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ייחודה של כפר-סבא נעוץ בעברה, החל משנת היוסדה בשנת 1903 )תרס"ג(. 
בהתהוות  הן  משמעותי  חלק  נטלו  שגריריה,  הם  ותושביה-  ומובילה  מנהיגה  כרשות  כפר-סבא, 

והתפתחות המדינה והן ביצירת המקום- העיר כפר-סבא.
לאורך כל עשורי קיומה, נשזר כחוט השני, העשייה המגוונת על בסיס תשתית התכנון הפיסי-נופי של 
המושבה-עיר ולכך השלכות מיטביות בתחומי החיים השונים; חברה, חינוך, תרבות, בריאות ופנאי, 

שימור בר קיימא, מורשת ועוד. 
בו  מקום  ולחוות  לחוש  הזדמנות  מוענקת  בעיר,  כיום  המתהלכים  ולתושב  האורח  עובר  בעבור 

הושקעה חשיבה, תכנון וכוונה למען יצירת מקום לרווחת האדם. 
מגוון האוכלוסייה בעיר - ותיקים, משפחות חדשות, נוער יחד עם הנהגת הרשות, הם ממשיכי דרכם 

של ראשונים באחריות ובזיקה למקום.

פרופיל
העיר

כפר סבא

'חצר הכובש', הכשרה לקיבוץ 
הכובש במושבה.  שנות ה- 30
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כפר סבא - הראשונה בשרון

מקום ראשון עם 
תוחלת החיים 

הגבוהה ביותר* 

 84.8
שנים 

95.3%בממוצע*

78.9%

72.7%
שנה שנייה ברציפות 

מקום הראשון בשביעות 
רצון התושבים מאזור 

המגורים*

מקום שני בשביעות 
רצון תושבים 
מהפארקים 

והשטחים הירוקים*

כפר סבא כובשת את פסגת 
רשימת הערים האיתנות 

המונות 50-200 אלף 
 תושבים שנת 2020.

מדד דן &ברדסטריט

מקום ראשון בתחרות 
 מצטייני המחשוב
IT Awards, שנת 
2019 ושנת 2020

מקום ראשון במדד 
השקיפות של עמותת 
שקיפות בינ"ל ישראל 

 ברשויות המקומיות, 
שנת 2019 ושנת 2018

מקום ראשון בפרס מיתוג 
רשויות בנושא עידוד טיפול 

בעצים במרחב הציבורי
2019. מיזם "ניהול היער 

העירוני" של משרד החקלאות

מקום שלישי בקרב ארגונים 
בישראל והרשות המקומית 

המובילה - המרכז הישראלי 
לניהול בקטגורית שירות 

הפנים 2019

מקום ראשון בשביעות 
רצון תושבים מהניקיון 

באזור המגורים*

*נתוני מדד איכות חיים לשנת 2019, הלמ"ס- ערים גדולות, דצמבר 2020
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**נתוני ארנונה 11/2020* נתוני מרשם אוכלוסין 12/2020

**

כ-14 קמ"ר

111,088

שטח גינוןשטח העיר

מספר בתי אב

כ-1,300 דונם 

34,351
מספר תושבים

התפלגות גילאים לאורך השנים

התפלגות בין גברים לנשים בעיר

53,99757,091 49%51%

 550 גמלאים 2800 עובדי עירייה
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חינוך 24/7

מנהיגות ותנועות נוער

מתוכם 28 לחינוך המיוחד
9 גני מוכש"ר

4,912

ילדים בבתי הספר

בתי ספר
תיכוניםיסודיים 

חטיבות ביניים
עצמאיות

על יסודי
6 שנתי

ילדים בגני הילדים195 גני ילדים

19,396226
66

כולל מוכש"ר )מוכר שאינו רשמי(

סה"כ תלמידות 
ותלמידים בעיר

24,308

תנועות 
נוער

קבוצות 
מנהיגות נוער

פעילים בתנועות נוער 
וקבוצות מנהיגות 624 4,500

79.8%
מתגייסות 

לצה"ל

88%
מתגייסים 

לצה"ל

80%
מתנדבי 

נוער

 14,000
שעות מעורבות 

חברתית של צעירים 
בקהילה
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קהילה ותרבות

ספורט
מגרשים משולבים

מתחמי כושר חדרי סטודיו לחוגיםחדרי כושר
פתוחים לציבור

מגרשי כדורגלאולמות ספורט 46

21515

276

מרכזי קהילה, 
נוער ותרבות

עמותות, ארגונים 
ופרוייקטים חברתיים

מרכזי העשרה 
ופנאי

מועדוניותמתנדבים

מועדוני 
גמלאים

בית 
מתנדב

בית למשפחות 
מיוחדות

בית מועצת 
נשים

מרכז הורים 
עירוני

בית 
אומנים 32

100

9

10,0004

7
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ביטחון והיערכות לחירום
מקלטים 
ציבוריים

מתנדבים 
בחירום

נגררי חירום  מ"ר שטח 
מרכז הפעלה חדש

מוסדות חינוך 
מאובטחים

מערכת ביטחון 
שוטף

שעות 
ביממה

מערך חירום 
עירוני

מערכת היקפית 
חכמה

מצלמות 
אבטחה 64

250
9

24

470

83

מוקד עירוני 
ומוקד ביטחון
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קיימות ואיכות הסביבה
גינות 

קהילתיות

רכבים 
חשמליים

מבקרים במרכז 
קיפוד

תלמידים בקבוצות 
מנהיגות ירוקה

 גינות ציבוריות 
)עם מתקני משחק(

גינון ללא הדברת 
עשבייה

התייעלות בחשמל 
במוסדות העירייה

הפחתה בצריכת המים 
להשקיית גינון בעיר ב-2018 

גינות 
כלבים

מערכות לניהול 
אנרגיה חכמה

גינות מקיימות 
בגני ילדים

גנים 
ירוקים

 )PV( מערכות סולאריות
במוסדות ציבור וחינוך 

10,500-  מגה וואט 
בשנה

גינון בר 
קיימא 17

20
20,000

108
100%
6.9%
11.7%

400

13
25

85
36

60
פי 6 גידול 

בייצור החשמל 
העירוני בשנה 

האחרונה
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ערכי 
הארגון

מצוינות
שיתופיות

שקיפות

נגישות, הכלה ושילוב
בריאות

חוסן עירוני

תכנון

חדשנות
קיימות

בטיחות
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מטרות 
העיר

כפר סבא עיר קהילתית 
של ערבות הדדית וערכי 

כבוד האדם

כפר סבא עיר נגישה, מכילה 
ומשלבת את מגוון האוכלוסיות 

בה כלל המרחבים נגישים 
למגוון האוכלוסיות ומספקת 

מענים מותאמים לייחודיות כל 
אדם, משפחה וקהילה

כפר סבא עיר מובילה 
חדשנות וטכנולוגיה - בכלל 

התחומים ובהלימה לחזית 
העשייה העדכנית הרלוונטית

 כפר סבא עיר שיתופית - 
בה בעלי עניין שונים משתפים 

פעולה לקידום מטרותיהם 
לצד הטוב הציבורי ויוצרים 
אימפקט חברתי בעל ערך

כפר סבא עיר של חינוך, 
תרבות, ספורט ומדע - 

ומספקת מענים מגוונים, 
עדכניים ועשירים לכלל 

האוכלוסיות והגילאים

כפר סבא עיר נקייה 
ומקיימת- הפועלת בשילוב 
כל מערכותיה, לשמירה על 
הסביבה ועל מיצוי יעיל של 

משאביה. עיר בה המרחבים 
מטופחים ושמורים לרווחת 

כלל התושבים

כפר סבא עיר המציעה 
איכות חיים, בריאות 
ובטחון לרווחת כלל 

תושביה ובאיה

כפר סבא עיר איתנה 
ועצמאית בפיתוח משאביה, 

להבטחת שגשוג עירוני 
והגשמת מטרות העיר

עיריית כפר סבא מושתתת 
על הון אנושי מעולה ועל 
תרבות ארגונית, שבליבה 

מצוינות ושירותיות ומטפחת 
את תהליכי העבודה, הלמידה 

וההתמקצעות
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תכנית עבודה ותקציב עיריית כפר סבא 2021
מגמות עיקריות

מגמות תקציב שוטף לאורך השנים

תקציב כולל - 986,770 אש"ח

שכר 416,650 
)47%(

פעולות 470,976 
)53%(

887,626
)90%( 

99,144
)10%( 
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תקציב פיתוח לפי אגפים 2021 - 99,144 אש"ח

חינוך 41,800

שח"ק 100

כספים 150 בטחון 1,484

מנהל כללי 3,000

מערכות מידע 2,000

נוער 2,000
קיימות 1,050 חברה כלכלית 5,000

חזות העיר 11,200

רשות הספורט 3,740 הנדסה 18,050

תפעול ותחזוקה 8,470 תרבות 1,100

פילוח תקציב הוצאות שוטף 2021 - 470,976 אש"ח

שונים  76,313 
שירות ומוקד עירוני  2,589 
שירותים חברתיים קהילתיים  99,793 
תכנון אסטרטגי ושיתופיות  1,235 
תרבות  23,825 
אחזקה ותפעול  13,121 
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום  31,284 
הכנסות העירייה  8,861 
הלשכה המשפטית  2,101 
הנדסה  22,260 
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול  720 
חזות העיר  98,721 
חינוך  371,418 

רשות הספורט  16,465
קליטה ועליה  371 

קיימות וחדשנות  2,375 
קידום מעמד האישה  845 

קידום הבריאות וחוסן עירוני  804 
קהילה וחברה   14,879

משאבי אנוש והדרכה  9,409 
מערך דוברות והסברה  2,180 

מנהל כספי  13,174 
מנהל כללי  7,771 

מיסים ומענקים כללי  56,000 
מחשוב ומערכות מידע  2,574 

מורשת ישראל  2,357 
מועצה הדתית  4,770 

מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור  1,411 
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פילוח משימות - שיוך למטרות עיר

תכנית עבודה ותקציב עיריית כפר סבא 2021
מגמות עיקריות

כפר סבא עיר 
קהילתית של 

ערבות הדדית 
וערכי כבוד האדם

כפר סבא עיר נגישה, מכילה 
ומשלבת את מגוון האוכלוסיות 

בה כלל המרחבים נגישים למגוון 
האוכלוסיות ומספקת מענים 
מותאמים לייחודיות כל אדם, 

משפחה וקהילה

כפר סבא עיר מובילה חדשנות 
וטכנולוגיה - בכלל התחומים 

ובהלימה לחזית העשייה 
העדכנית הרלוונטית

כפר סבא עיר שיתופית - בה בעלי 
עניין שונים משתפים פעולה לקידום 

מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים 
אימפקט חברתי בעל ערך

כפר סבא עיר של חינוך, 
תרבות, ספורט ומדע - ומספקת 

מענים מגוונים, עדכניים ועשירים 
לכלל האוכלוסיות והגילאים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת- הפועלת 
בשילוב כל מערכותיה, לשמירה על הסביבה 

ועל מיצוי יעיל של משאביה. עיר בה המרחבים 
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

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

כפר סבא עיר איתנה 
ועצמאית בפיתוח משאביה, 

להבטחת שגשוג עירוני 
והגשמת מטרות העיר

עיריית כפר סבא מושתתת 
על הון אנושי מעולה ועל תרבות 

ארגונית, שבליבה מצוינות 
ושירותיות ומטפחת את תהליכי 

העבודה, הלמידה וההתמקצעות

1,171 754
395

209

206

89
246

329372
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פילוח משימות לפי קהל יעד

פילוח משימות לפי תחומים

רכש 113
בטיחות 106
נגישות, הכלה ושילוב 104
שירות 103
טכנולוגיה ודיגיטציה 79
תחזוקה 74
רווחה 73
ביטחון וחירום 71
אכיפה ורישוי 71
פיתוח ההון האנושי 66
שכר 476
הכנסות 351

פיתוח ותשתיות 114
פרסום והסברה 154

בינוי ושיפוץ 166
אירועים 188
תרבות 192

הוצאות שונות 220
חינוך 245

קהילה ופנאי 284


