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 י בתי הספר לאירוע משיחיהזמנת ילד -שאילתה 

. האם בבתי ספר בשכונה הירוקה נתלתה הזמנה לילדי השכונה לאירוע "לקבלת פני משיח" שעתיד 1

להיערך בחסות העירייה? )האירוע עצמו עתיד להתקיים לאחר הגשת שאילתה זו, אך לפני ישיבת 

 מועצת העיר(

 . מיהו הגורם האחראי לתליית המודעה?2

פיו ארגונים פרטיים מקבלים אפשרות לארגן אירועים בחגים בחסות עיריית כפר . מהו הנוהל של3

 סבא? כיצד ניתן לארגן אירוע ולקבל עליו חסות עירונית?

 . נבקש את רשימת הארגונים שמארגנים בשיתוף העירייה את אירועי ל"ג בעומר.4

 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 ועצת העירחברת מ      חבר מועצת העיר
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 הזמנת ילדי בתי הספר לאירוע משיחי -שאילתה מענה ל

ראשית יצוין כי עיריית כפר סבא מקדמת ערכי סובלנות ופלורליזם, ומאפשרת לזרמים השונים 

 . ויות ואירועים בהתאם להשקפת עולמםקיום פעיל

ספר בשכונה הירוקה נתלתה הזמנה לילדי השכונה לאירוע "לקבלת פני משיח" שעתיד  האם בבתי. 1

להיערך בחסות העירייה? )האירוע עצמו עתיד להתקיים לאחר הגשת שאילתה זו, אך לפני ישיבת 

 מועצת העיר(

 אגף החינוך.ו ת הספרללא ידיעת מנהלת בי, י עגנון"ההזמנה לאירוע נתלתה מחוץ לביה"ס ע"ש ש

 מיהו הגורם האחראי לתליית המודעה? .2

  או מי מטעמו.  (80בית חב"ד בשכונה הירוקה )למיטב ידיעתנו, 

. מהו הנוהל שלפיו ארגונים פרטיים מקבלים אפשרות לארגן אירועים בחגים בחסות עיריית כפר 3

 סבא? כיצד ניתן לארגן אירוע ולקבל עליו חסות עירונית?

י העיר בהתאם לתוכנית העבודה תוך הקפדה על ופעילויות עבור תושבאירועים  מארגנתהעירייה 

 . עמידה בתנאי הרישוי באם נדרשים

פרויקטים לרווחת במסחריים עם ארגונים עצמאיים או גופים  ותפותבשתים העירייה פועלת לע

-רטלמשל בפעילויות ב"חודש הגאווה והסובלנות" בשיתוף ארגון 'איגי', אירוע חממת סטא ,הציבור

חלוקת תפקידים  אירועים לנוער בשיתוף קניון ערים. השותפות כוללתעם חברת אריקסון ואפ 

או חברת  חברו העירייה תשיקול דעת הנהלבהוראות הדין, בינם לבין הרשות, ע"פ ומשאבים 

  המועצה מחזיקי התיק הרלבנטי.

 אירועי ל"ג בעומר.. נבקש את רשימת הארגונים שמארגנים בשיתוף העירייה את 4

 חב"ד. 
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 קייטנות עירוניות בבתי הספר ובגני הילדים -שאילתה 

בהמשך להצעה לסדר שהגשנו בחודש מרץ בנושא הקייטנות וההבטחה שקיבלנו להיערכות 

 ענות על השאלות הבאות:בהתאם, נבקש ל

 . באיזו מתכונת יערכו הקייטנות העירוניות בקיץ בגנים ובבתי הספר?1

 . כיצד נערכת לכך העירייה מבחינת גיוס והכשרת כוח אדם, פרסום הקייטנות ורישום?2

 . האם כל הילדים שירשמו לקייטנות יזכו למקום בהן?3

 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 קייטנות עירוניות בבתי הספר ובגני הילדים -שאילתה למענה 

 בפתח הדברים יצוין כי שאילתות דומות נענו כבר מספר פעמים, ובהרחבה. 

 להלן תשובות לשאלות שהועלו בשאילתה:

 הקייטנות העירוניות בקיץ בגנים ובבתי הספר?באיזו מתכונת יערכו . 1

 קייטנות עירוניות בבתי הספר

תי ב 20-)כ הספר היסודיים בעיר יתלכל ב ג',-'א כיתותעבור יופעל  'בית הספר של החופש הגדול'

, 1-19.7.2018 בתאריכיםיופעל הוא . תלמידים 3,000-כ הערכותינו,, ע"פ בוצפויים להשתתף ו (ספר

עם אפשרות , למשתתף ₪ 450רד החינוך ועומד על מסובסד על ידי מש המחיר. 8:00-13:00בשעות 

  .13:00-16:30 שיפעל בשעותצהרון מוזל ללהירשם 

החברה לתרבות . הספר יתבב םן רב בחינוך, חלקם מוריניסיו יובעל ניםמומימעובדים  רכבמוצוות ה

קווים ל בהתאם ,יחודיותיואיכותיות  ופעילויות העשרה ופנאינוכיות יתוכניות ח גבשתמ הפנאי

לשאלות ולתמיכה מענה למתן רות, ילרשות ההורים יעמוד מרכז ש .המנחים של משרד החינוך

 מקוונת. בהרשמה ה

 קייטנות בגני ילדים

גנים הקצרים תפעלנה קייטנות בו ורך החודשימשך כרגיל לכל אתהפעילות בגני היול"א  ,בחודש יולי

 פעלה פרטית. הב קצרות

 1-14.8.2018ותופעלנה בתאריכים  תיפתחנה בהתאם לביקוש ההוריםקייטנות הבחודש אוגוסט, 

 .₪ 1450, בעלות 07:30-16:00)כולל ימי שישי( בשעות 

 יתכן שינוי בעלויות לאור התקנות החדשות שפורסמו לאחרונה בנושא, אנו לומדים את האמור בהן. 

עדיפות להפעלת הקייטנה תינתן לגננות שבוחרות בכך, וקייטנות בשאר הגנים, בהתאם לצורך 

התכנים יגובשו ע"י הגננות והמפעילים בליווי אגף . יופעלו על ידי מפעילים חיצוניים ולביקוש,

 החינוך. 

 . כיצד נערכת לכך העירייה מבחינת גיוס והכשרת כוח אדם, פרסום הקייטנות ורישום?2

 קייטנות בבתי הספר

שתת על הרישום ברובו מו .ם דרך מרכז השירות של אגף התרבותהעירייה תקיים את הרישו

לקבלת תמיכה פרונטאלית או פשרות , עם אמקוונת )רישום באמצעות אתר האינטרנט(פלטפורמה 

מתקיים מקרב מורי בית הספר בעדיפות ראשונה, ומקרב תושבי העיר  טלפונית. גיוס כוח האדם

 . (סטודנטים או מד"צים)

  קייטנות בגני הילדים

 בגן.  הגננות אחראיות על הקייטנות ומנהלות את הרישום מול ההורים

 הילדים שירשמו לקייטנות יזכו למקום בהן?. האם כל 3

 .קלטו בקייטנותרשמו ייהילדים ש כל

 



 

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

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

29.4.2018 

 

 531מחלפי סוקולוב ותל חי בכביש  -שאילתה 

ראשית, כאופוזיציה אנחנו מחזקים את ידיו של ראש העירייה צביקה צרפתי בעמידתו מול חברת 

"נתיבי ישראל" ועיריית הוד השרון במאבק הצודק לשימור עצי "יער אוסישקין" למען הדורות 

 הבאים.

תו גם ביטול ני על ביטול הפרויקט בסוקולוב ואינתיבי ישראל" הודיעה באופן דורסמאחר וחברת "

הפרויקט בתל חי, האם עיריית כפר סבא מתכוונת לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לאפשר את 

ביצוע הפרויקט בסוקולוב בתוואי אחר שלא יפגע בעצים, כמו גם את המשך העבודות במחלף תל 

 חי?

 

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 531מחלפי סוקולוב ותל חי בכביש  -שאילתה מענה ל

ראשית, כאופוזיציה אנחנו מחזקים את ידיו של ראש העירייה צביקה צרפתי בעמידתו מול חברת 

"יער אוסישקין" למען הדורות "נתיבי ישראל" ועיריית הוד השרון במאבק הצודק לשימור עצי 

 הבאים.

תו גם ביטול ני על ביטול הפרויקט בסוקולוב ואימאחר וחברת "נתיבי ישראל" הודיעה באופן דורס

הפרויקט בתל חי, האם עיריית כפר סבא מתכוונת לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לאפשר את 

את המשך העבודות במחלף תל  ביצוע הפרויקט בסוקולוב בתוואי אחר שלא יפגע בעצים, כמו גם

 חי?

עיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה בקידום עבודות התשתית של עורקי העיר הראשיים, תל חי 

 תושבי העיר. ובצרכי בערכי הנוף והסביבה  ותהתחשבולוב, ומחויבת לתכנון מיטבי שלהם, תוך וסוק

פרויקטים ולקדם בהקדם בבקשה להפריד את ה 'נתיבי ישראלחברת 'עיריית כפר סבא פנתה ל

 האפשרי את העבודות במחלף תל חי. 

עתירה מנהלית דחופה ובקשה למתן צו ארעי הגישה עיריית כפר סבא , 15.4.18לאחר מכן, בתאריך 

עצים מתוך  170-ולמתן צו ביניים המורה למשרד התחבורה ולנתיבי ישראל להימנע מפגיעה ב

בית המשפט חייב את  .531"חורשת אוסישקין" מכורח קידום ביצוע בניית מחלף סוקולוב לכביש 

 . 6.5.18המשיבים למתן מענה עד לתאריך 

בין פיתוח תשתיות איזון שמירה על לפעול לתכנון חלופי מיטבי תוך עיריית כפר סבא תמשיך 

 בנושא.  להחלטה שיקבל בית המשפטבכפוף  הקיימותעירוניות לבין שמירה על איכות החיים וערכי 

 

  

 


