
 2017סקירת עיקרי פעולות הרשות לשנת 

 עיריית כפר סבא
 

 אגף איכות הסביבה: 
 ימות חלקת קי מ

 מרכז קיימות עירונית -"קיפוד"הקמת מרכז  •

 "אפס פסולת" אימוץ מדיניות  •

לייצור אנרגיה סולארית   "חדש תחת השמש"יישום פרויקט  •

 במבנים פרטיים

 מחלקת ניקיון העיר

ודה  מעבר לעב–צמצום עלויות בתחום פינוי האשפה וגזם  •

 בתחנת מעבר בטייבה בעלויות מופחתות

שיפור במערך התפעול העירוני ובמערך ניהול האזורים והקמת   •

 ת( " מרכז שליטה תפעולי )משל

 מחלקת עבודות ציבוריות

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחובות הבאים:  •

o אילן בקטע רחל המשוררת הכרמל-רחוב בר 

o רחוב הכרמל כיכר בר אילן 

o ר בשני ציידי הרחוב "ל בקטע בן יהודה אזרחוב הגלי 

o ר"רחוב החיש מבן יהודה לאז 

o  רחוב אזר כיכר החיש 

o  רחוב בן יהודה בקטע החיש פרישמן 

o  רחוב מנחם בגין בקטע הגשר עד משה סנה 

o  מנחם בגין ממשה סנה עד רפפורט 

o  . רח' החרושת מקטע הנגר הפרסה 

ביצוע   פיתוח חזיתות בתים, שביל ציבורי ושידרוג מדרכות, •

 מעברי חצייה: 

o  פיתוח חזית בית 8רחוב יואל 

o  פיתוח חזית בית 147ויצמן 

o רחוב עתיר ידע ביצוע מעבר חצייה 

o  רחוב השיקמה ביצוע מדרכה 



o  . רחוב שי עגנון שידרוג קטע של רחוב ריצוף משתלב 

o  שדרוג מדרכה 17-21רחוב התחייה בחזית הבתים 

o  שדרוג מדרכה .   6-8רחוב המעפילים בחזית הבתים 

o  פיתוח חזית בית  22רחוב שיבת ציון 

o  פיתוח חזית בית 4רחוב הרעות 

o רחוב הסנהדרין פיתוח חזית בית 

o  פיתוח חזית בית.  16רחוב חגי 

o  ביצוע אספלט בחזית בית 7רחוב חבד 

o  חזית בית פיתוח 4רחוב סירקין 

 חלקת רכב מ 

 תוגבר מערך כלי הרכב לצורך פיקוח ושיטור עירוני  •

תוגבר מערך כלי רכב מכני לצורך טיפוח וניקיון שטחים   •

 וצקה ציבוריים ופינוי פסולת מ

 בוצעו השתלמויות לנהגים •

 מחלקת חשמל 

 מכרז לאחזקת מאור רחובות  •

 מיליון ₪  2מכרז להתקנת מערכות סולאריות בהיקף של  •

החינוך והעירייה בהיקף  מכרז להחלפת גופי תאורה במוסדות  •

 מיליון ₪  1של 

 החלפת גופי תאורת הרחוב, ברחוב חביבה רייך •

 החלפת תאורת הרחוב, ברחובות מעפילים נורית. •

 אגף תרבות:

 תרבות כללי 

טו בשבט, קרנבל פורים, חגיגות המימונה, טקסים ואירועי יום  •

 השואה והגבורה, טקסי יום    

הזיכרון לחללי מערכות ישראל, חגיגות העצמאות, סוכות,   •

 חנוכה. 

 אירועי הקיץ בכיכר וברחבי העיר  •

 אירוע בית היוצר לאומנות •

פסטיבל טנגו כפר סבא , פסטיבל כפר סבא לתזמורות וביג בנד  •

, פסטיבל שירי משוררים לקטנים וגדולים , פסטיבל חנוקט,  

 פסטיבל אפוס לקולנוע, חג הספר העברי 



 6חרות פסנתרנים ע"ש פנינה זלצמן מס. ת  •

חנוכת מבני ציבור ורחובות, אירוח שרים, חברי כנסת ואישי   •

 ציבור ממלכתיים. 

מחשב לכל ילד, עצרת הרוגי מלכות, טקס  -טקסים עירוניים •

 זיכרון לנרצחים בפיגועים בארגנטינה. 

 פרויקט ואירוע  "קהילה זוכרת".  •

 והדרת פני זקן  •

 חינוך משלים והעשרה 

הערכות ארגונית ותפעולית לפרסום ושווק חוגים בביה"ס    •

 ושדרוג של שיתוף הפעולה בבתי הספר 

ניהול  פעילויות העשרה והפנאי והצהרונים בשטחי מוסדות   •

 החינוך ברצף חינוכי מתום שעות הלימודים.

תלמידי תיכון  הפעילות המיועדת ל  –הרחבת פעילות האקדמיה  •

 וחטיבת הביניים.

קיום אירועים משותפים בין הפעילות החוגית, לבית הספר   •

 ולקהילה.

 הרחבת פעילות המצוינות והחינוך הטכנולוגי בביה"ס היסודיים. •

הפעלת מוקדים קהילתיים " פנאי ביחד" במרכז העיר בביה"ס   •

 אוסישקין וברנר 

ים וחוגים הרחבת ביה"ס של החופש הגדול, קייטנות, צהרונ •

 באמצעות החברה לתרבות הפנאי. 

 הפעלת תוכנית תל"ן •

 תחום הגיל הרך 

בבית ספיר ובשכונות   3הפעלת מעונות לגילאי לידה עד  •

 הירוקות

 חנוכת מעון חדש בשכונת הדרים •

 גני יול"א  37הפעלת צהרוני  •

 בתי תרבות, מרכזים קהילתיים וחטיבת הפנאי

פיתוח מרכז השירות הנותן שרותי הרשמה גם באינטרנט לכל  •

המרכזים הקהילתיים, בתי הנוער והקהילה, בתי תלמיד 

 ואולמות הספורט. 



פעילות הגלריה העירונית עם הכרתה כגלריה   -בית רייזל •

 מוכרת

 ועדת תערוכות בקריית ספיר  •

 פיתוח תחום תוכן למבוגרים העשרה ולמידה. •

 כנסי מקהלות , יום השירה הבינלאומי. •

 הפעלת תערוכות בית אומני כפר סבא במתחם אונים. •

 הפקת ההצגה כתר בראש של אנסמבל תיאטרון כ"ס  •

חדשה בקריית ספיר לצד הקתדרה בבית הפעלת הקתדרה ה  •

 התרבות

 לאומנות וקיימות במתחם הבריכה  –פתיחת מרכז ארט קיימא  •

פעילות ענפה של חוגים , הרצאות ופעולות קהילתיות.    -גלר  •

מרכז גלר בתחום הגיל רך, אומנויות ושירה לילדים ונוער וכן 

 בי"ס למחול בשיתוף הקונסרבטוריון

לתית, חוגי אומנות לרבות מצוינות,  ספרייה קהי –אלי כהן  •

תנופה. הבית נותן מענה לאוכלוסיית   –פעילות תומכת למידה 

 הקשישים והעולים.

בתי ספר בשכונות    4הפעלת מרכזים קהילתיים במנהלת ו •

 הירוקות

 חנוכת מבנה מנהלת השכונות הירוקות •

 חנוכת ספריית ילדים בביה"ס דבורה עומר •

 היכל התרבות, מופעים, מנויים שיווק ומכירות

רת  מנויים, השכרת אולמות, מכי  2016/17שיווק ומכירת עונת   •

כרטיסים למופעי אמרגנים לחברות, מוסדות וארגונים ולקהל 

 הרחב  בהיכל המחודש ובאודיטוריום.

 בחירת רפרטואר איכותי ומגוון למינויים ולמופעי ספיישל  •

דגש על הטמעת שירותי מחלקת מנויים שיווק והמכירות   •

 באינטרנט לרבות רכישה מקוונת של מופעים

 אירגוניים. המשך והעמקת שיתופי הפעולה תוך •

המשך פיתוח סדרות איכותיות:  הצגות, קונצרטים, מחול,  •

,הקרנת סרטים , שבתרבות , מופעים של גיל שוחט, מחול, 

מסע חובק עולם, ג'אז חם , שישי תרבות בשיתוף אקו"ם,  

 מספרי סיפורים עם יוסי אלפי

 שיווק, פרסום ויחסי ציבור.  -השקת קמפיין פתיחת העונה  •



כלל המופעים בהיכל ובאודיטוריום באמצעות    פרסום שוטף של •

חוברת שנתית, דו חודשיות, ניוזלטר, קמפיינים בפיסבוק,  

 מדיות אלקטרוניות וחוצות.

 ית ספיר   יקר

 ית ספיר וחצרות קריית ספירשימת דגש על תחזוקה ושדרוג ב •

 הערכות סיום בדק והפעלת כלל המערכות בקריית ספיר  •

 אבטחה וניקיון  •

 ספריות

 פתיחת סניף ספרייה חדש בשכונות הירוקות.  •

 הפעלת סניפים במרכזים קהילתיים ובתי נוער •

 הטמעת טכנולוגיה חדשה בשירות.  •

 קיום סדרות מופעי ספרות והעשרה בספרייה. •

" כוחה של  –בשיתוף מחלקת מינויים קיום סדרות באודיטוריום  •

 המילה בספרות ושירה" , "שישי מהסרטים" . 

 קיום שתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים  •

הערכות לפעילות במרחבים הפתוחים כדוגמת פרויקטים גנים  •

 ציבוריים מספרים .

ביצוע פעולות לעידוד הקריאה ובקורי גנ"י ובי"ס בספריית   •

 הילדים. 

 הצגת תערוכות.  •

 ריםהמרכז להשכלת מבוג

הרחבת קורסים במסגרת קורסי גמול לעובדי המגזר הציבורי  •

 ולעובדי עירית כ"ס. 

שנות לימוד לאוכלוסיות מיוחדות   12- השלמת השכלה ל •

 בשיתוף משרד הבריאות במסגרת  סל שיקום. 

וזרים ללמוד במערכת החינוך הרחבת פרויקט כתות ותיקים ח •

 בעיר. 

 מתן מענה לציבור הוותיק בקורסי מחשב ואנגלית.  •

 הרחבת כיתות אולפני המשך לבוגרי אולפן א' •

 קורסי התמקצעות לסייעות בשיתוף אגף החינוך •

 הפעלת קורסים ייחודיים למטפלות וסייעות •

 קורסי העשרה והרחבת ידע למיעוטי השכלה.  •



 בשיתוף הג'וינט.  45-75אי פרויקט השמת עובדים בגיל •

 סל תרבות 

לסל התרבות העירוני בכפר סבא יש תפקיד מרכזי בהעמקת  •

החינוך לתרבות מוזיקה ואומנות. הוא מהווה סמן תרבות לדור 

הצעיר , ומשמש חממה לפתיחת אופקים חברתיים ותרבותיים 

חדשים. סל התרבות מקיף תלמידים מגני הילדים, בתי הספר 

 והתיכונים בעיר. היסודיים, חטיבות הביניים

היערכות לפעילות המחודשת ההיכל ומתן מענה לביה"ס   •

 היסודיים וגנ"י החדשים בעיר. 

 שימור המורשת העירונית  -סבא  -מוזאון כפר

 ביקורי תלמידי בתיה"ס והפקת מערכי הדרכה חדשים. •

 אימוץ אתרים היסטוריים המשך הקיימים וחדשים שהצטרפו.  •

ניהול פורום אינטרנטי להזמנות ותכנים חינוכיים מכ"ס ומחוצה  •

 לה.

ות למורים ומדריכים בתחומי הספרות, היסטוריה  השתלמוי •

 סבא. -ומדעים בדגש לאתרים בכפר

 תכניות מתמשכות בבתיה"ס בתחומי היסטוריה וארכיאולוגיה. •

 לגיל הרך. –בניית תכנים למוזאון כסביבת לימוד  •

 חיבור והפקת מערכי הדרכה חדשים לתערוכה החדשה בהיכל. •

 תיכונים מתנדבים. •

 ף רשויות מקומיות. כוחה של מילה בשיתו •

בי"ס אוסישקין הכולל איסוף חומרים  -המוזאון מאמץ בית ספר •

 ובניית תהליך תערוכה. 

שימור המורשת הכתובה הארכיון ההיסטורי: קליטה, המשך  •

טיפול במסמכים נוספים לסריקה. העלאת מסמכים ראשונים 

 בפורטל חדש לשימוש הציבור וחוקרים.

 השתלבות באירועים עירוניים. •

 יום סדנאות וסיורים עירוניים.ק •

הדרכות וסדנאות בעיר במסגרת ביקורי   -ערים תאומות  •

 משלחות. 

 העשרת המתנדבים בערכי העבר.   –ארגוני מתנדבים  •

 . 2סקר  -סקר אתרים היסטוריים •

 מול אגף הנדסה.  -תכנית השימור •



 סיום שיפוץ אולם תצוגות. •

 גן מנשה.   -הפקת תערוכה חדשה •

 סדנאות אחה"צ למבוגרים •

ניהול הנושא, תיקי תיעוד, הפעלת תלמידים ונוער בפעילות   •

 בשטח.

 הובלת תכנית השימור עם אגף הנדסה.  •

 ליווי שימור מבנים פרטיים. •

 שדרוג תצוגת צריף הסנדלר. •

 ליווי חוקרים ואנשי מקצוע בחומרים היסטוריים  •

הכשרת המקום   –אר הראשונה שימור ותצוגה בבית הב •

 למבקרים, תצוגה וטיפול בסביבה. 

חישוף העתיקות מערכת המים בשיתוף רשות  -גן ארכיאולוגי •

 העתיקות. שימור ושחזור.

 חפירות קהילתיותה  -גן ארכיאולוגי •

 הקונסרבטוריון למוסיקה ומחול 

 הוראת נגינה ושירה ברמה אומנותית גבוהה  •

 ורות מקהלות, הרכבים קאמריים, להקות שירה ומחול.תזמ •

לביצוע ניצוח  -כיתות אמן במוסיקה ובמחול במהלך השנה •

 והופעה, השתתפות כל תלמידי הקונסרבטוריון.

לימודי מחול בשלוחות בשכונות הירוקות ובמרכזים הקהילתיים  •

 ובתי הנוער.

שיתופי פעולה עם גופים שונים: מגמות המוסיקה בכ"ס,   •

מורת צה"ל, משטרה, תזמורות קהילתיות, משכנות שאננים תז

 ועוד

 אירוח כנסים של משרד החינוך •

 קונצרטים בקונסרבטוריון, באודיטוריום, ובהיכל התרבות.  •

 בחינות האקדמיה המלכותית למחול. •

 מבחני בגרות בנגינה ומחול •

 השתתפות בפסטיבל תזמורות בפורטוגל ביולי  •

 ערי תאום 

 ש עיריית ויסבאדן מגרמניהאירוח משלחת תושבים בראשות רא  •

 אירוח תזמורת אורחת מהעיר ג'ינאן בסין בפסטיבל התזמורות •



אירוח יו"ר ועדת ערי תיאום מדלפט שבהולנד באירועי זכרון  •

 עצמאות ופסטיבל 

 חתימת אמנה לשיתוף פעולה בתחום התרבות עם העיר ג'ינאן •

 אגף חירום וביטחון: 

 ביטחון 

 אבטחת כלל מוסדות החינוך    •

 שעות.  24ניידות סיור מאוישות  2  –בטחון שוטף  •

ניידות סיור בשעות העבודה של גני   5 –בטחון גני ילדים  •

 הילדים. 

 אבטחת כלל האירועים העירוניים. •

שמשדרות למוקד    –פריסת מצלמות במסגרת עיר חכמה  •

 הביטחון העירוני.

 .סקרי בטיחות בכל מוסדות החינוך בעיר •

 תרגול והכנת אגפי ומחלקות העיריה לחירום. •

 הכנת מקלטים לשעת חירום. •

 הקמת צוותי חירום עירוניים בשכונות קפלן ועלייה. •

 הפעלת ותרגול גדודי מתנדבים לחירום וציודם בהתאם. •

 הפעלת מוקד ביטחון. •

 שיטור קהילתי

 אכיפת תנועה מטרדי רעש  •

 צווים/רישוי/עישון/מפגעים/תפעות •

אלימות אלכוהול/עבירות רכוש/שב"ח/אלימות   -וער בני נ-פשיעה  •

 רחוב

 אבטחת אירועים/מוקדי בילוי/גנים פארקים -אבטחה  •

 העירייה  אגף הכנסות
 העלאת טפסים מקוונים לאתר האינטרנט  •

 הרחבת שירות קבלת חשבונות דרך המייל  •

 שיפור ממשק המשתמש של מערכת ניהול תורים •

המשך בקרות בתהליכים שונים כולל מתן הנחות ואישורים  •

 לטאבו 

 תחילת ביצוע סקר נכסים בהתאם לכתוב בפס"ד עמר  •



 שיפור גביה מתמיד •

 רות ונהלים בתחום ההנחותבק •

 ( מחלקת היטלים )פיתוח והשבחה –הקמת מחלקה חדשה  •

 הפארק העירוני 
 חידוש המניפיץ'  •

 הקמת הצללה בשלב ב'  •

 איטום התעלות במתחם המזרקות •

 הפעלת מתחם הפיינטבול  •

 הפקת  מפת פארק עירוני •

 הגבהה בגינת הכלבים •

 טיפול בבריכה האקולוגית  •

 שדרוג גן יחדיו, דשא, מתקנים  •

 פיילוט אריקסון •

 רישות הפארק במצלמות ומערכות כריזה •

 חי פארק: •

 הקמת פינת ישיבה מוצלת כולל שולחנות ישיבה  •

 קטותשינויי כלוב העופות לכלוב חמוסים וסורי •

 מבנה יורט  •

 


