
דו״ח ציבור 2020

תושבי כפר סבא היקרים,

שנה לא פשוטה עברה על כולנו, בעת אנו 
מתמודדים עם מגפה עולמית ועם שגרה חדשה. 

בעוד רובה של השנה הוקדשה בתמיכה בכם 
בצרכים חדשים בעקבות שגרת החיים המשתנה, 
חלק גדול מהעבודה שלנו נשאר כשהיה - קידום 
נושאי מינהל עירוני תקין, תכנון ובנייה מיטבים, 

חינוך, איכות החיים והסביבה ועוד.

השנה ראינו איך עבודה רציפה, מעורבות 
יומיומית והישירה שלנו משפיעה לטובה על 

איכות החיים של כולנו. השתמשנו ביצירתיות, 
עבודת צוות ובנחישות ומקצוענות כדי לקדם 

יום יום את הנושאים החשובים לנו בעיר. סיירנו 
להזמנתכם בשכונות השונות וראינו בעיניים את 

אשר יש לשפר.

השנה גם נפרדנו מחבר המועצה אמיר סילבר, 
שעשה את תפקידו בהתנדבות כחבר מועצת העיר 

בשנתיים האחרונות. קיבלנו למועצת העיר את 
יעל סער, שהפכה את המועצה שלנו למועצה 

בעלת אחוז הנשים הגבוה אי פעם בעיר )38%(.  

מתוך תפיסת עולמנו, הרואה בשקיפות ובנגישות 
ערכים עליונים, יצרנו את הדו״ח הזה. מוזמנים 

ומוזמנות לפנות אלינו בכל דבר ועניין, אנחנו פה 
וצריכים אתכם ואת המעורבות שלכם!

שלכם,
הדר לביא וחברי מועצת העיר:

פנחס כהנא ויעל סער
צילום: נטלי קוסקי



כפר סבא מתקדמת לעיר שטוב לחיות בה

צילום: נטלי קוסקי

בפתח התקופה הקמנו אתר שמרכז את העסקים 
בעיר שהתחילו לעשות משלוחים. האתר הוקם 

באמצעות מתנדבים ועזר בפועל לעסקים רבים לקבל 
חשיפה ורכישות בפורמט אונליין שהתקופה חייבה.

זיהינו את ההזנחה של העיר מבחינת רכבת
ישראל, שסגרה דה פקטו את שירותי הרכבות 

למשך חודשים רבים, ופעלנו מול משרד התחבורה ומול 
רכבת ישראל לחזרה מהירה יותר של הרכבת. 

קידמנו מול חברות התקשורת פריסת סיבים עד 
הבית, עזרנו לבניינים רבים בעיר להתחבר ולקבל שירותי 

תקשורת רחבים.

קידמנו הקמת מסגרות לילדי הורים חיוניים. 
מהסגר הראשון ואילך תמכנו בהורים שעובדים בעבודה 
חיונית ודרשנו פתיחת מסגרות עבור ילדיהם, אלו נפתחו 

בסופו של דבר עבור רוב ההורים.

סיירנו בין העסקים בעיר ווידאנו שהם מכירים את 
הזכויות שלהם, המקנות להם החזרים כספיים.

קידמנו הצבת ריהוט רחוב זמני ומהיר כדי לאפשר 
לכמה שיותר תושבים להנות באוויר הפתוח ומחברה 

בהתאם להנחיות ולמגבלות הקיימות.

היינו היחידים שהבהירו שתקציב העיריה שהוגש 
רק במרץ אינו מותאם לתקופת הקורונה. גרסת 
התקציב הזאת, שעברה אישור ועדת כספים למעט 

התנגדותנו, לא יושמה בסוף ובמקומה הוגש תקציב אחר, 
שמרני בהרבה. 

חשפנו את הקיצוץ המסיבי בעשרות עובדי ניקיון 
שארע בינואר 2020. קוצצו 50 מתוך 100 עובדי 

ניקיון, והדבר ניכר בחזות העיר. המספר עלה ל70 עובדים 
ונוספו בחלק מהעיר מכונות נקיון חדשות. 

פעלנו כדי לשפר את הקליטה הסלולארית בעיר. 
זיהינו שיש שכונות שלמות שסובלות מהעדר קליטה, 

פנינו לחברות התקשורת כדי לשפר אותה.

פעלנו כדי לעצור הקמת שילוט פרסום חוצות 
מאסיבי אשר משנה את פני העיר על ידי החברה 

הכלכלית העירונית ללא היתר ובניגוד לחוק העזר העירוני. 
הצלחנו להוריד חלק מהשילוט וחלק הוחלף בשילוט קטן 

יותר.

פעלנו לשנות תכנון עירוני שגוי בכניסה לעיר 
במסגרתו פועלים לקדם חניון עילי במקום פארק 

וחניון תת קרקעי.

חשפנו החלטה להקים חניון על חלק מהפארק 
העירוני, כאשר התכנון המקורי כלל הקמת אגם. פעלנו 

כדי לשנות את ההחלטה.

חשפנו החלטה לבטל כניסת מתנגדים לועדת תכנון 
ובנייה ופעלנו לנסות לשנות אותה.

קידמנו את חשיבות הניצול של מי נגר עילי בוועדת 
התכנון. הצלחנו להעלות את הנושא לסדר היום באופן 

עקבי ונדאג שימשיכו להקפיד על כך.

בתכנון 
וניהול 

בזמן 
קורונה



היינו היחידים שהבהירו שתקציב העיריה שהוגש 
רק במרץ אינו מותאם לתקופת הקורונה. גרסת 
התקציב הזאת, שעברה אישור ועדת כספים למעט 

התנגדותנו, לא יושמה בסוף ובמקומה הוגש תקציב אחר, 
שמרני בהרבה. 

הצפנו את הפער העצום בניהול הכלכלי של העיר 
בכך שראש העיר הביא תקציב עירוני לראשונה רק 
במרץ לועדת כספים. התקציב העירוני אושר רק ביוני, 

באיחור של 7 חודשים.

חשפנו כי לראשונה בארבע עשר שנים נכנסנו 
לגירעון בתקציב העירוני. מדובר בגירעון של כ-1.5 

מיליון ש״ח שכוסה מאז בדו״חות הסופיים. 

קידמנו הקמת מסגרות לילדי הורים חיוניים.
מהסגר הראשון ואילך תמכנו בהורים שעובדים בעבודה 
חיונית ודרשנו פתיחת מסגרות עבור ילדיהם, אלו נפתחו 

בסופו של דבר עבור רוב ההורים.

זו השנה השניה בה אנחנו מעלים את נושא 
התכנית האסטרטגית לחינוך אשר לא נדונה 

במועצת העיר וטרם אושרה. לא נרפה מנושא זה עד 
שתהיה לעירנו תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לחינוך ילדי 

כפר סבא.

פעלנו כדי לשמר את ערך האינטגרציה במערכת 
החינוך שלנו, הצעה שעברה ברוב מוחץ בועדת 
חינוך. הצפנו את הפער ביישום החלטת ועדת החינוך 

שפגע במודל האינטגרציה בחטיבות הביניים. המודל יושם 
בצורה לא שוויונית בעיר ופגע בערך האינטרגציה עליו יש 

הסכמה נרחבת. 

הצפנו את פערי האיוש הארוכים באגף החינוך, 
במסגרתם לאורך זמן לא היו מאוישים תפקידי מפתח כמו 

ראש אגף החינוך וראש מחלקת העל יסודי. 

ביקשנו מענה נפשי לילדים שלנו לאור השנה 
המאתגרת שעברה עלינו במערכת החינוך ובכלל.

דחפנו למיפוי חוסרים במחשבים לילדי העיר וחלוקה 
מסודרת כדי לאפשר למידה מרחוק.

קידמנו הקמה של ועדה לחינוך מגיל לידה עד 6 
והכנת תכנית אב עירונית לחינוך מלידה, הכשרות הורים 

ומענה פדגוגי חברתי חינוכי.

בחינוך

בחינוך
בניהול 

כלכלי

סיכום שנת פעילות ראשונה במועצת העיר כפר-סבא 2018/19

צילום: נטלי קוסקי

גם השנה, ליוונו מאות הורים בתהליך שיבוצים 
כושל לגני הילדים. הקשבנו לבעיות ועזרנו לתיקון 
החלטות שגויות שהתקבלו. הצפנו את הבעיות ואנו 

מייחלים לתיקון.

הצפנו את בחירתו של ראש העיר לשנות מהותית 
את המודל הפדגוגי של גני הילדים בעיר, בניגוד 

מוחלט להמלצת ועדה שהוא עצמו הקים. המודל החדש 
פחות טוב לילדים, להורים ולצוותים. 



סיכום שנת פעילות ראשונה במועצת העיר כפר-סבא 2020 

ערערנו על ההחלטה לסלול חניון על חלק משטח 
הפארק העירוני, ערר שהוביל לכך שהעיריה התבקשה 

לעדכן את תכניות הפיתוח של הפארק בכדי למנוע פגיעה 
בשטחים הפתוחים בעיר. עמדת העיריה היא שהפארק 

ישאר כפי שהוא.

פעלנו לשיפור חורשת קפלן, לתחזוקה השוטף 
ולהתאמתה למטיילים המעוניינים לישון בה.

קידמנו מדיניות הצבת שילוט ליד כל עץ המיועד 
לכריתה. מדיניות שאכן מתממשת.

השתתפנו בנטיעות ביער אוסישקין כחלק מהעמדה 
שהוא צריך להיות חלק מכפר סבא. השטח נמצא מספר 

שנים בועדה לחילופי גבולות בינינו ובין הוד השרון.  

פעלנו להגדלת כמות העצים הניטעת בעיר ונמשיך 
לפעול לכך שבכל גומה בה יש מערכת השקייה ינטע עץ 

לרווחת התושבים.

דחפנו לשדרוג גן גלר שלא היה שמיש למרות 
הפוטנציאל הרב שלו לתושבי האזור. הגן שופץ 

ומתחיל לממש את הפוטנציאל שלו.

קידמנו את המודעות לזיהום אור ופעלנו 
לצמצם אותו

פעלנו לפתיחת השטחים הציבוריים הפתוחים 
בסגרים, בכפוף להנחיות הממשלה.

פעלנו לכך שוועדת שימור אתרים תכלול גם את 
הסובב הצמחי של האתרים ברשימה, ולא רק האתר 

הפיזי.

פעלנו להסדרת תהליך בחירת פיסול למרחב 
העירוני. הבאנו לסיקור מצב הפסלים ולתיעודם, אולם 

הצעתנו להסדרת הליך הבחירה לא התקבלה על-ידי 
המועצה וכיום הפיסול נבחר בקריטריונים לא שקופים 

על-ידי אדם אחד. 

העברנו החלטת מועצה על הגבלת סכום ההוצאה 
בחגיגות ימי העצמאות עבור אומן יחיד.

ביקרנו את ההוצאות הציבוריות על תרבות 
נקודתית בסגר הראשון. פעילויות מסוג זה אכן פחתו.

יזמנו פעילות חינוכית לילדים ביום העצמאות, בה 
שוחחנו על פעילות נבחרי הציבור בעיר

וענינו לשאלותיהם.

הצענו לפתח את ענף התיירות בעיר ובכך להוסיף 
מקומות עבודה נוספים לתושבים. הצעתנו נחסמה 

בפעם השנייה על-ידי הקואליציה.

הצענו לפתח את כיכר העיר, לדאוג להצללתה 
וליזום בה פעילויות לכלל התושבים. גם הצעה זו 

נחסמה על-ידי הקואליציה.

בתרבות 
ופנאי

באיכות
הסביבה



כפר סבא מתקדמת לעיר שטוב לחיות בה

צילום: נטלי קוסקי

בזכות פעילותנו ופעילות תושבים נוספים ראש 
העיר הודח מתפקידו כיו"ר מפעל המים בשל חוסר 

שקיפות קיצוני. מפעל המים הוא אגודה בבעלות 
תושבי כפר סבא, אך תפקדה כגוף פוליטי, נוהלה 

במחשכים ולא העבירה לתושבים מידע המגיע להם 
כבעלי המניות בה. הצלחנו להוביל לפיזור הועד המנהל 

הישן ולהקמת ועד חדש שיפעל ללא ניגוד עניינים. 
הצלחנו לפגוע משמעותית בקשר הפוליטי בין מפעל 

המים ובין העיריה, בתקווה שיוביל לניהול איכותי יותר 
של משק המים שלנו. 

חשפנו כי לא ברור האם ראש העיר שילם על 
ייעוץ משפטי שקיבל כדי למנוע את הדחתו 

ממפעל המים.

אנו ממשיכים לפעול לביטול תחנת תדלוק 
אוטובוסים בגז שפועלת ללא היתר בניה.

חשפנו שהחברה הכלכלית אישרה זוכה במכרז 
לפני שוועדת המכרזים התכנסה לדון במכרז. 

פעלנו לשקיפות בעיר: וידאנו כי ראש העיר 
מפרסם את יומניו, הצפנו את חוסר האיזון בין מכרזים 
להתקשרויות העיריה המונע מקבלת ההחלטות להגיע 

לנבחרי הציבור ועוד.

פעלנו ליישום החוק בנוגע למתן דו"ח כספי ודו"ח 
פעולות העיריה אחת לרבעון על-ידי ראש העיר. 

על אף הכתוב בחוק ראש העיר עדיין לא ביצע זאת.

פעלנו כדי לעצור הקמת שילוט פרסום חוצות 
מאסיבי אשר משנה את פני העיר על ידי החברה 

למינהל 
תקין

בתחבורה

המשכנו להציף את הבעיות החמורות בתכנית 
נתיב התחבורה הציבורית בוויצמן )"מהיר לעיר"(. 

שוחחנו עם בעלי העסקים ברחוב וראינו את חלקם 
נאלצים לסגור. הנת״צ החדש מאיים לחסל הרבה 

מהעסקים שעוד הצליחו להחזיק את ראשם מעל המים 
והקורונה לא הועילה. פעלנו לשינוי התכנית ולשיפור פני 

הרחוב. 

חשפנו את ההסכמה לקבלת דפו הרכבות לעיר 
ותמכנו במחאות על מיקומו. דחפנו לכך שהדיפו לא 

צריך להיות כלל בעיר.

השגנו תחנות אוטובוס חדשות במזרח ויצמן במקום 
תחנות שהוסרו במסגרת "מהיר לעיר". התחנות הזמניות, 
שכוללות קירוי, לא היו אמורות להגיע לכפר סבא, בזכות 

התערבותנו הן הגיעו לעיר.

קידמנו הצעה להקצות תקציב עירוני לתחבורה 
ציבורית בשבת, הצעה שהפילה הקואליציה. לבסוף 

קודם מתווה אחר, דל בהרבה ממה שהצענו.

מענים שכונתיים: פעלנו לתיקון מעבר חציה לא תקין 
בסביוני הכפר,סימון מעבר חציה בטוח בין שבילי שכונת 

הראשונים, כיכר תנועה בעייתית בגאולים, רחובות 
בטוחים והאטת תנועה בתוך שכונות המגורים ברחבי 

העיר, ועוד

הכלכלית העירונית ללא היתר ובניגוד לחוק העזר העירוני. 
הצלחנו להוריד חלק מהשילוט.



פעלנו לשיפוץ ושיפור המרכזים המסחריים השכונתיים, ביתר שאת בתקופת הקורונה, ואת חשיבות הפיתוח 
והשימור שלהם.

ביצענו סיורים יזומים בשכונות העיר ועזרנו לפתור בעיות תנועה, תשתית וקשב עירוני.

פעלנו להקמת ועדת משנה בנושא ״דור שני לשואה ותפקידם בתיעוד״. הצעה זו התקבלה בוועדת שורדי 
שואה וועדת המשנה צפויה להיות מוקמת בקרוב.

בקהילה

ביקרנו אצלכם ברחוב או בשכונה, לבקשתכם, בכל פעם בה הזמנתם אותנו.
עשינו ככל יכולתנו לענות לכל פנייה שלכם, בכל מדיה, לעזור ולכוון ככל הניתן. 

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו, בכל נושא:

אליכם

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו, בכל נושא:

הדר: 054-5434913
פנחס: 050-7912632
יעל: 054-681-5778
אמיר: 050-6795137

hadarlav@gmail.com
kahanap@013.net.il

yaelsella@gmail.com
bamir8.ks@gmail.com

הדר לביא
חבר מועצת העיר כפר סבא - פינחס כהנא

יעל סער
אמיר סילבר - חבר מועצת העיר כפר סבא

מחכים לשמוע מכם ולקדם את כפר סבא ביחד


