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 סקירת עיקרי פעולות הרשות

 עיריית כפר סבא



 

 חזון העיר 

כפר סבא עיר איכותית, ישראלית ובריאה, מובילה בשרון  במחויבות של 

קיימות, בחיזוק ערכי קהילה, חברה, תרבות, חינוך ואיכות הסביבה, תוך 

 הקניית חוסן כלכלי

 

 מטרות

 כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם ❖

בה כלל המרחבים נגישים למגוון   –כפר סבא עיר נגישה, מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות   ❖

 האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל אדם, משפחה וקהילה

בכלל התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית   - כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה   ❖

 הרלוונטית

בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב    -  כפר סבא עיר שיתופית ❖

 הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

ומספקת מענים מגוונים, עדכניים ועשירים   –כפר סבא עיר של חינוך, תרבות, ספורט ומדע   ❖

 לכלל האוכלוסיות והגילאים

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

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

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

 איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה, להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העירכפר סבא עיר   ❖

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

 ומטפחת את תהליכי העבודה, הלמידה וההתמקצעות



 

 

פרופיל העיר



 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 קורונה

תכנית אב ייעודית להתמודדות עם נגיף , נערכה  2020מרץ  חודש  ב  הפרוץ משבר הקורונ עם   ❖

הקורונה בכפר סבא. התכנית עוסקת במיפוי המצב הקיים והאתגרים המרכזיים לטווח קצר  

וארוך בתחומי החיים ומפורטות בה הפעולות הנדרשות להבטחת החוסן העירוני, הבריאות, 

העירונית, התחבורה   החינוך, חיי החברה והקהילה, הכלכלה העירונית, התרבות, הסביבה

וההון האנושי ברשות. תפיסת ההפעלה והמתודולוגיה לניהול המשבר ליוו אותנו גם בשנת  

 : להלן , במהלכה התמודדנו עם שלושה גלי תחלואה מרכזיים 2021

o  החל בסגר, לצד התחלת מתן החיסונים )לאוכלוסייה הבוגרת(אשר    -  1הגל השלישי . 

o  התאפיינו בהגל הרביעי והחמישי- 

 . תחלואה גבוהה בקהילה ובמוסדות החינוך ▪

 .מדיניות של שגרה לצד המגיפה, ללא הטלת סגר ▪

  שינוי תדיר בהנחיות )תו ירוק, תו סגול, תו שמח, מתווה הכיתה הירוקה  ▪

 .(וכו'

לוקלי ▪ במיקוד  החלטות  בקבלת  מודל  -צורך  קהל,  קבלת  )צמצום  עירוני 

קיום אירועים, חוגים ופעילות שגרה,   עבודה היברידי, מדיניות ומגבלות על

 . מדיניות בידודים במוסדות החינוך ועוד(

o  הינם:   52ו   4אמצעי ההתמודדות בגלים 

o   ונערכו עירוניים  חיסון  מתחמי  נפתחו  האוכלוסייה:  לילי    6חיסון  חיסון  מבצעי 

 . לתושבים

o   :בדיקות   מתחמי  פתיחת   העיר  ברחבי  קידמה  הרשות ביצוע בדיקות  PCR  ואנטיגן 

 : להיבדק לגשת  תושבים  ועידוד  בדיקות  להנגשת 

  3(,  רגל  הולכי  הגעת )  walk in  מהירות   מוסדיות   אנטיגן  בדיקות   מתחמי  5 ▪

 ברחבי   שהתקיימו  לבדיקות   בנוסף, זאת  (רכבב)   PCR - Drive IN  מתחמי

  .ועוד עסקים , החולים  קופות  באמצעות  העיר

 . לילדים  סרולוגיות  בדיקות  מבצעי קיום  ▪

 . בעיר החינוך לילדי ביתיות אנטיגן ערכות  חלוקת  ▪

o ה. אכיפת בידודים וקטיעת שרשראות הדבק 

  

 
 29/12/20תאריך ובתחילת חיסונים החל מ 27/12/20תאריך החל בסגר ב 3-הגל ה  1
 2022נמשך בשנת  5-הגל ה  2
 



 

 נתונים במספרים  –התמודדות עם נגיף הקורונה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גלי תחלואה  3
2021בשנת 

3גל 
ימים166

4גל 
ימים168

5גל 
ימים31

2021בשנת 

ימי סגר42
ציון רמזור 

9.1:מקסימלי

חולים  6,527
במצטבר

חולים ביום 777
(מקסימלי' מס)

נפטרים34

78,661
מתחסנים

#2מנה 

64,047
מתחסנים

#3מנה 

83,440
מתחסנים  

#1מנה 



 

 

 2021 –כפר סבא  -רמת התחלואה וציון רמזור 
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מספר מאומתים רמזור



 

 

 חינוך 

 כללי 
תשפ"ב ❖ הלימודים  שנת  ב  -   פתיחת  של    1תאריך  נפתחה  שובם  עם    378,24לספטמבר 

בעיר.   החינוך  למוסדות  והגנים  הספר  בתי  השנה  1,729תלמידי  את  פתחו  וילדים  ילדות 

לראשונה בבית הספר, ועלו לכיתה א'. עוד בין תלמידות ותלמידי כפר סבא הנרגשים, כוללת  

תלמידי בתי ספר יסודיים,    10,218תלמידי גני הילדים,    4,570- העירונית כמערכת החינוך  

  – תלמידי תיכון    4,718  - תלמידי כיתות ז' ו  1,667מתוכם    –תלמידי חטיבות הביניים    4,842

 .'תלמידי כיתה י 1,6789מתוכם 

המורה אידה ברקו מבית הספר בן גוריון, זכתה בפרס החינוך הגופני במחוז מרכז לשנת   ❖

תשפ"בה  מלימודים  למעלה  מובילה  אידה  הספר,    30-.  בבית  הגופני  החינוך  את  שנה 

 מעודדת ערכים של שיתוף פעולה, חברות, אחריות והתמדה.  

השנה הוכנסה תוכנית שנתית שתעסוק  -אמנה למניעת חרם חברתי  –לא עומדים מהצד  ❖

  ה.במניעת אלימות בחרמות ברשת ומחוץ ל

נבחרו לקחת חלק בפרויקט מעבדה, של המכללה   -   אוסישקין  תיכון כצנלסון ובית הספר  ❖

בתי ספר נוספים ברחבי   11האקדמית בית ברל. בתי הספר הכפר סבאים, נבחרו יחד עם  

בתי הספר הנבחרים נחשבים   .הארץ להשתתף בפרויקט המחקרי, מתוך עשרות מועמדויות 

פדגוגית   החדשניים  הספר  בתי  בראש  שניצבים  למערכת כמי  בשורה  ובעלי  בישראל, 

במסגרת התוכנית המחקרית, נציגי המכללה האקדמית ילוו את בתי הספר במחקר   החינוך.

הכלים  והרעיונות,  החדשנות  את  להפיץ  כדי  בו,  המתנהלים  התהליכים  על  ובתיעוד 

  והמתודות של בתי ספר אחרים.

מדי שנה מעניק   -ינוך  בתי ספר בכפר סבא זכו בתואר "מקדמי בריאות" ממשרד הח   23 ❖

לבתי ספר ברחבי הארץ. מדובר בדירוג, הניתן בין   ת"משרד החינוך את התואר "מקדם בריאו

כוכב לשלושה ומוענק לבתי ספר הפועלים בתחום הבריאות. כל אחד מבתי הספר מקיים 

תוכניות שמטרתן לעודד, לשפר ולשמר את בריאותם הפיזית והנפשית של התלמידים. קידום  

יאות הבית ספרי מתאפשר בזכות שיתופי פעולה נרחבים בין הצוות החינוכי של בתי  הבר

העירוני,  והחוסן  הבריאות  לקידום  המחלקה  ביניהם  בעירייה,  השונים  לאגפים  הספר, 

כחלק מהקריטריונים לזכייה בתואר, נמדדים   ועמותות וארגונים הפועלים בתחומי הבריאות.

 . נית וחוסן נפשי חינוך נכון לתזונה, פעילות גופ

❖  "We.Ride"השירות והנגשת המידע לקווי ההסעות המיועדים  שיפור    - תחבורה פורצת דרך

והתיכונים. לראשונה בישראל, יבות הביניים  חטותלמידות    לתלמידי



 

ישירות  בעיר  ההסעות  במערך  אמת   בזמן  במידע  לצפות  יכולים  העיר  ותלמידות  תלמידי 

 . "Moovit"באפליקציית 

תלמידים   1975התקיים רישום לכיתות א' ושיבוץ  -רישום ושיבוץ לשנת הלימודים תשפ"ב ❖

עבור    בבתי רישום  בוצע  היסודיים.  ול  1662הספר  ז'  לכיתה  העולים    1370  -תלמידים 

 תלמידים העולים לכיתה י'. 

נפתח לראשונה בעיר מרכז שירות חדש אשר ישמש כתובת ראשונית   -מרכז שירות לחינוך ❖

בעיר.   יסודי  הקדם  בחינוך  מתחנכים  שילדיהם  השירות המרכז  לתושבים  למיטוב  יביא 

 לתושבים, להורים ולצוותים במידע, הכוונה, תמיכה וייעוץ.  

 חינוך קדם יסודי
רס שניתן על חינוך מעמיק,  הלימודים תשפ"ב. פ  ת זוכה פרס חינוך מחוזי לשנ   –  גן סופית ❖

הרואה את צורכי התלמידים במרכז, ומאמן אותם לחיי בגרות מיטביים בהמשך. גן התקשורת 

המאפשרת  לימודית  סביבה  יצירת  תוך  הילדים  את  לחנך  בחרו  כחל,  הרגיל  והגן  סופית, 

ומזמנת מרחב של התנסויות לכל תלמיד ותלמידה. כל ילד ללא התייחסות לאבחנת התפקוד 

ההתייחסות  כנקודת  יכולותיו  ואת  אותו  הרואה  מכבדת  חינוכית  לסביבה  להגיע  זוכה 

יצרו באופן חדשני, ששובר  והאקלים הגני. שני הגנים  המרכזית  בבניית המערך החינוכי 

ההורים  מעורבות  הצוותים,  הדדיות  תוך  מלא,  באופן  משותפים  חיים  ותפיסות,  מוסכמות 

 ולמידה בלתי פוסקת. 

הרךפתיחת   ❖ לגיל  תהליך  -   האקדמיה  הילדים    במסגרת  בגניי  החינוך  צוותי  התמקצעות 

נפתחה האקדמיה לגיל הרך, כשהקורס הראשון הוא קורס משותף לגננות ולסייעות. הקורס  

 "מגדר, שוויון בין המינים וכבוד האדם".  –עוסק בשוויון מגדרי 

ו מתחם התבלינים, המתוחזק  שוכן ל  80בלב השכונה הירוקה    -  מתחם התבלינים של הגנים ❖

צוותי החינוך מובילים חיים -על ידי גן נענע, גן דפנה, גן מרווה וגן כרכום )גן חינוך מיוחד(  

הדדית,   ובערבות  בשיתוף  משותפת,  וחברתית  חינוכית  בעשייה  המתאפיינים  משותפים, 

 מתוך תפיסה ערכית של העצמת היחד בחינוך הילדים. 

גן   –בשנת הלימודים תשפ"ב  ,נפתחו לראשונה בכפר סבא ,וייחודיים שני גני ילדים חדשים  ❖

 ילדים ברוח דמוקרטית וגן ילדים ברוח מונטסורית. 

כדי לענות על צרכי תושבי האזור. המעון הוקם ,  80מעון ילדים חדש נפתח בשכונה הירוקה   ❖

ידה בשיתוף משרד התמ"ת  ומפוקח על  ידי העירייה  הוא  ו   )תעשיה, מסחר, תעסוקה(  על 

בכפר"   "ילדות  ברשת  והחמישי  הממשלתי  המשרד  בשיתוף  שנוסד  סבא  בכפר  השני 

 המנוהלת על ידי החברה לתרבות הפנאי ובשיתוף אגף החינוך.

גן רותם הוא גן טרום טרום חובה לילדות וילדים בגיל  :מקדמים את ערכי הקיימות  -גן רותם ❖

פורמלית מהסביבה הקרובה,   . כחלק מהנחלת ערכי השמירה על הסביבה וללמידה בלתי3

https://www.facebook.com/kfarsaba.city/videos/2912326499046830


 

ללמוד וליהנות מהקיים בסביבה הטבעית. במסגרת   צאומדי שבוע ילדות וילדי הגן והצוות י

הפסולת   של  מושכל  ניהול  כמו  סביבתיים,  ערכים  בגן  הטמיעו  חוזר,    מחזור   – זו,  ושימוש 

אדם שימוש מושכל במים וחשמל, גינה מקיימת להמחשת יחסי הגומלין    –חיסכון במשאבים  

 סביבה, שימור וטיפוח המגוון הביולוגי.  –

ירוקה  ❖ זיקה, חמלה   -  בגן מיתר  עשייה  לאורך השנה צוות הגן משלב בתכני הגן יחס של 

והצומח החי  האדם,  כלפי  רבים,  .  ואכפתיות  בתחומים  ביטוי  לידי  באה  הירוקה  העשייה 

טבע העירוני כשהעיקרים בהם: שתילת גינה מקיימת, יציאה קבועה לשהות משמעותית ב

החל    -בגן, הילדות והילדים שותפים פעילים בכל השלבים    .ושימוש בחומרים בשימוש חוזר

 משלב תכנון הגינה, דרך השתילה, ועד שלב ליקוט הירקות. 

 חינוך יסודי
חודש המוגנות ברשת העירוני התקיים השנה לכל תלמידות ותלמידי בתי    מוגנים ברשת: ❖

ד', במטרה ללמד את הילדים על כלי המוגנות והשימוש בטוח - הספר, בדגש על שכבות ג'

כן הועברו הכשרות בנושא לברשת  ה. כמו  יועצות בתי הספר  צוותי  כולל  והחינוך,  הוראה 

 ואחראי התקשוב, בנושא מוגנות ברשת. 

בעיר  ❖ החינוך  למערכת  החדשני  הרישום  מודל  היסודי   נפתח  החינוך  מחלקת  בהובלת 

העולים לתלמידים  הורים  מאות  ובשיתוף  סבא  כפר  בעיר  בעיריית  א'  האירוע  .  לכיתה 

  הרצאה של מיכל דליות בנושא המעבר מגן הילדים לכיתה א' להשקת מודל הרישום, כלל  

 .כלים מעשיים להכנת הילדות והילדים ותפקיד ההורים לקראת המעבר –

בעיר ❖ היסודיים  הספר  בבתי  חדשניות  למידה  קידם סביבות  החינוך  אגף  לקדם וי  :   משיך 

סביבות   המחשב, הכנסת  מדעי  לימודי  בתחומי  עוסקות  אלו  סביבות  חדשניות.  למידה 

במתמטיקה   הפערים  וסגירת  החישובית,  התקופה   –החשיבה  בשל  במיוחד  חשוב  נושא 

תשפ"ב כבר בשנת הלימודים  .  בשנתיים האחרונות התלמידים והתלמידות    המאתגרת שחוו

לא להצטרף  בעיר  היסודיים  הספר  בתי  לכלל  ההזדמנות  הסביבות הוענקה  לשתי  או  חת 

  הלימודיות החדשניות של המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח(.

חדש   ❖ ספר  בבית  צומח    -התחדשנו  חינוך  צעדיו ,  80בית  את  שעושה  חדש  ספר  בית 

  73ממוקם במבנה גנים לשעבר ומונה    החינוךהראשונים בשכונת כפר סבא הירוקה. בית  

שלו,  ן" נה את חזונו ואת אבני הבניין ל"אני מאמיבית החינוך בו .אנשי צוות   14-תלמידים ו

על  ו חרט  מההתחלה  ומעורבות    דגלוכבר  למידה  הבחירה,  חופש  עצמאות,  כמו  ערכים, 

את פתיחת בית החינוך ציינו בטקס העולים לכיתה א', בו התלמידות והתלמידים    .בקהילה

 להצלחתם ולהצלחת בית הספר החדש.  הפריחו בועות סבון וביקשו משאלות 

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2278/
https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/3130/


 

 חינוך על יסודי
התקיימו מפגשי מנהלים, הורים   - מפגשי הכנה לשנת הלימודים תשפ"ב באמצעות הזום ❖

 ורים, ערבי הסברה, חשיפה למגמות ועוד. ותלמידים, מנהלי חטיבות עם הנהגת ה

ילדי    -"אילן רמון" בשלב מתקדם בדרך לתחנת החלל הבינלאומית  יבת בינייםניסוי של חט ❖

לאב" השתתפו בגמר הארצי של התחרות וזכו להציג את הניסוי -שכבת ט' מכיתת "ספייס

מנאס"א ואורחים  בתחום  מומחים   הממשלה   של  והחלל  האווירונאוטיקה  מנהל)  בפני 

 . (NASAהאמריקאית  הפדרלית 

מרכז   ❖ של  החלל  )להלן:נבחרת  ידע  שוחרי  לגמר    (יש"י  מרכז   ילדים  עלתה  סבא  בכפר 

הלווין שתכננו מרכז יש"י נועד לספק מידע מקיף    -   אולימפיאדת החלל לחטיבות הביניים

והחול ברחב י העולם במטרה לחקור את תכונותיהן, להבין את לחוקרים על סופות האבק 

 אופן היווצרותן ולהעמיק בחקר השפעתן על תופעות אקלימיות וביולוגיות על פני כדור הארץ. 

גולדין ❖ הדר  את  ומזכירים  זוכרים  רמון  אילן  חטיבת  ומורי  תלמידים  קבוצת   - תלמידות, 

ן כפר סבא יזמה והפעילה יום של חטיבת אילן רמו  (של"ח)להלן    שדה, לאום, חברה  מנהיגות 

העיר,  תושב  גולדין,  הדר  סגן  למען החזרתו הביתה של  חודש מאי,  עוגות במהלך  מכירת 

 ובמטרה לעורר את השיח הציבורי. 

למודלינג" ❖ במדע"    -  "מודלינג  לשליחות  "נערות  תוכנית  בוגרות  בהן  מפגשים  סדרת 

החו על  ומספרות  צעירות  תלמידות  עבור  כמנטוריות  מדעית משמשות  במגמה  שלהן  ויה 

בתיכון. וקשיים    טכנולוגית  אתגרים  עם  להתמודדות  כלים  מתן  מאפשרים   המפגשים 

 העומדים בפניהן מבחינה אישית, חברתית ומקצועית. 

להנגשת  עולם    נפתחו קורסים שונים לנערות מחטיבות הביניים   -  פיתוח אפליקציות לנערות ❖

פיתוח   בנושא  והטכנולוגיה  סטודנטיות  המדע  עם  הזום  דרך  נפגשו  הנערות  אפליקציות. 

 מהן ידע רב בתחום.  כשומצטיינות להנדסה ור

שואה  ❖ ושורדי  שורדות  ארצי  -  למען  מחאה  הובילו  גלילי  תיכון  ותלמידי  למען תלמידות  ת 

ושורדי שואה. ביום השואה הבין לאומי, התקיים מפגן מחאה ארצית בכיכר רבין -שורדות 

 למען שורדות ושורדי שואה לשיפור מצבם הכלכלי, החברתי והנפשי. 

שנה, בכיתות    בכל  -   כיתות המחוננים בחטיבת שרת משיבים את הצב המצוי לנוף הארצי ❖

שיעור העשרה בשם "אחריות אזורית".    המחוננים בשכבה ח׳ של חטיבת שרת, מתקיים 

במסגרתו, כל כיתה מצביעה על נושא אותו רוצה לשפר בסביבה העירונית המשותפת, ואותו 

 היא תקדם במשך שנת הלימודים. 

ייחודית שנרקמה במיוחד עבור נערות ונערים מכל   -יוצרים חוסן ואושר בית ספרי   ❖ יוזמה 

בעיר,   הביניים  ה  כדיחטיבות  ובני  שלהשבנות  והחוסן  האושר  על  אחריות  ייקחו    ם.נוער 

הביניים,   חטיבות  מכל  ונערים  נערות  במסגרתו  פיס,  כנס באשכול  התקיים  ינואר  בחודש 

אודות "כלכלת  ,תחילה הם האזינו להרצאה של פרופ' טל שביט ט', לקחו חלק. -משכבות ז'
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הוצמד   ,אושר" קבוצה  לכל  כאשר  לקבוצות,  התחלקו  והתלמידים  התלמידות  מכן,  לאחר 

וניהול  מנטור מומחה מתחום דעת אחר: מרכז חוסן, פגיעה ברשת, קידום בריאות, גישור 

    ד.קונפליקטים, פסיכולוגיה חיובית, חרדות בקרב בני נוער ועו

לקחו  גיה בתיכונים בעיר  תלמידות ממגמות מדע וטכנולו  -"אני ואתה נשנה את העולם"   ❖

לראשונה חלק בקמפיין עירוני, בשיתוף אשכול פיס ומועצת נשים עירונית, לעידוד הבחירה  

והשרא ובמטרה להוות מודל  תלמידות חטיבות הביניים,  ידי  במסגרת  ה.במגמות אלה על 

ביוזמה   חלק  לוקחות  העירוני,  המדע    15הקמפיין  במגמות  לומדות  אשר  תלמידות 

יה מכל התיכונים, כאשר כל אחת העבירה מסר חשוב של עידוד, השראה נשית,  והטכנולוג

  .העצמה והנגשת עולם הטכנולוגיה לעתידן בצבא, בקריירה ולמימוש חלומות

בישיבה חגיגית לפתיחת שנת הלימודים   תוכנית החינוך האסטרטגית של כפר סבאהוצגה  ❖

אשר   עירוני,  קמפוס  ליצירת  מסוגה  ראשונה  בתוכנית  העירייה  יצאה  במסגרתה  תשפ"ב 

יאפשר לשלב לימודים בין שני מוסדות חינוך שונים, הקמת פורום מנהיגות חינוכית עירונית,  

ע תהליך  כוללת  התוכנית  במקביל  החינוך,  במערכת  העירוני  הנרטיב  לחיזוק  לגיבוש  ומק 

א',   לכיתה  העולים  הילדים  אזורי הבחירה להורי  ולפתיחת  יסודי,  בית ספר  כל  הזהות של 

 באופן מבוקר.

 פרט
בחודש פברואר מחלקת פרט באגף החינוך קיימה   -ערב מיוחד להורי ילדים עם מוגבלויות ❖

שיר נציגי  בהשתתפות  מיוחדים.  צרכים  עם  לילדים  והזכאות  המידע  ריכוז  בנושא  ות ערב 

 פסיכולוגי, נציגי משרד החינוך, צוות אגף החינוך. 

כמדי  -העלאת המודעות לשוויון זכויות לבעלי מוגבלויות במסגרות החינוך היסודיים בעיר   ❖

בעיר   הספר  בתי  רכזות    ציינושנה  באמצעות  ומגוונות  שונות  בדרכים בפעולות  , הזהירות 

השוויון   שבוע  את  בטוח  חיים  ואורח  לאורך  נגישות  ההטמעה  מוגבלויות.  לבעלי  לזכויות 

לאזרחות   השנים  חינוך  מתוך  חלק  הם  והשונה  האחר  לקבלת  לשוויון,  המחנך  לאקלים 

 מכבדת וסובלנית בכל בתי הספר לאורך שנת לימודים רציפה.

 

 שיפור תשתיות ושיפוץ מוסדות חינוך
חילקה  -  "מתחשבים" ❖ כפר סבא  ותלמידי   412עיריית  הספר  מחשבים לתלמידות  ם בבתי 

השונים בכפר סבא, המגיעים ממשפחות שידן אינן משגת. זאת כחלק פרויקט ארצי בשיתוף 

מיליון שקל לשדרוג   6-משרד החינוך, במסגרתו הקצה אף משרד החינוך סכום של למעלה מ

 והקמה תשתיות חדשות בבתי הספר. 

ף החינוך. השיפוץ בהובלת מחלקת מבני ציבור באגף הנדסה ובשיתוף אג  שיפוץ גן ערבה  ❖

 כלל שדרוג ושיפוץ כולל של חצר ומבנה הגן.



 

מיליון שקל בעבודות שדרוג, חידוש וחיזוק מוסדות   50-במהלך חופשת הקיץ הושקעו כ ❖

בין יתר העבודות: שיפור ושדרוג תשתיות, החלפת גגות, קירוי מגרשי   החינוך ברחבי העיר.

יחות, הקמת מתקני משחקים, איטום גגות, ספורט, הצללות, פיתוח חצרות, תיקון ליקויי בט

שיפוץ אולמות ספורט, החלפת ארגזי חול, עבודות גינון, צביעת בתי הספר והגנים, התקנת 

מעקות בטיחות, צביעת מעברי חציה, תיקון ושיפוץ כבישים ומדרכות, וחידוש שילוט ותמרור.  

תיקוני תקרה א ודלתות, שיפוצי שירותים,  ריצוף  כן, החלפת  קוסטית, שדרוג תאורה,  כמו 

מבני   וחיזוק  לשדרוג  הקיץ  עבודות  בנוסף,  עצים.  וגיזום  חצרות  פיתוח  מזגנים,  התקנת 

בשכונה  חדש  יסודי  ספר  ובית  חדש  יום  מעונות  מתחם  הקמת  כוללות:  החינוך  מוסדות 

, שדרוג ספריה בתיכון כצנלסון, הקמת אולפן מוזיקה בתיכון גלילי, הקמת כיתה 80הירוקה  

גני ילדים לחינוך המיוחד, התאמת גן יקינטון לגן מונטסורי    3בתיכון הרצוג, התאמת    חדשה

 והתאמת גן השיטה לגן דמוקרטי.

 מרכז הורים 
 הרצאות של עינת נתן המכינה את ההורים לקראת היציאה לחופש הגדול.  ❖

 .החינוכי הפסיכולוגי השירות  ל ידיהתקיימו הרצאות להורים בנושא מעברים ע ❖

 הרצאה להורים בנושא: עידוד בנות ללימודי מדע וטכנולוגיה. ❖

 .החינוכי הפסיכולוגי השירות י ל יד הרצאות להתמודדות עם הקורונה ע ❖

 

 החינוכי  הפסיכולוגי השירות
יצרו קשר פסיכולוגים ופסיכולוגיות עם כלל המסגרות החינוכיות   - מבצע "שומר החומות"   ❖

עם עקרונות להתנהלות בעת חירום, ונשלחו סרטוני הרגעה  בעיר, יצאה פניה לכל הורי העיר  

 לשימוש צוותים, הורים וילדים. 

 קהילה 

 חיי קהילה ואירועים 
תקופת  .1 במהלך  לשלומם  לשאול  ותיקים  ואזרחיות  לאזרחים  טלפון  שיחות  אלפי  נערכו 

תיקונים או כל סיוע   ,  תרופות ,  התושבים נשאלו לשלומם ובמידה והזדקקו למזון  הסגרים.

 אחר. 

בפארק .2 קהילה  –   חתונות  סגורים, אגף  אירועים במקומות  לקיים  יכולת  ואי   בשל הסגרים 

שזכו   אירועים יזם חתונות בפארק לזוגות אשר רצו למסד את הקשר. נערכות עשרות    וחברה

י, חופה, כסאות וכל מה שנדרש עבור 'ג-י. העירייה דאגה לד לתגובות מרגשות ומחממות לב

 הזוג המאושר.



 

אשר תפקידם היה לעבור ברחובות ובעסקים ולסייע בשמירה    "סיירת" של מתנדביםהוקמה   .3

מסכה, שמירת מרחק וכו'. הסיירת מנתה בני נוער ובוגרים אשר הסתובבו בכל יום   עטית על  

 ברחבי העיר והשכונות. 

מתחמים אשר ניתן היה לשבת במרחקים   7בזמן הקורונה יצרנו    –   ת הערב""מועדון ארוח .4

בו  מתחם  שיצרנו  כך  סבאי.  כפר  מעסק  מזון  ולהזמין  הקורונה,  כללי  על  הקפדה  ותחת 

 משפחות אורגניות יכלו לצאת יחד לבלות ומצד שני סיוע לעסקים כפר סבאים. 

 ויצמן בימי שישי של חודש ינואר.שלל אומנים מקומיים הופיעו לאורך רחוב  -שישי ויצמן ❖

 . י בני נוער מתנדביםל יד חולקו חנוכיות לכל שורדי השואה בעיר ע ❖

 וכו'. עשרות חידונים ופרסים נשלחו לבתים, ערכות בידוד התקיימו  ❖

מרכז המוזיקה העירוני הגיע לשמח קשישים בביתם לכבוד במהלך הסגרים,    -29הגלריה   ❖

שלהם ההולדת  עם   .ימי  ילדים  כן  כמו  להגיע,  שביקשו  משפחות  מעשרות  פניות  קיבלנו 

 מוגבלות ואנשים בודדים. 

בני נוער מתנדבים מקבוצת המנהיגות הגיעו לילדים מבודדים עד הבית,    "קרקס עד הבית" ❖

 ערכו להם מתחת לחלון פעילות קרקסית והעבירו להם מתנה להעביר את הבידוד.  

שתילים עד הבית    800-חולקו כ כות ישראל ופעולות איבה  יום ההוקרה לפצועי מערלכבוד   ❖

 במטרה להוקיר ולהודות לפצועים ולנכים בני העיר.

בשבט ❖ ט"ו  משתתפי   אירועי  בשיתוף  העירוני  בפארק  עצים  נטיעת  שכללו  העיר  ברחבי 

שנות   30קבוצת "שכולו טוב", טקס נטיעת עץ הנוער ביוזמת מועצת הנוער העירונית  לציון 

בכפר סבא, אירוע עצי משאלות ברחבי העיר, במסגרתו יכלו תושבות ותושבי העיר פעילות  

 להביע משאלה וטקס נטיעות ייחודי בגן הברון מנשה. 

לקחת חלק בקבלת שבת מוזיקלית   משפחות כפר סבא הוזמנו  -מקבלים את השבת ביחד ❖

עם   המוזיקה  בהפקת  והשתתף  מוזיקלית  מחגיגה  נהנה  הקהל  ירושלים.  כלים במדרחוב 

 מיוחדים מרחבי העולם. 

 



 

 

 

בעיר ❖ פורים  בארבעה   אירועי  תחפושות  ותחרות  מתגלגלת  עדלאידע  היתר  בין  שכללו 

מסלולים, תהלוכת מכוניות לתושבי העיר, בליווי מוזיקה טובה ומיצגים שחניכי התנועות בנו  

מתחפשות   שכונות  תושבים,  במרפסות  מרפסות  מסיבת  פורים,  חג  בניינים    -לכבוד 

יחד עם השכנים בבניין הצג ות לילדים, מופעים למבוגרים, מתחפשים, חוגגים את פורים 

 קונצרט חזנות, ריקודי עם וסדנאות קוקטיילים לצעירים. 

כפר סבא הפחיתה במדורות ובכך שמרה על הסביבה וחגגה את    2021בשנת    - ל"ג בעומר ❖

החג בצורה אלטרנטיבית. התושבים קיבלו ערכה מדליקה שכללה טאבון, מערוכים וערכת 

גויות סיכון הובילה סיור לילי בין המדורות בעיר, במטרה בועות סבון. הרשות למניעת התנה

 לוודא כי אין בני נוער, במצב סיכון כגון שכרות.

השנה ברחבי  נערכו  : התקיים הטקס העירוני ומפגשי זיכרון בסלון, אשר  אירועי יום השואה  ❖

 מרכזים ובתי תושבים.  130 -העיר ב

האיבה  ❖ פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  עירוניים,   - יום  טקסים  התקיימו 

חלוקת נרות זיכרון על ידי בני הנוער ברחבי העיר, הרצאה של ברוך בן יגאל על אובדן בנו 

עמית בן יגאל, פרויקט "רצים לזכרם", שבו לקחו חלק מאות משתתפים שהתקיים בשלהי 

 . צבא הגנה לישראליום הזיכרון לחללי 

- כ.  י אתיופיה שנספו במסעם לארץ ישראלולא לשכוח: נערך טקס הזיכרון ליהודלזכור   ❖

מבני העדה האתיופית נספו במהלך המסע לארץ ישראל ובהמתנה לעלייה במחנות   4,000

 של המאה הקודמת.  80-הפליטים בסודן בשנות ה

של    73- עים לחגיגות יום העצמאות העיריית כפר סבא קיימה אירו - אירועי יום העצמאות ❖

שכללו השנה מיצגי אור קוליים ברחבת העירייה, שירה בציבור של שירי ארץ   מדינת ישראל,

חוגגות   וגינות  הכיכר  היפה ברחבת  וחגיגיות   –ישראל  מוארות  וקהילתיות  ציבוריות  גינות 

בנוסף   ואומנים מקומיים.ברחבי העיר, בהן ניתן היה ליהנות מאווירת החג עם מוזיקה שמחה  

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2482/
https://www.kfar-saba.muni.il/events/207/


 

מתחם  אוזניות,  מסיבת  שכלל  העירוני,  בספורטק  הנוער  ובני  לבנות  מיוחד  מתחם  הוקם 

נינג'ה ועמדות צילום, פעילות נגישה לילדים עם מוגבלויות וריקודי עם ברחבת היכל התרבות  

 העירוני.  

הצגה בכיכובו   תושבי כפר סבא חגגו את יום ירושלים עם מתנפחים,  - הפנינג יום ירושלים ❖

של אפי כיפי, מופע קרקס, ציורי ענק ותחנות הפעלה ויצירה. חגיגות יום ירושלים התקיימו 

  במרכז קהילה ונוער עציון, וברחבת קולנוע חן. -בשני מוקדים 

מדבקות  ❖ חלוקת  התבצעה  בו  החומות"  "שומר  מבצע  בזמן  כמוך  לרעך  ואהבת  פרויקט 

ובדי אגף קהילה וחברה במטרה להזכיר לכולנו כי רוב  ראש העיר וע  ל ידיופרחים לתושבים ע

 הקהילה שלנו אינו בוחר בדרך האלימות ובוחר לחיות חיי שלווה ושקט. 

סלם : חנן בן ארי, עברי לידר, זהבה בן, רותם כהן ותי  LIVEחזרנו לחיים באירועי כפר סבא   ❖

 ענק. כבשו את במת האצטדיון לוויטה בכפר סבא במופעי

 

 

אשר כלל עשרות מיצגי אור עוצרי נשימה ונערך   בפסטיבל האורותהשתתפו אלפי תושבים  ❖

 .יומיים במהלך חג החנוכה

 ועוד גופים.  כיבוי האשנערך יום כוחות הביטחון בשיתוף עם אגף הביטחון, איחוד הצלה,  ❖

מנהלת    צוין ❖ בו  ותיקים  לאזרחים  ההוקרה  שביט    הגמלאים חודש  ציפי  את  אירחה  שלנו 

 את הזמן.    הוותיקים והנעימה לאזרחים 

אוקטוברפסט  ❖ במדרחוב    -   אירועי  נערכה  סבא  כפר  בעיר  מסוגה  ראשונה  בירה  חגיגת 

איש. משתתפי הפסטיבל נהנו ממגוון רחב ומגוון של סוגי   6,500-ירושלים, בהשתתפות כ

של "משאיות  " ומתחם Gaberbandבירה, דוכני בירות בוטיק, הופעות קאברים של להקת "

 . ((Foodtruck אוכל"

 

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2488/
https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2488/
https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2488/
https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/3054/


 

 

 

. האירוע החגיגי שנערך במרכז  העירוני לציון חג הסיגד  בטקס עשרות תושבים לקחו חלק   ❖

הקהילתי בית אברהם, התקיים במעמד ראש העיר, רפי סער והקס קימהון סימרו. האירוע  

קהילתיות   ופעילויות  דוכנים,  מגוון  כלל  וחברה  קהילה  אגף  התרבות לחגיגת  בהובלת 

 והמסורת האתיופית. 

ופסט ❖ אהרון  דודו  של  בהופעה  סוכות  האוכל חגיגת  בירות,   –  יבל  מתחם  כלל  הפסטיבל 

 משאיות מזון והופעה מקפיצה של הזמר דודו אהרון.

עשרות חיילות וחיילים התרגשו לפגוש בתחנה המרכזית ובתחנת   -  חבילה מתוקה לבסיס ❖

מרכז הצעירים שחיכה להם עם חבילות מתוקות ומפנקות שלקחו איתם  הרכבת את צוות  

 לבסיס. 

העוסקים   ,תושבי העיר  -"  "תושבים תומכים בתושבים" ו"תושבים תומכים בהורי חיילים ❖

ומנחי הורים  סביב   ,בתחום הטיפול הרגשי  וייעוץ ללא עלות להורים  חיזוק  העניקו שיחות 

 תחושות של חרדה ולחץ נוכח מבצע "שומר החומות".

קריירה  ❖ העיר   פיתוח  חברת   -לצעירי  של  הרצאה  הרצאות:  מגוון  צעירים  במרכז  התקיימו 

MyRole   שעסקה בבחירת כיוון מקצועי, סדנת הכנה למבחני מיון דיגיטאליים שהועברה על

צוות   של  ידי  הרצאות  וסדרת  מילא  אדם  הזדמנויות MAMA TECHמכון  ייצור  שמטרתן   ,

  בחופשת הלידה ומינוף ה"מעצור" שבתקופה זו למקפצה משמעותית. 

פרויקט אשר הוציא מתנדבים צעירים לבתיהם של אזרחים ותיקים ודרש   -דורשים בשלומם   ❖

 בשלומם.  

 . רים חולקו תיקים ושקי כביסה לכל המתגייסים במרכז הצעי ❖

 . חולקו עשרות מלגות לסטודנטים תושבי העיר ❖

  .נערך קורס בשפת הסימנים לטובת תושבי העיר ❖

https://www.facebook.com/kfarsaba.city/videos/1055381861539551


 

 המשיך לתת שירות גם בזום לכל הפעילויות. מרכז הצעירים  ❖

 מניעת אלימות סמים ואלכוהול 
, המציע אינפורמציה וכלים להתמודדות עם התנהגויות סיכון,  חשיפת אתר "מנוער לנוער"  ❖

העוסק החל   מניות  הטרדות  ועוד  ממכרים  בחומרים  שימוש  דרך  ברשת,  מבריונות 

קיבלו   התלמידים  רבין.  מתיכון  קרימינולוגיה  מגמת  תלמידי  שהקימו  סיכון  בהתנהגויות 

תעודת הערכה על עבדותם המצוינת על ידי ראש העיר ומנהלת הרשות למניעת התנהגויות 

 סיכון.

בקמפיין נרחב ער ברחבי הארץ, יצאה עיריית כפר סבא  על רקע עליית האלימות בקרב בני נו ❖

בקרב תלמידים ובריונות  חרמות  הקמפיין  -נגד  שלי".  בעיר  לא  הרשות    ,"חרם?  בהובלת 

עלה על גבי שלטי חוצות ובדיגיטל,   ,העירונית למאבק באלימות סמים ואלכוהול ואגף החינוך

ובמיגורה. לאלימות  המודעות  בהעלאת  כך,    והתמקד  את  צהבתוך  סבא  כפר  עיריית  יגה 

שכבות הגיל השונות החל מגיל   לפיהתוכנית העירונית למוגנות תלמידים ברשת ומחוצה,  

 היסודי ועד לתיכון.  

 תרבות, החברה לתרבות הפנאי ומוזיאון כפר סבא 

 קונסרבטוריון  
לפסנתרנים צעירים על אף ולמרות הקורונה   תחרות פנינה זלצמןבחודש פברואר התקיימה   ❖

 נגני פסנתר צעירים מכל רחבי הארץ.  65-עם מספר שיא של נרשמים, כ

נערכו    .מסורת חדשה של הופעות תזמורות ברחבי העיר  "מוסיקה ברחבי העיר כפר סבא"  ❖

 קונצרטים פתוחים לתושבי כפר סבא בשכונות ברחבי העיר.  5

 ות של גופי הביצוע במרחב הפתוח לקהל הרחב בכפר סבא. עריכת כל החזר  -  מסורת חדשה  ❖

הרחבה מהותית בלימוד מוסיקה ותנועה בשיתוף מחלקת גני  -מוזיקה ותנועה בגני הילדים ❖

 ילדים.  5,500גני ילדים בעיר בהיקף של מעל  200-הילדים ב

ניגנו  תיקים  עשרות נגנים מגילאי בית ספר יסודי ועד הוו  יר, ברחבי קריית ספ  – קונס' בחנוכה   ❖

 .  - Liveקונצרט חנוכה חגיגי ששודר בב

 אומנות עירונית   –בית רייזל 
 תערוכות שונות התקיימו ברחבי העיר:  אוהבים אומנות! - סבאאומנות בכפר   ❖

o  אוצרת: הגר רבן.- התערוכה: סתיו פורגס: "מה שצריך" -הגלריה העירונית 

o " :התערוכה: דפנה טלמון"  MADE IN CHINA- .אוצרת: הגר רבן 

o  "אוצרת: הגר רבן.-תערוכה קבוצתית  – התערוכה: "חומרי ניקוי 



 

o   "אוצרת:  -קבוצת אמני אמן בעירו  –בית האמנים: התערוכה: " כבדים על האדמה

 הגר רבן. 

o  "אוצרת: אביה ממון.- אורי בית אור ואתי שרוני –התערוכה: "משמעו כפשוטו 

o אוצרת:  -מיכאל בלומנפלד  -שתנה"  אכסדרת ספיר: התערוכה:  "אמנות שונה ומ

 אביה ממון 

o " קרמר  נאיר  והתרנגולת  התערוכה של האמנית  קלריס    -הביצה  לסופרת  מחווה 

סבא, רפי סער, ובהשתתפותו  -ליספקטור" האירוע התקיים במעמד ראש העיר כפר

  של שגריר ברזיל בישראל.

נסמבל גלרון כפר סבא  א  -  בתחרות הארצית למקהלות וחבורות זמר  1אנסמבל גלרון מקום   ❖

)להלן  זכו במקום הראשון בגמר תחרות   ומקהלות    (אהב"יאומנות העם בישראל  ללהקות 

  10הרכבים מוסיקליים שונים,    37התחרות נערכה בהיכל התרבות כפר סבא כללה  .  2021

 משתתפות ומשתתפים מרחבי הארץ. 500 -להקות שונות וכ

 היכל התרבות והספרייה העירונית  
היכל התרבות פתח את    -  2021-2022עונת המנויים החדשה    :אהבה ישנה, חוויה חדשה  ❖

שעריו בשלל תכניות תרבות, הצגות, מופעי מוזיקה, סרטים, סטנד אפ, והרצאות. לחובבי 

התיאטרון: משפחה חמה, עבדאללה שוורץ, הגלולה, פרפרים הם חופשיים, תחושת בטן, 

גז מובילים עם אהבה, גאון בכלוב, קומיקאים, הדי רה של רוזה, השנה התחדשנו במופעי 

 אומנים מחול. 

לקל  Undercoverפסטיבל    ❖ סבא  אהמחווה  בכפר  נערך  הזמנים  כל  של  הגדולות  סיקות 

כ בעיר   2,700-בהשתתפות  התרבות  בהיכל  ברובו  התקיים  המוזיקה  פסטיבל  אנשים. 

סטיבל אשר הופק בידי  במופעי מקור של גדולי המוזיקאים בישראל, חלקם ללא עלות. הפ

לתרבות   הפיס  ומועצת  והספורט  התרבות  משרד  בתמיכת  נערך  הפנאי  לתרבות  החברה 

 ואומנות. 

האומנים    הופעותהתקיימו   ❖ מיטב  מרינה   - עם  חסון,  שחר  לסלאו,  חנה  רייכל,  עידן 

ג'אז "ברודווי",  מחזמר  קלאסית   - מקסימיליאן,  מוזיקה  סדרת  קמינסקי.  אהרל'ה  מחווה 

  .נורית גלרוןו דני רובס, פוגשת מוזיקה עכשווית עם גיל שוחט

נערך בהובלת עיריית  ערב הוקרה והצדעה לנפגעי מערכות ישראל ופעולות האיבה בעיר ❖

 .כפר סבא ובשיתוף ארגון נפגעי פעולות האיבה

 13ראשונה כפר סבא אירחה את ועידת האקלים הארצית בשיתוף ערוץ  ל  –ועדת האקלים   ❖

בספטמבר השנה. בהשתתפו שרים, חברי כנסת, ראש העיר ונציגי ציבור וקבל רב. האירוע 

ע וסוקר  הטלוויזיה  במדיית  חי  בשידור  והועבר  המדיות  בכל  ארצית  חשיפה  יד קיבל  י ל 

 סבא מובילה בתחום איכות החיים והקיימות.העיתונות הארצית שבו שמו דגש על היות כפר  

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/3134/


 

בשיתוף מפעל הפיס מיזם להנגשת מופעים לכלל הציבור במחירים מסובסדים    -   בימות פיס ❖

 . והשנה הופעה מדהימה של אהוד בנאי

אירוע ההוקרה לארגון נערך בהשתתפות ותיקי כפר סבא   -בכפר סבא שנה להגנה   100כנס   ❖

הה דור  רבים  שבהם  משפחותיהם  סבא  ובני  מכפר  שהגיעו  ההגנה  ומפקדי  לחברי  משך 

  20-הערב הוקדש כולו לפעולות ההגנה, הכו המגן שפעל באזור בשנות ה ומרחבי הארץ,  

 של המאה הקודמת ועד מלחמת העצמאות. 

נערכה סדרה מדהימה של בימת זמר: האחים אסנר מחווה לשירי ,  לאוהבי שירה בציבור ❖

 .חוה אלברשטיין, מחווה לשירי כוורת 

 - לראשונה הספרייה השתתפה בתחרות ארצית בנושא "מילה במקום"  –  "מילה במקום" ❖

 בהשתתפות נרחבת של הציבור בתחום סיפורים קצרים ושירים. 

 עידוד קריאה בחוויות משותפות עם בעלי חיים וכלבים.  – "סדנאות כלבם"  ❖

 מוזיאון כפר סבא  
תערוכת אסופת המאה בשיתוף הארכיון  פתיחת  :  תערוכה נוסטלגית של מוזיאון כפר סבא ❖

  הציוני המרכזי במבואת היכל התרבות 

ישראלית ❖ שבת  התרבות   פרויקט  משרד  העיר   –בשיתוף  לתושבי  חינם  פעילויות  עשרות 

והסביבה, שלקחו בו חלק אלפי תושבים. בין הפעילויות סדרת סיורים מרתקים על תולדות  

 השכונות הוותיקות בעיר.

שבו שש שכבות יישוב, מימי בית שני )התקופה הרומית,   תל כפר סבאהגן הארכיאולוגי ב ❖

של   ממושך  תהליך  בתום  מחדש  נפתח  העות'מאנית,  התקופה  ועד  שנה(  כאלפיים  לפני 

מיליון שקל, והן כללו בין היתר שחזור מתקנים   2-עבודות הרחבה ושיפוץ. עלות העבודות כ

ושיפוץ שדרוג  מריה,  קירי  פסיפס  שחזור  השתתפו   חקלאיים,  בסוכות  המקום.  תשתיות 

ערב יין ובירה בגן  עשרות תושבים בפתיחה המחודשת. אירוע נוסף ומרגש שהתקיים בגן:  

 .הארכיאולוגי עבור מנהלת הגמלאים

  2021הפנינה המקומית שלנו, התקיים טקס נטיעות עירוני בט"ו בשבט  בגן הברון מנשה,   ❖

ניטעו   באירוע  הקורונה.  מגבלות  בשיתוף תחת  הבוטנית.  השימור  תכנית  פי  על  צמחים 

הקונסרבטוריון, חברי מועצת העיר ושותפים לדרך. עוד בגן, המוזאון קיים קטיף פירות הדר 

 .יחד עם חטיבת אלון שנתרמו ללקט ישראל

התקיים אירוע מיוחד: הקראת הגדת העצמאות בשיתוף המועצה לשימור  ביום העצמאות   ❖

 רוע התקיים ברחבת קולנוע עמל. האי  –אתרי מורשת בישראל 

למוזאון   ❖ חוזר  הקורונה, ב  –הציבור  לסיורי    1,300-כ   2021-עם מגבלות  מטיילים הצטרפו 

 תלמידי ביקרו במוזאון ואתריו. 5,500-המוזאון וכ



 

 מרכז ארט קיימא  
יסודיים בעיר -. סדנה למנהלי/ות עלת הספרקייטנות חינוך מיוחד מבי  -"קיץ בארט קיימא"    ❖

חטויום   לצוות  ביניים  היערכות  עבור יבת  שהופעלו  וחדשות  ייחודיות  קיץ  סדנאות  שרת. 

צינוטאייפ   ביניהם   סבא  כפר  הכחול    –תושבי  מפתיעה,   – הקסם  טכניקה  שמש  הדפס 

 פיסול בחוט ברזל.  –"הקולב שהתחפש" 

חדשות   ❖ לקבוצות  פעילות  )להלן  צוות    -הרחבת  הוראה  סגל  סבאכפ   (פסג"הפיתוח  . ר 

משפחות חד הוריות וחברותא. אזרחים ותיקים   –יות לחינוך בית ברל. אגף הרווחה  סטודנט

 מועדון כיסופים.  –

 פנאי והעשרה 
לומדת ❖ אתר  –  עיר  ובניית  לומדת"  "עיר  מודל  פיתוח  כפר סבא" במהלך   תחילת  "קמפוס 

 חדשני בעיר.

הרחבת פעילות משמעותית של    -  התנעה מחדש של חוגי העשרה ופנאי במערך בית ספרי ❖

ל שנתי  חוגים  הלימודים    16-מערך  בשנת  לראשונה  מתוכם  שלושה  היסודיים,  ספר  בתי 

 משתתפים.  2,800-הזאת כ

בחוגי העשרה בחטיבות הביניים   משתתפות   משתתפים   500-כ  - "פנאי והעשרה לחטיבות" ❖

 במגוון רחב של תוכניות העשרה כולל מרכזי לימוד ייחודיות.

פיתוח והשקת תחום פעילות חדש של חוגי העשרה לגיל הרך    –  העשרה לגיל הרךחוגי   ❖

העיר ברחבי  שונים  הספר  בתי  במוקדי  עירונית  שנפתחו  ןבי  .בפריסה  מט  -שח  :החוגים 

 ותנועתרון. 

 צהרוני ניצנים  
הרחבה משמעותית במתן שרותי סייעות שילוב עבור   –  מענה לאוכלוסיית החינוך המיוחד ❖

צמוד עם הנהגת הורים מיוחדים בכפר   יתוף פעולההמיוחד והנגשת המידע בשילדי החינוך 

   .סבא. השנה השרות ניתן גם עבור ילדים "סוכרתיים"

צהרוני ניצנים בכפר סבא התרחבו ולראשונה פועלים בכל   - הרחבת פעילות צהרוני ניצנים ❖

  2,310  - מתן שרות לבתי ספר יסודיים    18  - כ  :בתי הספר היסודיים ממלכתיים בעיר כפר סבא 

 משתתפים ומשתתפות. 

נוער ❖ ובנות  בני  שילוב  ונוער    לראשונה  חברה  מנהל  מול  העסקה    –והכשרתם  מאפשר 

 נרחבת של בני ובנות נוער במסגרת מחויבות אישית, חגים ופעילות קיץ.  

 יום לימודים ארוך )להלן יול"א( מעונות ילדות בכפר וצהרוני - פעילות הגיל הרך
באוגוסט"   ❖ והילדות    -"יול"א  הילדים  ההורים  לצרכי  כמענה  חדשה  מתכונת  הופעלה 

במסגרתה הופעלה מערך קייטנות במשך שבועיים מלאים בחודש אוגוסט. מערך קבוע גם 

  לשנים הבאות. 



 

ביולי"  ❖ קייטנות    2021בקיץ    -   "גנים קצרים  הרך התחילה להפעיל שירותי  לגיל  המחלקה 

 מוסדת ומקצועית. לגנים הקצרים בצורה מ

במעון   ❖ בכפר,  -אקדמיה  ילדות  מעונות  דרך     ברשת  ופורץ  משמעותי  ייחודי,  תהליך  החל 

מטרת  בשיתוף פעולה עם פרויקט מעורבות חברתית בפקולטה לחינוך במכללת בית ברל.

הפרויקט הינה הכרה ולמידה של דרכי העבודה החינוכית בגיל הטף, בשילוב הסטודנטיות 

  , המלוות בהדרכה והתנסות חווייתית ומשמעותית.במעונות שלנו

בכפר סבא.  80בספטמבר השנה נפתח מעון חדש "רפפורט" בשכונת  – "מעון חדש נולד"  ❖

מעל   לשרת  היכול  התמ"ת  של  החדישים  בסטנדרטים  העומד  מגיל    70מעון    3פעוטות 

 .3חודשים ועד גיל 

 מפעלי הקיץ  
החברה   ❖ באמצעות  סבא  כפר  הקיץ עיריית  מפעלי  את  הפעילה  הפנאי  לתרבות  העירונית 

הגדול,  החופש  של  הספר  בית   : פרטיות   והן  ציבוריות  הן  נרחבות  במתכונות  המגוונים 

מדע קייטנות  הילדים,  לגני  והן  הספר  לבתי  הן  המשך  והעשרה    ,קייטנות  פנאי  קייטנות 

 יולי ואוגוסט.  –וקייטנות חב"ד במהלך כל חודשי הקיץ 

 קליטה ועליה 

הנאצית ❖ גרמניה  על  הניצחון  יום  לכבוד  יום ,  טקס  לרגל  המסורתי  העירוני  הטקס  נערך 

 לאומי על גרמניה הנאצית.-הניצחון הבין

 .טקס לכבוד נפגעי טרור בארגנטינה בחודש יולי נערך  ❖

 . מופע חגיגי לציון יום העלייה בחודש אוקטובר התקיים  ❖

 וקהילת דרום אמריקה. ברית המועצות התקיימו מפגשים לחגים של קהילת  ❖

לעולים חדשים במועדונים )מועדון שלום עליכם, מועדון ויטרניום,   מוזיקליים נערכו מפגשים  ❖

 מועדון בימעולים(. 

 דשים )ילדים ומבוגרים(. התקיימו חוגי העשרה, תנועה ומוזיקה לעולים ח ❖

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2568/


 

 

 ספורט 

פעילויות ספורט מגוונות לגיל השלישי ברחבת בית ספיר ללא תשלום. טאי   -   נעים בשלישי  ❖

 צ'י, ריקודי עם, יוגה, הליכה ועיצוב הגוף )בימי הסגר וההגבלות מתקיימת הפעילות בזום(. 

הכושר ❖ במתקני  הכושר    - ברקוד  מתקני  בכל  הדרכה  לסרטוני  ברקוד  עם  שלטים  הוצבו 

 הפזורים ברחבי העיר.

ברחוב אלי הורוביץ נפתח מחדש חדר כושר מאובזר וסטודיו    מרכז ספורט חדש בבית האבן ❖

   הרצאות בנושאי ספורט ובריאות ומפגשים קהילתיים. לחוגים,

ספורטיבי אתגרי חוויתי בו המשתתפים רצו    "אתגר המכשולים" היווה אירוע–שבוע הספורט   ❖

 תחנות שונות ומגוונות.  15הכולל  ילומטרק 2.5במסלול באורך של 

הילדים ❖ הספורט   אולימפיאדת  רשות  ונוער,  לילדים  בספורט  הדגל  מאירועי  אחד  הינה 

 ספורטאים בענפים השונים: קט רגל כדורעף טניס כדורסל וג'ודו.  100העירונית שלחה מעל  

תושבים, בהובלת רשות הספורט.   500-במסגרתו השתתפו כסובב פארק כפר סבא    אירוע ❖

, כאשר  ילומטרק  3.5-הרוכבים רכבו לאורך הפארק והאצטדיון העירוני במסלול מעגלי של כ

 רכיבה על אופני איזון. –תחנות אתגריות ומסלול ייחודי לגיל הרך   4לאורך המסלול הוצבו 

https://www.facebook.com/kfarsaba.city/photos/a.376824525668113/4438232749527250/


 

 

הבי ❖ היוגה  להורים,   נלאומייום  באירועים שונים  העיר  צוין ברחבי  ליוגה,  לקידום המודעות 

 ילדים ובוגרים. 

 .חוגי כדורגל ואתלטיקה קלה לילדים עם מוגבלויותהשנה נפתחו  ❖

 . דווש באוויר הפתוח בפארק העירוני – הפנינג ספינינגהתקיים  ❖

 הכדורגל בעיר. הפנינג אתגרי לכל אגודות וחוגי נערך  – הפנינג חנוכה בכדורגל ❖

 בוצעה החלפת הדשא הסינטטי במגרש קט הרגל בספורטק העירוני.  ❖

)קבוצת הבוגרים( במבנה הפועל    שיפוץ חדר ההלבשה של הפועל כפר סבא בכדורגל  בוצע ❖

 הישן. 

הספורט עהתקיים   ❖ הלוט בהיכל  הסרת  מועדון  יצחק שלום  ל שםטקס  , שהיה ממייסדיי 

 לקיום ליגת כדורגל להורים לילדי בתי הספר בעיר.. זאת בנוסף ר סבאהכדורסל הפועל כפ

 וחדשנות קיימות

 קיימות 
עיריית כפר סבא, משרד החקלאות וארגון "אדם טבע ודין"    -   "ערים לקראת אפס הדברה" ❖

מרשויות מקומיות ברחבי הארץ שמטרתו לרתום  נציגים    100-הובילו יחד כנס בהשתתפות כ

 .עוד רשויות בארץ לעבור לגינון בר קיימא ולהפחתת שימוש בחומרי הדברה

 –   מפגשי רשויות בנושא פסולת "כולם מדברים על קורונה אף אחד לא מדבר על פסולת" ❖

הוצגו  בין רשויות מקומיות בנושא פסולת,    יתוף פעולהכחלק מפעילות יזומה ליצירת שיח וש

 יוזמות והתקיים שיח בנושא התמודדות עם אתגרי הרשויות בטיפול בפסולת. 

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2287/


 

בין ❖ וירוקות- כנס  חכמות  ערים  לקידום  ממאה   - לאומי  למעלה  בהשתתפות  התקיים 

 משתתפים מהארץ ומאירופה.

עודכנו מיקומי העצים הוותיקים והייחודיים בעיר, השלטים עודכנו   –  שביל העצים הוותיקים ❖

 מחדש  והמפה האינטראקטיבית באתר העירייה התעדכנה.

קיפוד ❖ במרכז  מייקרים  מעולם  ל  –  סדנאות  טעימה  סדנאות  התקיימו  בקיפוד,  ראשונה 

וסדנת   ממד,  תלת  מידול  בנושא  מבוגרים  ומפגשי  וילד  הורה  מפגשי   "makeyהמייקרים. 

makey"  .להורה וילד בנושא מוליכות חשמלית 

ב   ❖ קידום    על  2021כוכבים במסגרת תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"    5זכייה 

 נושאי איכות החיים והסביבה 

תערוכה ייחודית שהוצגה במרכז קיפוד, וסיפרה את סיפורה של   -תערוכת "סיפורי בדים"   ❖

תעשיית האופנה בשני פרויקטים בשיתוף אגף קיימות וחדשנות: כרזות של תלמידי תיכון 

ורט שפירא העוסקות בנזקי תעשיית האופנה, שהיא המזהמת השנייה בהיקפה בעולם  א

 .  Fresh Global-Reוסיכום פיילוט של כלכלה מעגלית בטקסטיל בשיתוף מיזם 

 

 חינוך סביבתי 
על ידי מאות תלמידי וילדי העיר בפעילות עירונית   פסולת אלקטרונית נאספה   ילוגרםק   460 ❖

 .ייחודית וחווייתית, בשיתוף תאגיד מ.א.י

מפגש ראשון לתלמידי תיכון כפר סבא וכפר קאסם בנושא שינויי    -דו קיום ושינויי אקלים   ❖

 אקלים  במטרה לייצר דו קיום תוך עיסוק בתחום תוכן מורכב ואקטואלי.

העירוני ❖ הקיימות  בקרב  במ  - חידון  משמעותי  חינוכי  תהליך  התקיים  הלימודים  שנת  הלך 

חידון  ד' בנושא הקיימות בעיר. גמר התהליך הגיע לשיאו בגמר הגדול של  כיתות  תלמידי 

 הקיימות העירוני.  

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2345/
https://www.facebook.com/kfarsaba.city/photos/a.376824525668113/4357770000906859/


 

פעילות  חוג טבע שמוצע לתושבים כחוג עירוני!  –לראשונה בארץ   -  חוגי טבע ביער קפלן ❖

קבוצות   2קיימא. התקיימו מפגשים שבועיים של  משותפת עם החברה להגנת הטבע וארט  

ג(, בהם נלמדו טכניקות הישרדות, בישולי שדה, חקר מינים, אומנות בטבע  -א, ב-גיל )חובה

  ויתקיימו גם טיולי משפחות באזורנו.

בשיתוף המחלקה לגיל הרך. פעילות טבע חווייתית להכרת   - סיורי מגוון מינים לקטנטנים  ❖

 ביער קפלן לעידוד הכרת הטבע העירוני וביקור בו. הטבע ומגוון המינים 

האקלים   ❖ האירועים   300- כ  -  2021מצעד  באחד  השתתפו  סבא  מכפר  נוער  ובני  ילדים 

הסביבתיים המשמעותיים ביותר שהתרחשו השנה בישראל. במצעד השתתפו אלפי רבים 

 מרחבי הארץ, בקריאה לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום אקלימי.

רמז זוכה בתואר של בית ספר ירוק עד, הראשון מסוגו בארץ, במסגרת הסמכה   בית בפר ❖

 מטעם משרד החינוך ומשרד להגנת הסביבה 

בעיר    ❖ הספר  בבתי  הגלוב  תכנית  בין  - הטמעת  סביבתי  -תוכנית  לחינוך  מקוונת  לאומית 

העוקבת בעיקר אחר תופעות של שינוי אקלים ברחבי העולם, שבה לוקחת חלק מערכת  

הארץ  החינו כדור  במדעי  המתוקשב  המדעי  החקר  מרכז  מנהל  התוכנית  את  בישראל.  ך 

 סוכנות החלל האמריקאית   NASAבאוניברסיטת קולורדו בחסות 

 משבר האקלים 
להתמודדות עם   2030 -תהליך תכנון אסטרטגי ל– מאיץ להיערכות עירונית לשינויי אקלים ❖

. בעקבות קול קורא של משרד בעירהשפעות משבר האקלים ולהפחתת פליטות גזי חממה  

אסטרטגי.  יועץ  של  בליווי  זכתה  העיר  ומשרד הפנים,  להגנת הסביבה  האנרגיה, המשרד 

ניהול משאב האנרגיה,   4נכתבה תכנית לפי    ,בסיום תהליך המאיץ צירי פעולה עיקריים: 

אנשי מובילים  התכנית  של  העבודה  צוותי  את  קהילתי.  וחוסן  העיר  קירור  נגר,  ם  ניהול 

מקצועיים מהאגפים השונים לצד היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אקדמיה, פורום 

 , אשכול השרון, יועצים ותושבי העיר.  15 -ה

השרון ❖ רשויות  של  אזורית  אקלים  אקלים    התקיימה  –   ועידת  ועידת  אזורית לראשונה 

האקלים". "משבר  בנושא  לתושבים  מידע  והנגשת  חשיפה  התקיימו   ומטרתה  היתר  בין 

סיורים רגליים לתושבי הערים במרחבי הטבע העירוניים והגינות הקהילתיות, חתימת אמנת 

מגוונות. והרצאות  משותפת  ברשת   אקלים  התקיימה  בישראל  סבא    13לראשונה  ובכפר 

ם, מעוררי השראה שסובבים את כולנו, בתחום האקלים.  ועידה שעסקה בנושאים המענייני

בתחום  דעה  מובילי  לצד  ותעשיה  אקדמיה  אנשי  כנסת,  חברי  שרים,  השתתפו  בוועידה 

  .האקלים, סביבה, חדשנות ופיתוח

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2404/


 

 חדשנות 
העירייה  ❖ לעובדי  החדשנות  חודש  לעובדי    -  התנעת  מעשית  חדשנות  מפגשי  של  חודש 

ללמידת   קיפוד,  במרכז  ופתרון העירייה  יצירתיות  חשיבה,  דפוסי  בשבירת  והתנסות  כלים 

 אתגרים יומיומיים. 

קיפוד, מרכז הקיימות העירוני, התרחב, ועתיד להפוך למרכז    –קול קורא חדשנות סביבתית   ❖

חברות  יזמים,  לסטארטאפים,  קורא  קול  יצא  חדשניים.  סביבתיים  פתרונות  של  הדגמה 

 חלק בחזון ובהקמה בפועל. תעשייתיות, יצרנים ובעלי מקצוע לקחת 

וחדשנות    -  לחדשנות(  המקומי  השלטון  ועידתכנס  )  "Muni Expo"תערוכת   ❖ אגף קיימות 

ושיתופי פעולה חדשניים  קשרים לייצר  הייתה. מטרת ההשתתפות כהייצג את העיר בתערו

 .עבור העיר

 הנדסה 

 תכנון עיר והתחדשות עירונית 
תכנית מתאר  הוועדה המקומית קיבלה החלטה להארכת תוקף    -  תכנית התחדשות בניינית ❖

בעיר עד להפקדת תכנית התחדשות בניינית המקודמת בימים  (38)להלן תמ"א    38ארצית  

עם  ביחד  סבא    אלה  כפר  שעיריית  לאחר  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות 

ת, לעידוד . זאת הודות לפעילות הנרחבת במנהלת ההתחדשות העירוני38בקול קורא   זכתה

 ההתחדשות העירונית ושילובה בתכנון העירוני. 

סבא   ❖ כפר  עירוני  רבה    -שימור  עירונית  התחדשות  המקדמת  המקומית  הועדה  מליאת 

, לא שוכחת את חשיבותה של ההיסטוריה והמליצה להפקדה הועדה המחוזית   רלמגורים בעי

רשת   –הרשת הירוקה    ואת   לשימור  אתרים, שני מתחמים   79תכנית שימור עירונית הכוללת  

 השבילים שמיסד אדריכל העיר המיתולוגי יוסף קולודני. 

 



 

 

 

מתחם פינוי בינוי יוספטל בשילוב בניה חדשה   -(  2040ל  "תמ  תכניתפינוי בינוי יוספטל ) ❖

מקודמים במרץ   הבקבינט הדיור כמתחם מועדף לדיור. בימים אל  הקיבל הכרז  ,במזרח העיר

הליכי התכנון לרבות הליכי שיתוף ציבור ומעורבות תושבים, הקמת נציגויות דיירים לקראת  

 למתחמים מועדפים לדיור.  בוועדההליכי תכנון מואצים ומקצועיים 

פינוי ❖ סוקולוב-תכנית  במתחם  חדשה  פינוי -בינוי  קיבלה -תכנית  סוקולוב  מתחם  בינוי 

החרמון, -הגולן-החלטה למתן תוקף. תוכנית הבניה אשר מיועדת למתחם הרחובות סוקולוב

בעת    –כמוקד להתחדשות מרחב לב העיר, סמוך לציר ויצמן. בנוסף, לראשונה בכפר סבא  

הבינוי באמצעי נגישות אופטימליים לטובת הציבור ומעבר לתקן פורסמה תכנית    ,הפקדתה

  ידותיח  44-דיור, בנוסף ל  ידות יח  90התכנון. תכנית ההתחדשות כוללת תוספת של    מנהל

 דיור במתחם.   ידות יח 134 סך הכל –הדיור הקיימות 

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2925/


 

 

הופקדה תכנית ששת    2021במהלך שנת    -  תכנית פינוי בינוי חדשה במתחם ששת הימים ❖

הימים להתנגדויות ולאחר דיון התנגדויות החליטה הועדה המחוזית לפרסם את התיקונים  

המוצעים על ידי הועדה המקומית להשגות נוספות בטרם החלטה למתן תוקף בתכנית. בעת  

לתקן    הפקדתה פורסמה תכנית הבינוי באמצעי נגישות אופטימליים לטובת הציבור, ומעבר

כוללת   ההתחדשות  תכנית  התכנון.  בהם    21מנהל  להריסה  מבנים  ועשרה    120דונמים 

מוצעים   במקומם  דיור,  חדשות    267יחידות  דיור  הכליחידות  מתוכן   387  סך  דיור  יחידות 

 יחידות דיור קטנות.  20%למעלה מ



 

מתחדשת ❖ של   -כיסופים  התכנון  עקרונות  את  אישרה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

תוכנית ההתחדשות העירונית לשכונת כיסופים הוותיקה בכפר סבא ובהמשך להם המשך 

 הליכי שיתוף ציבור וקידום התכנית מול בהליכים מקדמיים מול לשכת התכנון המחוזית. 

ובניי-אלי כהן מתחדשת   ❖ לתכנון  את עקרונות התכנון מליאת הועדה המקומית  אישרה  ה 

הלכי  העירוני.  ולפארק  וויצמן  לרחוב  כהן בסמיכות  אלי  העירונית של מתחם  להתחדשות 

 בהליכי שיתוף ציבור וקידום התכנית להפקדתה.   2022בשנת התכנון ימשיכו 

עמרמי   ❖ רחוב  מתחם   –מתחם  לקידום  עקרונות  אישרה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

לפינוי בינוי, בנייה חדשה ומבנים לשימור. הליכי התכנון ימשיכו בהליכי תיאום הכולל מבנה  

מול לשכת התכנון המחוזית שבסמכותה לאשר את התכנית והליכי שיתוף ציבור לקראת  

 קידום מסמכים להפקדה. 

תכנית גגות חדשה לעיר המאפשרת הרחבת חדרי היציאה לגג   –  תכנית גגות חדשה לעיר ❖

רבועמ  60ד  בגגות שטוחים לע  ל    טר  קיבלה החלטה   70%ועד  מגודל הקומה שמתחתיה 

 למתן תוקף. 

והשמיעה את התנגדותה לתכנית    מליאת הועדה המקומית המליצה  – מטרו והעתקת הדיפו   ❖

בתכנית המטרו הארצית. בין התנגדויות הועדה הוגשה הצעה מתואמת עם כלל  101תת"ל 

הקו,   במזרח  הדיפו  למיקום  הגובלות  העיר, הרשויות  מערב  בצפון  מהמגורים  ולהרחיקו 

דרישת הועדה המקומית להוספת תחנה במתחם יוספטל ותחנה בצמידות שתחנת הרכבת 

הז גן  שטח  על  התארגנות  אתר  וביטול  במזרח  התעסוקה  לאזור  מצפון  כרון  יהמזרחית 

 ההיסטורי.

להפקיד   הועדה למתחמים מועדפים לדיור החליטה  –   (1088כפר סבא המוביל צפון )תמ"ל   ❖

יחידות מגורים חדשות    3,800תכנית המציעה רובע מגורים עירוני חדש הצפון העיר הכולל  

כ כוללת התכנית    30%- מתוכן  דיור להשכרה ארוכת טווח, בנוסף  ליחידות  יוקצו  מהדירות 

 יחידות דיור מוגן ודיור מכיל. ,שטחי תעסוקה ומסחר

ועדה המקומית את מסמך המדיניות  ה עדכנהבמהלך השנה  –מדיניות התחדשות עירונית  ❖

כן עדכן הצוות המקצועי את   וליזמים. כמו  להתחדשות עירונית לחיזוק הוודאות לתושבים 

מסמך המדיניות שפורסם לשכונת הפועלים א' וקידם עבודה מורכבת וסדורה לקראת פרסום 

 ואימוץ של מסמך מדיניות לב העיר.

ידי מנהל הנ  –תעסוקה   ❖ ואגף תכנון בשיתוף  במהלך השנה קודם על  עיריית רעננה   דסה 

עירוני  רובע  ליצירת  לעיר  בכניסה  המשולש  מתחם  של  ופיתוח  להעצמה  מדיניות  מסמך 

הכולל משרדים תעסוקה פנאי ובילוי בכניסה לעיר. תכנית להעצמת זכויות פארק תעסוקה  

 . ( מקודם בהליכי עבודה מול לשכת התכנון המחוזית שיה )אזור תע המוביל

https://www.tzomet-kfs.co.il/news/52356


 

 , תנועה ותחבורה תשתיות
 . DP5ביצוע מקטע – פרויקט "מהיר לעיר" ❖

הותקנו בתחנות אוטובוס ברחבי העיר, הודות לשיתוף פעולה מוצלח של עיריית   סככות  47 ❖

תחנות אוטובוס, כאשר    200-כפר סבא עם משרד התחבורה. בכפר סבא ישנן כיום קרוב ל

מהן מוצלות. תוספת הסככות בתחנות האוטובוסים תביא לכך שכמעט כלל תחנות   60%-כ

 האוטובוס בעיר יוצללו. 

 נורדאו(. -מ' ברחוב ויצמן )מקטע העמק 2בקוטר   ראשיקו ניקוז ביצוע  ❖

 וייעול שימוש חניות לתועלת הציבור הרחב. סקר חניות נכים ❖

לרבות החלפת תאורה ושדרוג גינון. שביל זה באורך    שביל אופניים רחוב ששת הימיםביצוע   ❖

מטר הוא חלק מדרך חדישה ומוריקה שעברה שדרוג מאסיבי החל מרחוב סוקולוב ועד    700

ועוברת בסמיכות לבתי הספר    6-רחוב השרון. הדרך שודרגה בעלות של כ מיליון שקלים, 

 אלון, שז"ר, שרת וברנר.  

 .40ר ידע לכביש ביצוע הפרדת נתיב פנייה ימינה מעתי ❖

 הדמוקרטי בעיר.   בבית הספרהסדרת פניית פרסה להורדת ילדים בבטחה  ❖

אישור הסדרי תנועה ברחבי העיר כולל שינויים גיאומטריים   –קיום וועדת תנועה באופן שוטף   ❖

 וקידום היתרי משטרה לעבודות בכביש.  

 

 פרוייקטים נבחרים –מבני ציבור 
 הרחבה )סיום ביצוע(. שדרוג ו –שלב ב'  בית ספר רמז  ❖

 שדרוג והרחבה )סיום ביצוע(.  –בית ספר גולדה מאיר שלב ב'  ❖



 

 . 2כיתות רח' רפפורט  3הקמת מעון יום  ❖

 הקמת אולפן מוזיקה בתיכון גלילי.  ❖

וביצוע התאמת משרדים לצורך קליטת   31הנגשת מבנה משרדים בתהילה רח' המייסדים   ❖

 (. 30נוספות במבנה )במקום משה דיין  עירייהיחידות 

 ביצוע שינויים והתאמות במרכז קיימות קיפוד לקלטת עובדי אגף קיימות וחדשנות.  ❖

 התאמת הגנים לחינוך מיוחד.  – גני ילדים פעמון שקד ושרון  ❖

 שיפוץ ופיתוח חצרות. –גני ילדים ערבה ואלון  ❖

 ' נעמי שמר.בגני ילדים סול ומצלתיים ברח צומח חלופי ת ספרהקמת בי ❖

 שדרוג הספרייה בתיכון כצנלסון. ❖

 הקמת בית ספר חדש )בשלב תכנון(. –  80כיתות כס/ 24יסודי  ת ספרבי ❖

 הרחבה לצרכים שונים )בשלב תכנון(.  –סאלד  ת ספרבי ❖

 כיתות לחינוך מיוחד )בשלב תכנון(.   4תוספת  –ברנר  ת ספרבי ❖

 (. הרחבה והתאמה לפרוגרמה )בשלב תכנון –תיכון כצנלסון  ❖

 )בשלב תכנון(.  60מועדון תנועת הנוער הצופים כס/  ❖

 צופים מגרש אימונים עליון )בביצוע( 350-הקמת טריבונה ל ❖

 שדרוג מגרש אתלטיקה קלה באלון )בשלב תכנון(.  ❖

 י תכנון וביצוע החלפת תאורה.ל יד התאמה לדרישות מנהלת הליגה ע –אצטדיון לויטה  ❖

 תכנון(. בית יופה בגן מנשה )בשלב  ❖

 חזות העיר 

עיריית כפר סבא יצאה בקמפיין הסברה חדש בנושא שמירת הניקיון   –  עושים יחד מהפח ❖

 .בעיר והוצאת גזם ופסולת מוצקה רק בימי פינוי

אשר יתחילו את עבודתם בראשית שנת    במכרז חדש לצוותי ניקיון לכפר סבאהעירייה יצאה   ❖

2022 . 

מתוך הבנה כי    -   למכרז לחברות מפקחות על עבודות גינון וניקיון בכפר סבא העיריה יצאה   ❖

רק פיקוח צמוד ומקצועי על עבודות הקבלנים, יבטיח את איכות הביצוע של העבודות ומתן 

 השירות הנאות. 

גן משחקים חדש עם דשא והצללה ברחוב לבונה,    -בשכונת הדרים    -   שדרוג גינות משחקים ❖

שר  מתחם כו  - שדרוג גן המשחקים ברחוב קדושי קהיר, בשכונת יוספטל    - בסביוני הכפר  

 מתחם כושר חדש בגן גלר. -חדש בגן התשעה, ובמרכז העיר 

 הוצאה לפעול של מועדי חלוקת ערכות אנטיגן לכול הילדים בבתי הספר וגני הילדים בעיר. ❖

https://www.facebook.com/kfarsaba.city/photos/a.376824525668113/4273958312621362/


 

בשיתוף עם הקהילה בשכונת הדרים וליווי אגרונום, בוצע פרויקט הרכבה   –   הרכבות עצים ❖

 ת למאכל.בפרדס עצי חושחש להפיכתם לעצי הדר מניבי פירו

עודכנו מיקומי העצים הוותיקים והייחודיים בעיר, השלטים עודכנו  - שביל העצים הוותיקים ❖

 התעדכנה.  והמפה האינטראקטיבית באתר העירייה  מחדש

החורף  ❖ ימי  בוצע    לקראת  לחורףסוערים  היערכות  הניקוז   מבצע  פתחי  כל  ניקוי  שכלל 

 והקולטנים, ניקוי קווי ביוב והסרת ענפים הנמצאים בקרבת קווי מתח וחשמל.

 

על מנת לשפר את רמת אחזקת הגנים ופיתוח הנוף   החלפה של קבלני הגינון בעירבוצעה   ❖

כל  של  ההפעלה  תפיסת  שונתה  מקצוע,  אנשי  של  מחודשת  בחינה  לאחר  העיר.  ברחבי 

הגינון   בניגוד  מערך  זאת  כל  שונים,  גינות  אחזקת  קבלני  לארבעה  חלוקה  בוצעה  בעיר, 

 לשלושה קבלנים שפעלו עד כה ברחבי העיר. 

 אחזקה ותפעול

 עבודות אחזקה 
התקיימו מספר רב של פעילויות ותפאורה ברחבי העיר כגון: דגלול/שילוט /הצבת ציוד, ביצוע  ❖

 . רועים עירוניים י הוראות ארגון לא

 העיר ותחזוקת נראות הצבע לאורך כל השנה תוך דגש על בטיחות התושבים. צביעת כל  ❖

הסביבה  ❖ להגברת  העיר  ברחבי  בטיחות  ומעקות  חסימה  עמודי  ותחזוקת  התקנה  בוצעה 

 הבטוחה, בשיתוף מחלקת בטיחות בדרכים. 

 בוצעו פעולות נרחבות במתן מענים לתיקוני שקיעות ומפגעים בכבישים ומדרכות.  ❖



 

 ניקוז  
שטיפות וניקיונות של אלפי קולטנים כחלק מהיערכות ושמירה על מוכנות העיר לחורף  בוצעו   •

 הסוער.  האווירומזג 

 בוצעו הסדרות של תעלות היקפיות לקיבולת מי הנגר מחוץ לגבולות העיר.  •

 בוצעו תחזוקה וניקיון של מאגרי מים למניעת הצפות.  •

 קרצוף וריבוד  
 דס, בני ברית וגורדון. בוצע קרצוף ריבוד ברחובות : גלר, הפר •

 הטלאות  
 לאורך רחוב ויצמן סביב ככרות הכרמל תל חי, תל חי אז"ר. •

 מערכות מיזוג  
 מזגנים במוסדות חינוך וציבור. 150 - בוצעו החלפות ושדרוג של כ •

 טון(. 50באולם ספורט היובל )מזגן בהספק  VRFהחלפת מערכת מיזוג  •

 מהמזגנים.  50% -כ תחזוקה והגדלת טיפול עומק במזגנים ישנים  •

 חשמל
 טיפול ובדיקה של מאות לוחות חשמל בבתי ספר וגני ילדים 

 של מבני חינוך ועירייה.  יבוי אשבדיקות והפקת דוחות של ליקויי כ •

 בדיקת מאות יציבות של עמודי תאורה. •

 החלפת עמוד תאורה ללד ברחוב מצדה. •

 תיקוני בטיחות חשמל בגני ילדים.  •

 ציוד אבלות 
 אספקת ציוד למאות משפחות אבלות.  •

 קורונה  
 לאורך כל תקופת הקורונה סייע בחלוקת מתנות למאות מבודדים מאושפזים.  •

 האגף סייע בחלוקת ערכות אנטיגן למאות מוסדות חינוך.  •

 האגף סייע בחלוקה ושינוע של מתנות לניצולי שואה.  •

 ביטחון, בטיחות והערכות לחירום

שוטרי השיטור העירוני בכפר סבא, יחד עם פקחי יחידת האכיפה של אגף     -נגד נפצים בעיר  ❖

ביטחון, בטיחות ושירותי חירום, קיימו מבצע אכיפה בין היתר של הנחיות הקורונה, הפרת 

מסוכנים   בצעצועים  ושימוש  בידוד  והסברה  נפצים   –חובת  אכיפה  מבצע  במסגרת   .

 שהעירייה החלה לבצע לקראת חג הפורים ועקב עלייה בשימוש בנפצים לקראת החג.

https://www.tzomet-kfs.co.il/news/52551
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/52551
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/52551


 

השיטור העירוני התמודד עם תופעת גניבות האופניים ועבירות רכוש בדגש   -ביטחון שוטף ❖

לפעילות בשכונות המזרחיות. הפעילות כללה הערכות מוגברת, שימוש בטכנולוגיה ושיתופי  

והתופעה פ חשודים  מספר  נתפסו  הפעילות  במהלך  והקהילה.  נוספות  יחידות  עם  עולה 

 הצטמצמה באופן משמעותי. 

כחלק מהמאמץ להגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר הותקנו מצלמות ביטחון חדשות   ❖

אשר   המזרחיות  בשכונות  שכונתיות  סיירות  שתי  ומוקמות  הביטחון  ובדרך  דויד  בכיכר 

 ות השכונה הקיימות בשכונות המערביות ובשכונת אליעזר.  מצטרפות לסייר

יחידת החילוץ העירוני ביצעה רצף של אימוני כשירות, לקראת ביצוע אימון הערכות לחירום:   ❖

במקלטים   ביקורת  ביצע   העורף  פיקוד  העורף.  פיקוד  של  החילוץ  גדוד  עם  משותף 

 מאוד.בעיר. כל המקלטים הוגדרו ברמת כשירות גבוהה  הציבוריים 

בחודש ינואר בוצעו פעילויות חווייתיות בזום "רישיון להולכי רגל" בחטיבות  בטיחות בדרכים:   ❖

תלמידים נחשפו. הפעילות התמקדה בהיסח דעת בזמן ההליכה במרחב    1140-הביניים וכ

בדרך  סיכונים  וניהול  תפיסה  בדרך,  שונים  במצבים  האנושי  המח  מגבלות  התעבורתי, 

 ואחריות אישית. 

בזום על שינוי הרגלי   "הבחירה בחיים"ום עיון לעובדי העירייה התקיימה הרצאה בנושא  בי ❖

 הנהיגה, היסח דעת, שימוש בנייד בזמן נסיעה, תחקיר על אירועי ת.ד כולל תגובות וסרטונים. 

י"א ❖ שכבת  ותלמידות  תלמידי  לכלל  הרצאה  של  -התקיימה  התמודדות  על   בתיכונים  י"ב 

 קרוב בתאונת דרכים. משפחה שכולה שאיבדה 

מעבירי הדרך המאוישים ברחבי העיר קיבלו מתלמידי בתי הספר היסודיים בשיתוף הנהגת  ❖

 הורים והנהלת בתי הספר משלוחי מנות לחג. 

. בהשתתפות בכירי עיריית כפר סבא  15/06/21אימון היערכות למצבי חירום נערך בתאריך   ❖

פיקוד העורף באימון הרשותי במרכז הנוער העירוני. בנוסף לקחו חלק עשרות עובדים ונציגי  

בוצע באופן שוטף מהמפגש שמהווה את האימון הראשון מתוך סדרת אימונים, תוכנן מראש ו

 לצורך חיזוק מוכנות העירייה לשעת חירום.

במהלך ימי המבצע עמלו צוותי הביטחון וכלל היחידות העירוניות    -"מבצע שומר חומות"   ❖

ימים, במטרה לתת מענה, פתרונות ולייצר שיח מרגיע ואווירה נינוחה ככל  בעירנו לילות כ

 הניתן עבור תושבי העיר.

 בריאות וחוסן עירוני

 תחומי חינוך וקהילה 
במסגרת אפשריבריא בעיר הדיאטנית העירונית מלווה את בתי    -בתי ספר מקדמי בריאות   ❖

למציאות  בהתאמה  השנה  ופעיל.  בריא  חיים  אורח  לקדם  הקהילתיים  והמרכזים  הספר 



 

המשתנה הועברו חומרי הדרכה למובילות בריאות, נעשו הכשרות בזום ופרונטליות בהתאם 

 אות, אכילה רגשית ועוד. גונומיה, שינה, השפעת המסכים על הברירלהנחיות על תזונה, א

זאת מתוך תפיסה     -ספרים אורי אוריקון וכוח הירקות לכלל גני הילידים בעיר  200חלוקת   ❖

כי שיח מקדם בריאות, דרך סיפור, הצגה או משחק יוביל להטמעת הרגלים חדשים מקדמי 

 בריאות שיסייעו בשמירה על אורח חיים בריא לאורך זמן בקרב ילדי העיר.

 .  הכשרת השירות הפסיכולוגי בנושא הפרעות אכילה בקרב בני נוער ❖

כלל  אגפי ומחלקות העירייה למגוון אוכלוסיות הובלת תכניות חוסן בשיתוף  -תכניות חוסן   ❖

האריס ומיועדת לילדים, נוער, צוותי   –כהן    ל שם י מרכז "חוסן" על יד יעד. התכנית מועברת ע

עובדים, טיפול,  וצוותי  וקהילות.  הוראה  משפחות   שלישי  תכנית     גיל  פועלת  בכפר סבא 

חינוכיים להתמודדות עם -וזו השנה החמישית. התכנית מקנה כלים פסיכ  "חוסך חינוך " 

מצבי לחץ יום יומיים נורמטיביים וכלה באירועים טראומתיים קיצוניים ומיועדת לילדים מגיל 

ערכות אישיות והכשרה ייעודית   1800בית הספר היסודי ועד גיל התיכון.  השנה חולקו  כ  

 להמשך הטעמת התכנית בבתי הספר. ליועצות

מצבי   ❖ עם  להתמודדות  לומדה  חוסן פיתוח  כלי  ומתן  ומצוקה  ה'  לחץ  בכיתות  ו' -לילדים 

, בשיתוף המכון הטכנולוגי חולון, השירות הפסיכולוגי החינוכי, אגף החינוך, משרד החינוך

. במסגרת הלומדה, פותחו סרטונים ותוכן פדגוגי מותאם )שפ"י(ייעוצי    הפסיכולוגי  השירות 

 וייחודי ללומדה בנושא זה. 

ם הנמצאים בממשק ישיר היוצר מצבי לחץ ומצוקה, ביניהם פקחים עבור עובדי  חוסן עובדים  ❖

ברשות הפיקוח והאכיפה, סייעות משלבות בבתי הספר ועובדים ביחידות עם שחיקת עבודה 

 גבוהה או ממשק עם התושבים המצריך כלים להתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה רגשית.

זהב"תכנית   ❖ הגיל  :  "חוסן  לאוכלוסיות  מקנה  מצבי   אשר  עם  להתמודדות  כלים  השלישי 

מתנדבים    25- מצוקה, משבר ולחץ בשגרה ובחירום. במסגרת התכנית הוכשרו למעלה  מ

 מנחים שמעבירים את כלי החוסן  בקרב גמלאי העיר.

מ ❖ אימהות  למען   -מאמאנטבשיתוף     'אמאנט'חוסן  סבא,  בכפר  לכדורשת  אמהות  ליגת 

 . הקהילה

מעונות ילדות בכפר של החברה העירונית.  צוות המחנכות   לרשת   חוסן חינוך  לגיל הרך ❖

אתגרים  עם  להתמודדות  כלים  ארגז  לקבלת  הכשרה  עברו  המעונות  ומנהלות  המובילות 

 ומצבי  לחץ בשגרה  ובחרום  במסגרת עבודתן.  

בני ובנות נוער     50   –השנה התקיים כנס יוצרים חוסן ואושר בית ספרי  -  חוסן מתבגרים ❖

מכלל  חטיבות הביניים בעיר שהגיעו לכנס יזמות  בנושא  יצירת חוסן ואושר בית    ות  \נציגים 

 ספרי.  



 

התקיימה הרצאה לבני הגיל השלישי בנושא חוסן     הרצאה "עוגני חוסן" לבני הגיל השלישי: ❖

הקורונה בעידן  חירום  בתקופת  סטרס  עם  להתמודדות  וכלים  השתתפו   -אישי  בהרצאה 

 .גמלאי/ות העיר 30למעלה מ

מרחב לנשימה ולנשמה. חודש בריאות  הכולל מגוון סדנאות   רביעי בריא לעובדים ולעובדות: ❖

וחיזוק החוסן הנפשי של העובדים  ופעיל  סדנת קרב מגע, לייף   -  לעידוד אורח חיים בריא 

 דאנס,  ארוחה בריאה בצנצנת, יוגה צחוק פילאטיס ויוגה. 

  , מגוון של סדנאות תזונה בריאה  -פסטיבל משפחה בריאה ושמחה במרכזים הקהילתיים ❖

 , חוסן בכלל המרכזים הקהילתיים למגוון אוכלוסיות יעד: משפחות, גמלאים, בני נוערותנועה  

 ילדים ועוד. 

 ונוער.  זיהוי סימני מצוקה בקרב ילדים הכשרת שומרי סף למניעת אובדנות  ❖

 הסברה 
ופעיל וחיזוק החוסן האישי המשפחתי לקידום אורח חיים בריא     -  פודקאסט חיים בריא בעיר ❖

פרקים  בהם מתארחים מומחים בתחום ואנשי מקצוע מהשטח   10    והעירוני.  בפודקאסט

  .שיעניקו ידע וכלים  לשיפור איכות החיים 

  20בפני    הצגת  פעילות  התכנית הלאומית למניעת אובדנות בכפר סבא על ידי ראש העיר ❖

טיפוליים והכשרות שומרי סף וטיפול לאחר מקרה  הצגת הרצפים ה  .ראשי רשויות חדשים

 וטרגי של אובדנות בשילוב תכניות חוסן בחינוך ובקהילה. 

בריאות ❖ ערים  רשת  כנס  הבריאות   -   אירוח  לקידום  המחלקה  בהובלת  סבא,  כפר  עיריית 

( זו הפעם השנייה  אירחה  עירוני  למידה 29.04ולחוסן  ליום  בריאות  ערים  רשת  כנס  את   )

יה העירונית הפורה בתחום זה.  הכנס התקיים בחווה החקלאית, מרכז לימודי וחשיפה לעשי

 ייחודי בעיר בתחום הבריאות והסביבה. 

במסגרת  הקמפיין הופקו שני סרטונים למניעת   -היום הבינלאומי למניעת עישון  31/05 ❖

 עישון הקוראים לנשים ולגברים כאחד  להתחייב להפסיק לעשן.  

גיל שכטר מאור, מרכז רפואי מאיר.    וקטורעם ד    סוני נשים הרותפייסבוק לייב בנושא חי ❖

 הלייב עסק  בנושא  חיסון  קורונה   לנשים הרות. 

חיים ❖ מסכנות  אלרגיות  לנושא  מודעות   להעלאת  לייב  מוות   פייסבוק  מקרה  בעקבות 

 מאלרגיה לחלב בארץ.

 פיתוח עובדים ומשאבי אנוש

נפתחה בסימן אורח    2021שנת    -לעובדי עיריית כפר סבא ציון חודש הבריאות והספורט   ❖

ובריאות הגוף והנפש. בשיתוף של אגף משאבי אנוש והדרכה ומחלקת קידום   חיים בריא 



 

הבריאות וחוסן עירוני התקיימו סדנאות לעובדים ללא עלות בנושא יוגה, מדיטציה, קרב מגע 

 ועוד.  

לשנת   ❖ מצטיינים  עובדים  במ  -2021טקס  מרגש  תודה  בטקס  הוקרנו  העיר,  ראש  עמד 

לעובדים והעובדים המצטיינים וליחידות המצטיינות לשנת תשפ"א על העשייה, המסירות 

 והעבודה הקשה.

מתחקרים   ❖ עובדים  הוקרה    -אפידמיולוגייםהוקרת  מפגש  התקיים  העיר  ראש  במעמד 

תרתם לשמונה עובדים, מתחקרים אפידמיולוגיים, על עבודתם המסורה והמקצועית ועל הכ

 כצוות המוביל במחוז דן. 

התקיים הפנינג לעובדי העירייה בשיתוף עם וועד    –  הפנינג חנוכה ויריד מכירות יד שנייה  ❖

 העובדים ואגפי העירייה. כל ההכנסות נתרמו לטובת קרן הסיוע לעובדות ועובדי העירייה.

 

בעידוד התעשייה מטעם  במסגרת בחירת "העובד המצטיין"    -הענקת עובד מצטיין הנשיא ❖

התעשיינים,   התאחדות  הכלכלה,  משרד  המדינה,  נציבות  ובשיתוף  אחרונות  ידיעות 

 ההסתדרות החדשה והשלטון המקומי.

עובדים   ❖ נגישות  שירות  חווייתיתהדרכות  ונותני  עירייה  נושא   –  לעובדי  מקידום  כחלק 

ל. מטרת ההדרכות הנגישות בעיריית כפר סבא, נערכו הדרכות בשיתוף עם נגישות ישרא

בעלי   לאנשים  ורגיש  נגיש  שירות  מתן  לשם  העירייה  לעובדי  ומיומנויות  כלים  מתן  הינה 

 מוגבלות וקידום תהליך של שינוי עמדות כלפי אנשים אלו. 

מפגשי העשרה לעובדי ומנהלי העירייה בנושא הטרדה מינית,    –   מפגשי "פורום המאה" ❖

 וגבלות.  לאנשים בעלי מ ושוויוןאלימות נגד נשים 

 בנושא בטיחות בעבודה, נגישות ומניעת הטרדה מינית.  לומדות מקוונותהטמעת  ❖



 

העירייה, ❖ יחידות  לכלל  מפגשי חדשנות    הדרכות חדשנות  לטובת  הוקדש  אוקטובר  חודש 

ויצירתיות מעשית לכלל יחידות העירייה. ההדרכות נערכו במרכז קיפוד בהובלת אגף קיימות 

 שאבי אנוש והדרכה.וחדשנות ובשיתוף עם אגף מ

 ות שיתופיתכנון אסטרטגי ו

המאגד את כלל תכניות העבודה המפורטות של   2021לשנת    ספר תכניות עבודה פורסם   ❖

עב ממתווה  כחלק  העיריה  לשנת  יחידות  העבודה  תכנית  בארגון.  סדור  הוצגה    2021ודה 

בתכנית ובתקציב למימוש התקציב באופן  צפייהבשקיפות מלאה בפורמט אקסל המאפשר 

 מלא ושקוף לתושבים. 

ת העיר כפר  פורטל מידע פתוח, הכולל מאגרי מידע מגוונים אודו   DATA CITYהקמת פורטל   ❖

סבא ופעילות העירייה. כיום, האתר כולל מאגרי מידע מגוונים מתחומיי חייו של התושב; 

תחבורה, חינוך, דיור, תשתיות, ביטחון, רווחה, איכות הסביבה, עסקים וכו' אשר מתקבלים  

בפורמטים   מתפרסמים  המידע  מאגרי  ועוד.  שונים  תאגידים  ממשלה,  משרדי  מהרשות, 

 (. Chanפתוח )תשתית  שונים כולל קוד 

 להתמודדות עירונית עם נגיף הקורונה   2020סיכום שנת    דין וחשבון )להלן דו"ח(פורסם   ❖

 הכולל את עיקרי פעולות יחידות העיריה. 

סיטי ❖ זן  מערכת  עם  פיילוט  מקורות    בוצע  חברתיות,  מרשתות  מידע  חדשותיים  לניתוח 

וערוצים שונים של קריאות מוקד, באופן המייצר לדרג הניהולי תמונה מעמיקה ובזמן אמת 

של הנושאים המעסיקים את תושבי העיר, מידת שביעות הרצון והטרנדים המרכזיים שעולים  

 מהשיח.

אסטרטגי   ❖ ותכנון  כספים  מנהל  בהובלת  שיתופי  העיריה,  בתהליך  יחידות  כלל  ובשיתוף 

 המבטאת את חזון ומטרות העיר.  2022תכנית העבודה לשנת נכתבה 

בעיר כחלק מתכנון ארוך וקצר טווח למבני חינוך )גני   התחזיות הדמוגרפיותבוצע תיקוף של   ❖

 הילדים ובתי הספר(. 

תהליך   ❖ רישום  ליווי  מתהליך  לקחים  מהפקת  כחלק  תשפ"ג  ילדים  לגני  ושיבוץ  רישום 

 בתשפ"ב. 

מאיצי כחלק מתפיסת ניהול מבוסס נתונים ובמסגרת הכשרת רפרנטי ידע ביחידות הארגון כ ❖

ארגונית של  אסטרטגיה  דאשבורדים  מספר  פותחו   ,BI   ע נתונים  ידימבוססי   רפרנטים   ל 

למנהלי נתונים בארגון    Power BIזור ב' של קורס  ממחזור א' בארגון. כמו כן יצא לדרך מח

 .2022אשר את תוצריו נראה בשנת 

https://www.kfar-saba.muni.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://kfar-saba.datacity.org.il/
https://www.kfar-saba.muni.il/sikum-2020-corona/
https://www.kfar-saba.muni.il/700/
https://www.kfar-saba.muni.il/700/


 

לקידום קבלת החלטות מבוססת נתונים; שרטוט מפות מדידה תחומיות   מערך מדידה תכנון   ❖

יעדים  תפוקות,  אדם(,  וכוח  )משאבים  תשומות  מדידת  על  בדגש  העיר,  למטרות  בחיבור 

במסגרת הפרויקט התקיימו פגישות עם האגפים והיחידות השונות למיפוי   ומדידת תוצאות.

 וניתוח המצב הקיים. 

תהליך ליבה היחידה לתכנון אסטרטגי הובילה בשיתוף עם מנהל כספים ואגף משאבי אנוש,   ❖

 ., כבסיס ליצירת תקינה ארגונית בקרה תקציבית לתשלום שכרמנגנון ארגוני לבניית 

שכה " של הל2020מדד איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי ר בסקר "נתוני העיניתוח  פרסום  ❖

 .לסקר קודם והשוואה בחינת מגמות כולל  המרכזית לסטטיסטיקה

 . משטרת ישראל(נתוני י על פ)ניתוח מגמות של פשיעה בעיר  ❖

כתיבת נהלי עבודה חדשים ותיקוף נהלים קיימים בשיתוף בעלי  שיפור תהליכים בארגון,   ❖

  השונים.העניין 

 ראשוני. BIהקמת דאשבורד  -מכרזים וחוזים יצירת מנגנון בקרה על  ❖

 ותשתית לשנים הבאות.  2019פיתוח כלי לביצוע מדידה לשנת  –מדד מגדר  ❖

❖ DWH  –    ועובדי הארגון לקבלת את מנהלי  נתונים שישמש  הקמת תשתית לפיתוח מאגר 

רות והמידע המונגש לתושב.  החלטות מבוססת נתונים, שיפור תהליכי עבודה ושיפור השי

 . 2022-2023בשנים  הפרויקטהמשך 

והפקת   ❖ ברשות  תחלואה  נתוני  אחר  נגיף בקרה  עם  בהתמודדות  עירונית  מצב  תמונת 

 הקורונה.

 מערכות מידעמחשוב ו

המידע   ❖ אבטחת  בתחום  העבודה  תוכנית  המקומי   –במסגרת  השרתים  חדר  את  ביטלנו 

 הרשויות המאובטח והחדשני.  עלייה לענןוביצענו 

התקנת מערכת טלפוניה חדשה ברוב בתי הספר בעיר. המשך   -   פרויקט טלפוניה בתי הספר ❖

 .2022הפרויקט בשנת 

 ינטרנט מהיר. בכל אתרי העירייה והטמעת א הרחבת רוחבי הפס תקשורת ❖

 . 2022המשך הפרויקט בשנת  -ברוב גני הילדים בעיר שדרוג תשתיות התקשורת ❖

כחלק מפרויקט "תיק תלמיד דיגיטלי"    יסודי-פיתוח תהליך רישום לגני ילדים ומוסדות העל ❖

 .2022חדש לתושב. המשך הפיתוח בשנת 

 ומנגנון טפסים מקוונים, כולל מנגנון זימון תורים חדש לתושב.  שדרוג האתר העירוני ❖

  



 

❖  

 שירותים חברתיים קהילתיים

)  8,500טופלו   ❖ ותיקים,    2083    -משפחות(    4,270תושבים    1920משפחות של אזרחים 

צעירות,   במשפחה,    101משפחות  אלימות  בתחום  טיפול   50משפחות  ביחידת 

 משפחות במרכז לטיפול במשפחה.  116בהתמכרויות, 

נתונים   ❖ מבוסס  ד   - ניהול  ומערכת   המציג,  BIשבורד  אפיתוח  הפונים  לגבי  שונים  נתונים 

 לוויסות עומסי טיפול בין העובדים. 

 מענים קהילתיים לאזרחים ותיקים
אירועים מושקעים לטובת אוכלוסיית האזרחים    8נערכו     -חודש ההוקרה לאזרחים ותיקים ❖

חביבי" עובר  "הכל  להקת  בהשתתפות  התרבות  בהיכל  שיא  אירוע  הרצאה    ,הוותיקים: 

, מופע דרום אמריקאי, הצגה מרגשת "יומא"  60  -רם יובל, ריקודי שנות המעשירה של יו

בהשתתפות שחקניות ממועדון גמלאים עליה, "ותיקים בתנועה" בשיתוף פעולה עם צוות 

 רשות הספורט, אירוע מקהלות ב"גיל פז". 

❖  " של  זהבמערך המתנדבים  לאוכלוסייה חוסן  קבוצות  נפתחו  ולהתפתח.  לגדול  " ממשיך 

נעשו מפגשים  המבוגר ובנוסף  גמלאים סירקין  ת במרכז היום של עמותת סביון, במועדון 

 פרטניים. 

מטפלים ❖ משפחה  באמצעות   -בני  בקשישים  העיקרי  במטפל  לתמיכה  תוכנית  הפעלת 

 פרקטיקה פרטנית, קבוצתית וקהילתית. 

 ם.ללא כל עלות מציד ,עמותת אביב ל ידיע ,מיצוי זכויות של שורדי שואה - נקודת זכות ❖

 ₪ עבור שורדי שואה. 11,000,000התקבלו 

להוביל   ❖ נבחרנו  טיפול  ישראל  פיילוטתאום  ג'וינט  ידי  עובדת    - על  בין   פעולה  שיתוף 

לבניית תכנית טיפולית ויישום תוכניות התערבות לקשישים    ת חולים סוציאליות ואחות קופ

וש גישה  הטמעת  תוך  וסוציאליות  תפקודיות  רפואיות,  מבעיות  הוליסטיים  הסובלים  ירות 

 לטיפול בזקן ומשפחתו. 

כסרט   ❖ קשישיםבמסגרת    - החיים  כלפי  אלימות  למניעת  הבינלאומי  המודעות  , חודש 

בעיר הגמלאים  במועדוני  סדנאות  קיימה  בקשישים  התעללות  ולמניעת  לטיפול   ,היחידה 

אתגרים  קושי,  שמחה,  בהם  בחיים  תחנות  במשפחה,  יחסים  מערכות  על  בדגש 

 במטרה להעלות מודעות לאלימות והתעללות כלפי אזרחים ותיקים. . זאת וקונפליקטים 



 

משמעותיים ❖ ולחיים  בדידות  להפגת  בזקנה"  "קהילתיות  דיגיטציה    -  תוכניות  הכנסת 

לאזרחים ותיקים בכל המועדונים ושיפור מיומנויות של אזרחים ותיקים בשימוש באמצעים  

 דיגיטליים. 

 מענים בתחום הקהילה  
ואירו ❖ עצמאיהרצאות  הורה  שבראשן  למשפחות  והרצאות   - עים  העירוני  בפארק  מפגש 

 במרחב העירוני שעסקו באתגרים של ההורות העצמאית ובמתן כלים להתמודדות. 

מתנדבות   ❖ "הכשרת  בקהילה לתכנית  במשפחות   "קש"ת  מתנדבות  של  ותמיכה  )קשר 

 עצמאיות( על מנת לסייע בהתארגנות היומיומית ובקשר עם הילדים. 

התקיימו פעילויות וחוגים לילדים עם מוגבלויות; כולל חוג אילוף כלבים,   -ת מיוחדות משפחו ❖

 חוג בישול וחוג כדורגל.

 הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית  ❖

o   הקמת רשת שכונתית של מתנדבים "שכנים טובים"   –שכנות טובה  הקמת פרויקט

ויאתרו את   השכנים הזקוקים לעזרה שמכירים היטב את סביבת המגורים שלהם 

 בחרום ובשגרה.

o   רופאי שינייםפרויקט כדי    -גיוס  בעיר  רופאי השיניים המתנדבים  הגדלת  מספר 

 לטפל בהתנדבות בתושבים שידם אינה משגת לשלם על טיפולי שיניים. 

o  .הגדלת מספר המתנדבים הצעירים 

 מענים לאנשים עם מוגבלויות 
במטרה לתת כלים להורים   ,בהנחיית ענת משההתקיים    ,קורס למנהיגות הורים מיוחדים ❖

קול המשפחות המיוחדות   והשמעת  העירוני  ביצירת שנוי במרחב  חלק  המיוחדים לקחת 

 בקהילה. 

דצמבר   ❖ חודש  שווה:  סבא  מוגבלויות ה כפר  עם  לאנשים  המודעות  להעלאת  וקדש 

חודש המודעות בהובלת  הוא צוין בסימן כולנו שונים, כולנו שווים.    2021בשנת  ,  ולזכויותיהם

קהילתיים, נפתח בהארת בניין העירייה בסגול, וכלל בין היתר -האגף לשירותים חברתיים 

השקת תערוכת הצילומים "שווה מבט" והופעה בהיכל התרבות של להקת שלווה והרכב  

 "שווים" מקונסרבטוריון כפר סבא, הרצאות סרטים ועוד. 

 ית: הרצאות חוגים וטיולים מותאמים לאוכלוסייה. מקיים פעילות חודש  מועדון לכבדי ראייה  ❖

 זרקור על מענים טיפוליים
הרחבנו את המענים, בנוסף לעבודה דיאדית עם הורים ופעוטות   –   נתיבים להורות לגיל הרך  ❖

מהות אחרי לידה בהנחיית מטפלות בתנועה, במטרה להוות קבוצת יהתקיימה קבוצה לא

 מהות.יתמיכה והקשבה להתמודדות הא



 

חביון נ ❖ גיל  להורים  ב  10חוגג    -תיבים  טיפלו  לקיומו,  מס'   60  -שנים  והתקיימו  משפחות 

א לכיתות  לילדים   קבוצה  לא-קבוצות:  קבוצה  באמצעות  יג,  קבוצה  ביבליותרפיהמהות   ,

 מהות מתמודדות נפש. ילנערים, קבוצת א

יי העבודה  מלווה צעירים ללא עורף משפחתי ונותנת כלים וסיוע להשתלבות בח  -תכנית יתד ❖

 והלימודים. התקיימו  קורס תאוריה וסדנאות לחינוך פיננסי.

עוצמה  ❖ למשפחות   מרכז  קומי  מופע  ילדים,  הורים  טיול  קהילתיים:  אירועים  מספר  קיים 

 "הורות זה לא צחוק", סדנאות העצמה לתעסוקה ועוד. 

וצה ארוכת קבבנוסף לטיפול פרטני, התקיימו קבוצות טיפוליות:     -המרכז לשלום המשפחה   ❖

לנשים  מאפיינים    טווח  עם  מזוגיות  עתה  שיצאו  או  אלימות  יחסים  במערכות  הנמצאות 

טווחאלימים,   קצרת  נשים  אלימים   -קבוצת  מקשרים  ליציאה  ותמיכה  שייכות  קבוצת 

הכרה, פוגעניים.     ופוגעניים;  מקשרים  חוויות  עיבוד  יכולות,  ארוכת חיזוק  גברים  קבוצת 

על פיתוח יכולת שליטה עצמית, מתן תמיכה במסגרת קבוצתית,   טיפול אשר שם דגש  -טווח

 לקיחת אחריות והקניית התנהגויות תקשורת אדפטיביות ומיטיבות.  ביטוי רגשי,

בהתמכרויות ❖ לטיפול  קבוצת   -   יחידה  הקבוצה  -התקיימה  במסגרת  לגברים.  פסיכודרמה 

רכות יחסים, המשתתפים משתמשים בכלים מעולם התיאטרון, במטרה להתחקות אחר מע

 דילמות, קשיים וכאבים לא פתורים. 

 סיוע לתושבי העיר - קורונה 
חלוקת   לצורך;  בהתאם  במזון  סיוע  בבידוד;  ולתושבים  מאומתים  לתושבים  וסיוע  שיחות 

ותיקים,  יזומות לתושבים בסיכון: אזרחים  ותיקים; שיחות  ולאזרחים  יצירה לילדים  ערכות 

מוגבלויות   עם  ל אנשים  וירטואלית  קייטנה   משפחתי;  עורף  ללא  עריריים    30  -ותושבים 

ואוכלוסייה  ותיקים  אזרחים  תושבים  של  בדידות  להפגת  פעילויות  ילדים;  עם  משפחות 

 מודרת כגון "מועדון   חברותא".

 מגדר וקידום מעמד האישה 

  במסגרת אירועי חודש האישה בכפר סבא בחודש מרץ יתקיים פסטיבל    כפר סבא שווה! ❖

שווה   בתרבות".   –"תרבות  מגדרי  כאן    שוויון  "חצאית  ההצגה  המרכזיים:  האירועים  בין 

וטקס   בג'ינס"  "מגדר  תערוכת  בקונסרבטוריון,  המלחינות"  קיר  "חשיפת  אירוע  קודקוד", 

נשים אומניות שרות  לאורך רחוב    -החתימה על "אמנת תרבות שווה", נשים שרות בוויצמן

 וויצמן.



 

בוגרות לקורס דירקטוריות   95נוספו     2019מאז המחזור הראשון ביוני    -   הדירקטוריותנבחרת   ❖

בשיתוף  מתקיימים  הקורסים  הרביעי.  הקורס  הסתיים  אלו  ובימים  כחודשיים  הנמשך 

 הקתדרה ללימודים נשים "יהל"  החברה לתרבות הפנאי ומועצת נשים עירונית. 

השוות ❖ תמיכות    -התמיכות  העיר  במועצת  לעמותות  אושרו  מוגדלות  עירוניות  כספיות 

ומיגור   אפליה  למיגור  הפועלות  עמותות  מגדרי,  ושוויון  האישה  מעמד  לקידום  הפועלות 

 אלימות כלפי נשים ולקידום וטיפוח ספורט נשי. 

מועצת נשים העירונית פעלה במשך כל השנה יחד עם השותפות הרבות שלה לקדם בעיר  ❖

 ציאות עם עתיד טוב יותר וחופש פעולה לכל אחת ואחד. מ  -הוגנות מגדרית ושינוי במציאות  

 חינוך
י עבודה עם  ל יד תוכניות חינוכיות למען מציאות מאפשרת לילדות וילדי העיר ודור ההמשך ע ❖

הצוותים החינוכיים בהם צוותי החינוך לגיל הרך תוכנית "חינוך מאפשר" בהנחיית עשרים 

 המחלקה לחינוך בגיל הרך והחברה לתרבות ופנאי.אלף מילים,  זו השנה השלישית בשיתוף  

יעל בוים פיין בשיתוף מנהלת   ❖ ייחודי פורץ דרך "מגדר באוסישקין " בהנחיית  בית  פרויקט 

, הנהגת ההורים, צוותי החינוך, מפקחות משרד החינוך, התלמידות התלמידים אשר  הספר

 ת תוצרים.הובילו פרויקטים שונים וכל זה נחגג באירוע שיא ייחודי להצג

 תקשורת  
תקשורת כמשנה מודעות, חשיבה ופעולה היא תחום למיקוד עירוני כזו המכבדת את כלל  ❖

המגדרים ועל כן פעולות לייעץ ולהכוון מסרים עירונים רבים ויחד כולנו פונים יותר ויותר לכולן 

 וכולם. 

 מדיניות  
 םבה דים שננקטו,צעמושפעת ממספר ה ,מדיניות הוגנת מגדרית בשולחן קבלת ההחלטות  ❖

  3מתוכן ממונות נשים לדירקטוריונים העירונים מזה כבר    7פתיחת מחזור קורס דירקטוריות  

עודכנו  המקצועית  והוועדה  העיר  מועצת  באישור  השנה  מגדרית.  הוגנת  כמדיניות  שנים 

של  היסטורי  הישג  ציינה  סבא  כפר  בארץ  לראשונה  ולכן  תמיכות  לחלוקת  הקריטריונים 

תה לקידום מעמד האישה, מועצת נשים פעלה לקדם בשותפות רחבה הוגנות  תמיכה בעמו

בשמות הרחובות, שינוי המדיניות הוא בניגוד לזו הקודמת אשר שימרה עוול היסטורי של 

 תיעוד גברים בעיקר במרחב הציבורי.

, כזו אשר תהיה מודעת לקידום נשים לקדמת שוויונית חתמנו על אמנה לתרבות    2021בשנת   ❖

 בשלל מקצועות הבמה. הבמה

 קהילה 
בתקופה  ❖ ומקצועית  אישית  ולפתח  לתמוך  גדולה  בשליחות  פעלו  נשים  מועצת  קהילות 

קהילות   בהן  העיר,  נשות  עבור  הקורנה  של  לשכירות   הקריירה המאתגרת  'החממה  בהן 



 

וכלים  ידע  באמצעות  נשים  הכשירו  'הדירקטוריות'  העסקים',  נשות  'קהילת  ומנהלות', 

 ומי הקריירה השונים ומהוות מקור השראה לערים רבות. מקצועיים בתח

התומכות בנשים לאחר לידה בהיבטים רחבים החל מ'קהילת סירי לידה'  המשפחה קהילות  ❖

  קהילתיים חברתיים המנגישה אוכל בריא ליולדות, 'קהילת אם לדרך' בשיתוף אגף שירותים 

הילת הבית לנשים בחופשת  המנגישה תמיכה רגשית ליולדת, וכן מרחב ליחד משותף של 'ק

לידה' הקהילות המרגשות האלו מצטרפות גם לזו הייחודית לנשים המחלימות ומתמודדות  

למודעות לסרטן השד בשותפות    אוקטובר 'השדות' איתה ציינו את חודש    -עם סרטן השד 

 . מחלקת בריאות וחוסן, האגודה למלחמה בסרטן, עמותת אחת מתשע

 . בנושא מבית 'גורם אנושי' לראשונה בארץ הושק מיצג ענק ❖

 ביעוץ משפטי ראשוני דיסקרטי ורגיש. לוו עשרות נשים  ❖

 . לנשים בגילאי חמישים פלוס "חמישישיות "מפגשי קהילת ההתקיימו  ❖

מנהיגות ספורטיבית עם 'מטפסות למעלה' קבוצת הספורט הנשית בשיתוף בוצעה העצמת   ❖

 .רשות הספורט

נערות מובילות שינוי  ❖ נוסף של  חינוך )נמ"ש(    מחזור  אגף  בשותפות החברה הסוכנותית, 

 ה.ואגף חברה וקהיל

 לפעילות מכוונת הורים עם 'קהילת הורות לשוויון' בשיתוף מרכז ההורים העירוני. נפגשו  ❖

 דוברות

ושב שירות הודעות ועדכונים של העירייה לפי בחירת הת   –   הפעלת שירות "קליק כפר סבא" ❖

 סמס, וואטסאפ או מייל. –

 .עדכונים שוטפים לאלפי תושבים על פי שכונות   –  קבוצות וואטסאפ שכונתיות  27הפעלת   ❖

 .שירות סמס לתושבים ❖

ובה עדכונים שוטפים על פעילויות שנעשו ועל פעילויות    זמן איכות  הפצת חוברת דו חודשית ❖

 . ואירועים עתידיים 

 . בהתאם לצורך –רוסית, ספרדית, אמהרית  –  פרסומים בשפות ❖

 . לסיכום פעילויות העירייה מדי חודש– הפקה והפצת ניוזלטר חודשי ❖

 ., תכלול קמפיינים ועוד לכלל אגפי העירייהמתן שירותי הגהה, עיצוב, גרפיקה  ❖

 .ול בהודעות ותגובות לתקשורת הארצית והמקומית טיפ ❖

 . טיפול במשברים עירוניים  ❖



 

גדולים  ❖ עירוניים  הדוברות    קמפיינים  הבין  –בהובלת  האישה  ומועדי  -חודש  חגים  לאומי, 

ציון מועדים לאומיים   קיץ במוסדות החינוך,  קיץ, שיפוצי  אירועי  דוגמת העלאת   –ישראל, 

 . שים, אנשים עם מוגבלויות ועוד המודעות לסרטן השד, אלימות נגד נ 

 . לכלל אגפי ויחידות העירייה השונות  ושיווק סי ציבורמתן שירותי הסברה, יח ❖

חברתיות ❖ רשתות  מענה   –  הפעלת  מתן  לרבות  טיקטוק,  אינטסגרם,  טלגרם,  פייסבוק, 

 . לגולשים ועוקבים 

 . שונים לעיר ולעירייה סרטוני תדמיתהפקת  ❖

 .םשידורי לייב עירונייאחריות על  ❖

 . ניסוח מכתבים רשמיים ❖

 ומוקד עירוני שירות לתושב 

 שיפור חווית לקוח לתושבים
שירות חדש המאפשר פתיחת קריאה באמצעות מערך המאפשר    –אקספרס    106השקת   ❖

להזדהות על ידי הזנת מס' נייד התושב, כפי שמופיע ברשומות העירייה )אשר ניתן להסירו(. 

עם הזנת קוד אישי הנשלח למכשיר הנייד, מציגה המערכת מגוון אפשרויות למיקוד פתיחת 

 גינון וצמחייה, רעש, פינוי אשפה ועוד.  –הקריאה  

כחלק משיפור והנגשת השירות נפתח צ'ט בוט, לייעול ממשק המוקד   –  צ'ט בוט בוואטסאפ ❖

, המערכת מזהה את WhatsApp-עם תושבים. הצ'ט בוט הדיגיטלי המותקן באפליקציית ה

התושב ואת פרטיו האישיים כפי שמעודכנים בעירייה, לוקחת את פרטי פנייתו ומעבירה  

 למטפל הקצה. מידיבאופן 

תהליך מעמיק שהמסר העיקרי שלו הוא היחס    –  וחידוד תודעת השירות העירוניתשדרוג   ❖

וימשיך גם לשנה הבאה במסגרתו יועברו סדנאות וימי   2021האנושי. תהליך זה החל בשנת  

ימי   למשל:  כך  העירונית.  השירות  תודעת  וחידוד  שדרוג  לשיפור,  העירייה  לעובדי  עיון 

רותית, זיהוי צורך הלקוח  יומיומנויות שירות, כתיבה ש  אוריינטציה לעובדים חדשים, סדנאות 

להמשיך   על מנת וחווית שירות. כחלק מהתהליך נצמיח, ונפרגן לעובדים שנתנו שירות טוב  

 בשירות.  למצוינות ולהוביל 



 

 

מגוון שירותים קיימים, המוענקים לתושב עברו   –  את מערך השירותים הדיגיטליים  שדרגנו ❖

במהלך השנה שדרוג משמעותי לנוחיות תושבי העיר: ארנונה וחניה, רישום לחינוך ורישום  

 לחוגים. 

שירות   ❖ חניה שדרוג  תווי  והנפקת  התשלומים  יוכלו   -  מערך  והחניה  הארנונה,  תשלומי 

בלבד  ות.ז.  רכב  מס'  הזנת  באמצעות  בש  להתבצע  צורך  או  ימוש  ללא  הארנונה  בתלוש 

 הדו"ח. 

המערך שעוצב באופן נעים     -  רישום ושיבוץ לגני הילדים, תיכוניים ורישום לחוגים עירוניים ❖

למשתמש כולל בין היתר מידע מפורט הפורס בפני ההורים את אפשרויות לרישום, מפה 

 נרשמים. מרכזי החוגים לבחירה בציון קרבתם הגיאוגרפית לבתי האו  המציגה את הגנים 

זאת סרטון הסברה נגיש וקל בדבר אופן הגשת הבקשה.    -   הפקת סרטון לרישום לטאבו ❖

 . הגשת בקשות לרישום בטאבובעקבות פניות רבות בנושא אופן 

ילדים ❖ גני  לחינוך  יסודי   -  הקמת מרכז שירות  קדם  חינוך  לחינוך, במחלקת  מרכז שירות 

 ת העירונית. שבאגף החינוך העירוני, בשיתוף עם יחידת השירו

לתת שירות   ל מנת וע  לווירטואליים במסגרת הפיכת תווי החניה    -   שירות תו תושב עד הבית ❖

סירקין.   גמלאים לתושבים שזקוקים לסיוע בבקשות המקוונת, הוקמה עמדת שירות במרכז  

 תושבים וותיקים בהגשת הבקשה. המסייע לי נציג שירות ל יד בעמדה ניתן שירות ע 



 

איתור בעלות ובעלי רכבים המפריעים להתנהלות   -  מערכת שירות חדשהעיריה השיקה   ❖

הציבורי במרחב  והשוטפת  הטיפול   התקינה  זמן  של  משמעותי  קיצור  כעת  ותאפשר 

 ה. בקריאות וייעול העבוד 

בתום עבודת מטה   -  עיריית כפר סבא הרחיבה ואיחדה את שעות המענה וקבלת הקהל ❖

מקיפה שבוצעה באמצעות יחידת השירות העירוני, בוצע תגבור ואיחוד המענה הטלפוני 

 ושעות קבלת הקהל ביחידות ואגפי העירייה השונים. 

פייסבוק   ❖ דף  עידכונים"  –הקמת  סבא  כפר  שירות  מעודכנים    "מוקד  ההודעות  בדף  כל 

 החשובות בנוגע למרחב הציבורי בעיר.

חוגים קלה  רישום למערכת ה  –מערכת מקוונת חדשה לרישום לכלל החוגים העירוניים   ❖

לעצמו את החוגים המתאימים לו על פי חתך של גיל,  למצוא  לתפעול ומאפשרת לכל תושב  

שהיו נהוגות עד    תחומי עניין, מיקום, ימים ושעות. המערכת מחליפה את חוברות ההרשמה

והחוגים, בהתאם לבחירת החוג   ומאפשרת לתושבי העיר להירשם לכלל הפעילויות  כה, 

הקמת המערכת החדשה היא שיתוף פעולה בין אגף התרבות,    הרצוי, גיל, אזור מגורים ועוד.

מחלקת שירות ואגף המחשוב בעיריית כפר סבא, ומטרתו להקל על ההורים תושבי העיר 

 ולאגד את כלל החוגים, הסדנאות והצהרונים במקום אחד ובהרשמה נוחה וקלה. 

 מורשת ישראל

של   ת מופע סליחות מיוחד אירועי הסליחות בעיר, התקיים ברחבת היכל התרבו  במסגרת  ❖

 .קובי אפללו, לתושבות ותושבי העיר

היו ❖ ובערוץ  העירוני  במרחב  לילדים  וסדנאות  הצגות  )בשל -התקיימו  המחלקה  של  טיוב 

 הקורונה(. 

 חגיגת יום ירושלים בחסות משרד החינוך. -התקיים אירוע חד שנתי "יחד ירושלים" ❖

תשריב ❖ הכנסת חגי  בבתי  סליחות  אירועי  התקיימו  כן    ,  כמו  השונות.  לעדות  העיר  ברחבי 

תקיעות שופר ברחובה של עיר ולמבודדים. המחלקה ארגנה אירועים קטנים   התקיימו טקסי

הכנסת  בבתי  ותמכה  סייעה  העיריה  בנוסף  החג.  במסגרת  הציבור  לכלל  העיר  ברחבי 

 בתקופת החגים על מנת לערוך את התפילות והפעילות לצד מגבלות הקורונה. 

)פסטיבל כשר(. האירוע נערך בשיתוף אגף    אירוע פסטיבל האוכל בפארק העירוני התקיים   ❖

 קהילה וחברה ולקחו בו חלק אלפי משתתפים ומשתתפות.

חנוכה   ❖ ולכלל   – חגי  לילדים  בעיר  הציבור  ומוסדות  כנסת  בבתי  חנוכה  מסיבות  התקיימו 

 הציבור ושבתות פיוט וחזנות. 

https://www.kfar-saba.muni.il/articles/item/2281/


 

טיוב, -הופעה של חנן בן ארי, קונצרט חזנות ביו  –העיר  התקיימו אירועים גדולים לתושבי   ❖

 אירועים עם אהרון רזאל ויגל הרוש.

בשל הקורונה התקיימו אירועים וחגיגות ברחבי העיר )במקום -   יום העצמאות   חגיגות ערב ❖

 (. אחת  במה מרכזית 

 . חזנים   17  -"אבני חן" המונה כ פר סבאהמשיכה פעילות מקהלת חזנים ייצוגית כ ❖

בגן הלאומי ציפורי   כנס לגבאי העיר בחג הפסח והתקיים טיול גבאים בחודש אוגוסטהופק   ❖

 ובאזור גליל תחתון. 

 התקיימו תהלוכות ל"ג בעומר ברחבי העיר.  ❖

, העשרה בנושא אקטואליה ופרשת התקיימו מפגשים בנושאים שונים; הרצאות וסדנאות  ❖

 השבוע לילדים, נוער וצעירים.

 .מורשת קרב  וקברות צדיקים  ,טיולי מורשת ישראל הופקו ❖

 . אירועי סיום מסכת בבתי כנסתהתקיימו  ❖

  . קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיראירוע התקיים  ❖

 רבא בחג הסוכות.הרצאות לימודיות ללימוד ליל שבועות וליל הושענא נערכו  ❖

העירהתקיימו   ❖ ברחבי  תורה  השנה  ,שיעורי  נשים    ,לאורך  מבוגרים,  מגוונות:  לאוכלוסיות 

 ם. וילדי 

הדתית ביום העצמאות הכולל הרצאות בתחום היהדות    לאוכלוסייהיום שכולו תורה  נערך   ❖

 . והפנינג לילדים 

 שקיפות

.  2020עיריית כפר סבא זכתה במקום השלישי בתחרות ארצית לניהול ידע בארגונים לשנת  ❖

הש "זירת  את  להציג  בחרה  סבא  כפר  לציבור,   -קיפות"  עיריית  פתוח  ארגוני  ידע  פורטל 

הנמצא באתר האינטרנט של העירייה. כפר סבא היא העיר הראשונה בישראל שהשיקה 

תוכנית עירונית מקיפה שכזו, המחזקת את הדיאלוג של העירייה עם התושבות והתושבים  

 .רמת האמוןאת ומעלה 

למדיניות והחלטות העיריה ושיתוף העשייה לאורך כל השנה עודכנו והועלו תכנים הנוגעים   ❖

התבשרנו   2022. בפברואר  365העירונית כחלק מקידום השקיפות לתושב בזירת השקיפות  

+( ברף הציונים העליון של המדד. זו הפעם  A)  100%כי הציון שקיבלה עיריית כפר סבא הוא  

 .100% - השלישית ברציפות שכפר סבא זוכה בציון 


