר צ' א' – אישור היעדר קבלת הנחה/היעדר אחזקת נכס .44
שואל האם יכול  -תלונה בנוגע למבנה ללא היתר בחצר הבניין שמשלם עליו ארנונה  .45

 .מטעם: מר ש' מ' – להשכיר אותו
וגע להחזר תשלומים ששולמו בכרטיס אשראי במקום שיקים דחויים שניתנו על תלונה בנ .46

 .מטעם: מר י' ג' – חוב
 

 אישורים לטאבו:
 .מטעם: גב' ש' ב' ס' – הנפקת אישורי עירייה .1

 .מטעם: מר י' וגב' פ' ש' – הגשת השגה על דירה -קבלת אישור לטאבו  .2

 .מטעם: מר מ' ג' – אי קבלת אישור לטאבו .3

 .מטעם: גב' ג' נ' – ור לטאבוקבלת איש .4

 .מטעם: משפ' כ' – בקשה לאישור ארנונה לטאבו .5

 .מטעם: גב' ד' ה' – השלמת רישום בטאבו .6
 .מטעם: מר מ' נ' – תעודה על תשלום חובות לעירייה .7

 .מטעם: גב' ש' ומר י' י' – חוסר טיפול בעניין המצאת אישור לטאבו .8
 .מטעם: עו"ד ע' י' – קבלת אישורים לטאבו .9

 .מטעם: מר י' ש' – עיכוב בחתימה על אישורי עירייה  .10
 .מטעם: עו"ד י' א' – אישורי עירייה לטאבו  .11

  מטעם: מר נ' ו'. –קבלת אישור לטאבו   .12
 
 

 רשות החנייה:
 .מטעם: מר ע' וגב' א' ז' – שלא התקבל לעולםהליך גביה על דוח חניה  .1
 .מטעם: גב' ת' מ' – ערעור על דוח חנייה .2
 .מטעם: מר צ' כ' – חניית נכהערעור על דוח  .3
 .מטעם: מר א' ס' – דוח חנייה .4
 .מטעם: גב' מ' ב' א' – עיקול בנק הפועלים הסרת .5
 .מטעם: גב' א' ק' – בקשה לביטול דוח חנייה .6
 .מטעם: גב' ל' ח' – ערעור על דוח חנייה .7
 .מטעם: מר מ' נ' – דוח חנייה .8
 .מטעם: גב' ש' נ' – ערעור על דוח חנייה .9

 .מטעם: מר א' ס' – וח חנייהערעור על ד .10
 .גב' ת' א' מטעם: – ערעור על דוח חנייה .11
 .מטעם: מר ג' פ' – סיום טיפול והודעת תשלום קנס .12
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 .מטעם: מר ש' ס' –  קת חנייה ברחוב אנה פרנקערעור על דוח חנייה ומצו .13
 .מטעם: מר י' י' – ערעור על דוח חנייה .14
 .מטעם: גב' ע' כ' – דוחות חנייה 2רעור על ע .15
 .מטעם: גב' ס' ד' – דוח חנייה לבקשה לביטו .16
 .מטעם: גב' ו' י' – דוחות חנייה - חברת "לקט ישראל" .17
 .מטעם: גב' ה' י' – רשות החנייה על ידיערעור על דוח חנייה שלא טופל  .18
 .מטעם: גב' ק' כ' – ערעור על דוחות חנייה .19
 .מטעם: מר א' א' – ערעור על דוחות חנייה .20
 .ח' ק' מטעם: מר – דוח חנייה .21
 .מטעם: גב' ד' א' – פח לממדים עצומיםדוח פעוט שת .22
 .מטעם: מר מ' ג' – אי קבלת מכתב ביטול על דוח חנייה .23
 '.א 'בשם ה 'ע 'עו"ד סמטעם:  – דוחות חנייה .24
 .מטעם: מר ב' ל' – 2014דוח חנייה משנת  .25
 .מטעם: מר מ' ח' – לקבלת תו תושב לרכב בקשה .26
 .מטעם: גב' נ' א' – רהערעור על דוח חנייה במדרכה אפו .27
 .מטעם: מר א' – ערעור על דוח חנייה ברחבה ללא שילוט .28
 .מטעם: מר א' ג' – בעיות חנייה לרכב נכה ברחוב ויצמן ליד מרכז אהרוני .29
 '.ש 'א-'א 'עו"ד רמטעם:  – ביטול דוחות חנייה לפני עיקול .30
 .מטעם: גב' ח' א' – חנייה חערעור על דו .31
 '.ח 'הם מטע - ערעור על דוח חנייה .32
 '.ו 'ע מטעם:  –ערעור על דוח חנייה  .33
 .מטעם: גב' ח' כ' – 2דוח חנייה ובעיה חמורה בנושא חנייה באזור  .34
 '.ש 'ימטעם: גב'  – רעור על דוח חנייהע .35
 '.י 'למטעם: מר  – ערעור על דוח חנייה .36
 '.פ 'אמטעם: מר  – ערעור על דוחות חנייה .37
 '.מ 'ש מטעם: גב' – ייהעל כך שנתן דוח חנ 'מ 'תלונה על הפקח צ .38
 '.א 'ב 'אמטעם:  מר  – רעור על דוח חנייהע .39

 
 

 ועדת תנועה ומח' תחבורה:
 '.ג' ימר  מטעם: -צומת המהווה סיכון חמור לבטיחות ציבור הנהגים והולכי הרגל  .1

 '.ב 'דמטעם: מר  -חניית נכים ללא שימוש ברחוב גבעולים  .2

 '.ד 'אמטעם: מר  -התקנת מראה פנורמית  .3

 אלברט חברוני -בה הקשה של תחנה מרכזית אגד כפר סבא מצ .4

 '.ש 'דמטעם: גב'  -חניות שבוטלו ברחוב המנופים  -תלונה על אגף התנועה והחנייה  .5

 '.צ 'דמטעם: מר  -אי קיום אישור ועדת התנועה על סימון מעטפה בכניסה לחנייה  .6

 '.ממטעם: גב' י'  -צמצום חניות נכים בעיר  .7

מטר הגורמים לבלבול ואי הבנה בהסדרי  50-ם באותו רחוב במרחק של כשני תמרורים שוני .8
 '.י 'עמטעם: גב'  -התנועה 

 '.מ 'אמטעם: מר  -חניות נכים ברחוב אהרונוביץ  .9

 '.מ 'אמטעם: מר  -בעיר ובזבוז מקומות חנייה עקב כך  מחזורמיקום מתקני  .10

 '.מ 'אמטעם: מר  –אי הסכמה לנציג ציבור בוועדת תנועה  .11
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 '.מ 'אמטעם: מר  – 72ות תחבורה וחניה ברחוב רוטשילד בעי .12

 '.מ 'אמטעם: מר  - 3חניית נכה שמורה ברחוב אהרונוביץ'  .13

 '.מ 'אמטעם:  - 18מחיקת חניית נכים ברחוב אהרונוביץ   .14

 '.ה 'ימטעם: מר  -סכנת נפשות  -הגבורות  -צומת הרחובות רופין   .15

 '.ק 'ר: מר מטעם -תמרור איסור חנייה ברחוב ירושלים   .16

 '.ל 'אמטעם: גב'  -הסרת חניית נכים   .17

 '.ק' אמטעם: מר  -התייחסות פוגענית מצידה של הילן דהרי   .18

 '.ב 'זמטעם: מר  -חניות נכים ברחוב אהרונוביץ   .19

 -הקצאה של חלק מחנייה שמורה לחניית נכה  - 12פנייה למוקד בנוגע לרחוב המייסדים   .20
 '.ה 'אמטעם: מר 

ופן קבוע את הגישה לפח האשפה על ידי החניית מכוניתו בצמוד לשער שכן שחוסם בא  .21
 '.ג 'אמטעם: מר  -הפח 

 '.ש 'אמטעם: מר  -הסדרי תנועה ברחוב נחליאלי   .22

 '.ג-'כ 'אמטעם: גב'  - 6רחוב בן גוריון  -מתווה חנייה   .23
 

 

 :והוועדה לפניות הציבור בכנסת מבקר המדינה ונציב תלונות ציבור
 '.ע 'דמר מטעם:  -לים שנשלחו מעיריית כפר סבא, בנוגע לדוחות חנייה תלונה על מעק .1
 '.ע ' דה מטעם: מר בהמשך לתלונ - 'מ 'משרד ה -העסקת יועץ משפטי חיצוני  .2
 '.ח 'תמטעם: גב'  -דרישה לא מוצדקת לתשלום חוב ושרות לקוי  .3
 '.כ 'ימר עם: מט - 19.10.14-בנוגע לאי מתן מענה לבקשתו לביטול דוח חנייה מה התלונ .4
 '.ל 'מגב' בשם  'ס 'שמר מטעם:  -בעיות חנייה ברחוב אנה פרנק  .5
 '.י 'ימר מטעם:  - ..ל בדרך הגישה למקלט ציבורי מס'העירייה הזניחה את הטיפושתלונה  .6
 '.ס 'אמר מטעם:  -רישום לגן ילדים  .7
 '.ר 'רגב' מטעם:  -אי טיפול במפגע רעש ממפוחי עלים  .8
 '.ד 'ל' גבמטעם:  -נזק לרכב  .9

 '.ב 'צגב' מטעם:  -בעיית חנייה ליד תיכון אורט שפירא  .10
 '.פ 'ד 'אגב' מטעם:  -מקווה נשים ברחוב קפלן  .11
 '.ב 'ד"ר עמטעם:  -עקיצות יתושים  .12
 - הפרדס-גורדון-בעניין התחדשות עירונית והסדרי חנייה ברחוב ששת הימיםה תלונ .13

 '.פ' גב' במטעם: 

 '.א 'שמר מטעם:  - לוועדה לפניות הציבור בכנסת הלונת -תשלום מיסי ארנונה גבוהים  .14
 

 
  


