ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"לית
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
תשע"ח
שבט,
כ'
2018
פברואר,
5
387729
אסמכתא:

לכבוד
חברי מועצת העיר
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש פברואר 2018
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,אשר תתקיים ביום רביעי ,כ"ב בשבט תשע"ח,
 ,7.2.2018בשעה  ,19:00בחדר הישיבות בעירייה.
על סדר היום:
 – 1שאילתות
א  -הרס פחי אשפה ברשלנות והחלפתם בחדשים על חשבון התושבים
ב  -פנימיית שטיינברג
ג  -חומרי ניקוי במוסדות חינוך
ד  -מכרזים
ה  -ההבדל בין תכנית המתאר שהוצגה למועצת העיר לבין זו המופקדת היום
ו  -חומרי הדתה במערכת החינוך
ז  -תחבורה בת קיימא
ח  -תכנית להחייאת מרכז העיר
ט  -אכיפת חוק העזר לגבי פתיחת חנויות בימי שלישי
י  -פינוי בינוי
 – 2הצעות לסדר
א  -הצעה לסדר יום לישיבת פברואר 2018
ב  -תכנית לסלילת מחלף סוקולוב
ג -רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא
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 – 3אישור תשלום מקדמה על חשבון תמיכות לשנת  2018לעמותת "הפועל אתלטי אורן השרון"
 – 4אישור מינויו של גדעון שני כדירקטור מקרב הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי
 – 5דיון בדו"ח כספי רבעוני סקור ליום ( 30.6.17רצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום )16.1.2018

בברכה,
איתי צחר
מ"מ מנכ"ל העירייה
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26.12.2017
לכבוד
אושרת גני גונן .
מנכ"לית העירייה .
שאילתה לפי סעיף 36א  :הרס פחי אשפה ברשלנות והחלפתם בחדשים על חשבון התושבים
המקור לקוח מתלונות התושבים על הוצאות סרק שהשירות העירוני מטיל עליהם.
להלן מדגם מייצג:
״האם תופעת פחי אשפה שבורים נפוצה גם אצלכם ? הפח המרוסק שלנו נקנה במרץ השנה.
**בבקשה להעלות תמונות של הפחים השבורים שלכם״.
״לאחר שישה חודשים של טלפונים והתכתבויות מול מח' תברואה (האחראי) ,הצלחנו לקבל פחים
חדשים במקום השבורים .בפועל ,אחראי מח' תברואה השית את העלות על החברה הקבלנית
שעוסקת בפינוי האשפה (ושבירת הפחים בפועל) .העניין הוא שיש פחים מסוימים שלא עומדים
בתקן ולהם העירייה לא מוכנה לתת אחריות .שורה תחתונה  -צריך להתעקש איתם בטלפונים
ומכתבים .אולי  Ehud Yuval Leviיוכל להרים את הכפפה ולהעלות את הנושא לדיון במועצת
העיר ,מאחר ויש כאן התנהלות כושלת של האחראים והנזק לתושבים הוא ישיר.״
השאלות :
 .1מה עיקרי ההסכם לאספקת פחים שבין העיריה לחברה המספקת פחים לתושבי העיר ?
 .2האם החברה זכתה בהסכם האספקה במכרז ? אם כן אז מתי? מה מספרו ?
 .3מהו מחיר היחידה ?
 .4מהי תקופת האחריות לפחים ?
 .5כמה פחים נשברו בשנת ? 2017 ,2016
 .6כמה מהם הוחלפו על חשבון האחריות ?
 .7כמה הוחלפו לא ע״ח האחריות וכמה כסף נגבה מהתושבים לכל פח?
 .8כמה נגבה מהתושבים בסך הכול בשנה ?
 .9מהם הקריטריונים לשיפוי ועדי בתים על נזקים בגין קבלן פינוי האשפה?
 .10מהם התנאים בחוזה של קבלן פינוי האשפה בגין שימוש נאות ,גרימת נזק ופיצוי במידת הצורך?
בברכה
עו״ד אהוד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה .חברי סיעת תפו״ח.
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מענה לשאילתה :הרס פחי אשפה ברשלנות והחלפתם בחדשים על חשבון התושבים
מערך פינוי האשפה הינו מערך מורכב ביותר מבחינה תפעולית ,אשר במסגרתו מפונים כ36,000-
פחים מידי חודש מבתי התושבים .העירייה מעניקה אחריות לתקופה של ארבע שנים באמצעות
הקבלן ,ובכל נזק שנגרם לפח כתוצאה מעבודת הקבלן ,מוחלף הפח.
עיריית כפר סבא רואה בחומרה כל פגיעה ברכוש ציבורי ומטפלת בנושא מול קבלן האשפה בצורה
שיטתית ועקבית .כלל תלונות התושבים בדבר התנהגות בלתי הולמת של קבלן פינוי נבדקת מול
העובדים והמנהלים הרלבנטיים ,ובמקרים בהם נמצא כי התלונה מוצדקת ,הקבלן נקנס.
נתונים כלליים:


חוזה מול קבלן הפינוי  -חוזה מס  556/13מתאריך  .25/12/2013הקבלן 'מפעת' זכה במכרז
מס'  .21/2013החוזה הינו לשלוש שנים פלוס אופציה לשנתיים .שנת  2018הינה השנה
האחרונה לקיומו.



כמות פחים ירוקים בעיר בהתאם לסקר שנערך בשנת : 2016
 401עגלות 120/140
 4359עגלות 240
 8491עגלות 360
 459עגלות 1100
 1680עגלות 76
סהכ  13,309עגלות



כ 4436-עגלות מפונות כל יום – כל עגלה מפונה פעמיים בשבוע.



בחודש ממוצע מפנים כ 36,000 -עגלות ירוקות  -שני ימי פינוי לכל פח בשבוע ,שמונה
פינויים בחודש.
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להלן טבלה המפרטת את התשובות לשאלות שהועלו בשאילתה:
שאלה
)1מה עיקרי ההסכם לאספקת
פחים שבין העיריה לחברה
המספקת פחים לתושבי העיר?

תשובה


החוזה הינו מול חברת מפעת האחראית על פינוי
הפחים.



סעיף  4.1מציין כי על הקבלן לרכוש ולהציב כל שנה
 100כלי אצירה בנפח  360ליטר.



סעיף  4.2מציין כי מבלי לגרוע מסעיף  4.1הקבלן
מתחייב לתקן כל כלי אצירה אשר יימצא פגום ,לא
תיקן הקבלן ,רשאית העירייה לתקן או להחליף את
כלי האצירה ולקזז את הסכום מהתמורה.



סעיף  5.9מציין כי הקבלן מתחייב להציב כלי
אצירה חדש /חלופי במקום כל כלי אצירה פגום
אשר נרכש בפרק זמן של עד ארבע שנים.

)2האם החברה זכתה בהסכם
האספקה במכרז ? אם כן אז מתי?



מה מספרו ?

חוזה מול קבלן הפינוי  -חוזה מס  556/13מתאריך
 .25/12/2013הקבלן 'מפעת' זכה במכרז מס'
.21/2013



החברה שזכתה במכרז פינוי האשפה היא זו
שמחליפה עגלות שבורות לתושבים.

)3מהו מחיר היחידה ?

)4מהי תקופת האחריות לפחים ?



רוב הפחים מתקבלים מתוקף ההסכם עם קבלן
הפינוי ,אנו מבצעים רכישת פחים לאספקה
במוסדות חינוך גני ילדים ומוסדות עירייה.



הרכש מספקי פחים מתבצע על בסיס הצעות מחיר.



מחיר פח  216 - 360ש"ח כולל מע"מ.



מחיר פח  148 - 240ש"ח כולל מע"מ.



המחיר מתקבל בהצעת מחיר ומשתנה בהתאם
לספק.



המחיר בשוק לרוכשים באופן פרטי גבוה יותר.



יצרן הפחים מעניק אחריות לשנה.



העירייה ,באמצעות הקבלן ,מעניקה ארבע שנות
אחריות לפחים חדשים ,זאת בתוקף ההסכם עם
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הקבלן .במקרים גבוליים אנו מאריכים את תקופת
האחריות לחמש שנים.
)5כמה פחים נשברו בשנת ,2016
?2017



)6כמה מהם הוחלפו על חשבון
האחריות ?



ע״ח
נגבה



בתקופה זו נספרו  617קריאות מוקד לעגלות
שבורות ,מתוכם  550עגלות בתקופת אחריות.
כמות שבר זו מהווה  0.001%מכלל כמות
הפינויים המתבצע מדי שנה ברחבי העיר.

)7כמה הוחלפו
האחריות וכמה
מהתושבים לכל פח?

שלא
כסף

בשנים  2017- 2016הוחלפו כ 550-פחים שבורים
שעמדו בתקופת האחריות .הפחים סופקו ע"י
מפעת בהתאם לחוזה.
לא מוחלפים פחים אלא במקרים חריגים כגון
משפחות במצוקה ,מקרי סעד ,נכות וכדומה,
מקרים אלו מטופלים ברגישות הנדרשת ולשם כך
אנו מחזיקים מלאי.



אנו לא גובים תשלום מהתושבים על פחים .התושב
נדרש לרכוש פח בעצמו.



אנו מתקנים מכסים וגלגלים ללא עלות בלי שום
קשר לגיל הפח.

 )8כמה נגבה מהתושבים בסך
הכול בשנה ?



לא נגבה תשלום ,ראה תשובה לסעיף קודם.

 )9מהם הקריטריונים לשיפוי ועדי
בתים על נזקים בגין קבלן פינוי
האשפה?



כל מקרה נבחן לגופו  ,השיפוי מתבצע בהתאם לנזק
כגון פגיעה בשער חשמלי ,נזק לרכב חונה ,וזאת
כאשר הוכח שהנזק נגרם ע"י קבלן הפינוי .לא
מדובר על נזק לעגלות.

 )10מהם התנאים בחוזה של קבלן



בהתאם לסעיף  12בחוזה הקבלן נושא באחריות

פינוי האשפה בגין שימוש לא
נאות ,גרימת נזק ופיצוי במידת
הצורך?

מלאה כלפי כל נזק שנגרם כתוצאה מעבודתו
ומתחייב לשפות את העירייה/התושב עבור כל
סכום עליו חויבה בעקבות תביעה או את התושב
בהתאם לנזק שנגרם.
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הקבלן נדרש להפעיל סעיף ביטוחי "ביטוח אחריות
כלפי הציבור צד ג גוף ורכוש".

7.1.2018
לכבוד :צביקה צרפתי ,סגן ומ"מ ראש העיר
אושרת גני גונן ,מנכ"לית העירייה
הנושא :שאילתה לישיבת המועצה הקרובה בנושא" :פנימיית שטיינברג"
 .1בתאריך  1/1/2018פורסם מכתבו של מנהל פנימיית שטיינברג לשעבר מר דוד מייזלן.
במכתב מצוין על ידי מייזלמן כי עיריית כפר סבא מבקשת פינוי שטחים בהם יושבת
הפנימייה בחלקה  9גוש .6462מצ"ב קטע ממכתבו של מר מייזלמן .
 .2משמעות המכתב היא ,כפי הנטען ,פינוי מבנה בו גרים  80נערות ונערים ,שלוש דירות של
מדריכים ,ספרייה וחדרי לימוד ,שני מועדונים ,אמפיתיאטרון ל -750צופים( המשמש גם את
כלל בתי הספר בעיר )ובמרכזו אנדרטה לזכר  12בוגרי הפנימייה שנפלו במערכות ישראל( .
השנה נוסף חלל נוסף שהמחלקה להנצחת החייל הודיעה שיחרטו את שמו .עוד יוצא מהמכתב
המצ"ב הוא ,כי פינוי זה יוביל לעקירת עשרות עצים ובהם עצי זית שנטעו המשפחות השכולות
סביב האנדרטה ועצי אלון וארז וברושים שנטעו תלמידים במרוצת השנים.
 .3מדובר בפגיעה קשה בקיומה והתפתחותה של הפנימייה ונזק תדמיתי רב .כידוע ,הפנימייה
לא נבנתה באופן זמני .בית לא בונים כדי להרוס עצים לא נוטעים כדי לעקרם ואנדרטה
לא

מעבירים כפי שהוצע כבר להעביר למרכז הקליטה ברח משה דיין.

 .4רעיון זה ,עם כל הכבוד לצרכי העיר לבנות ולהיבנות ,חייב להידחות על הסף.
אשר על כן אבקש לשאול את השאלות הבאות :
א .מי קיבל את ההחלטה לפנות ,אם בכלל ,חלק מהפנימייה ?
ב .מי הם בעלי התפקידים שישבו בישיבות בנושא זה וקיבלו את ההחלטה?
ג .האם ראש העירייה הנבצר ,יהודה בן חמו ,היה שותף להחלטה?
בברכה ,

אברהם ממה שיינפיין
חבר מועצת העיר כפר סבא

סיעת כפר סבא שלנו

יו"ר צוות היגוי גמלאים ואזרחים ותיקים
יו"ר העמותה לקידום בריאות הלב

0523-546-546
meme.sheinfaine@gmail.com
meme-s@inter.net.il
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מענה לשאילתה :פנימיית שטיינברג
פנימיית שטיינברג היא מפעל ציוני חשוב הפועל בעיר כפר סבא מזה  50שנים ,אנו מברכים על כך
שמפעל חינוכי זה נמצא בתחומינו.
הפנימייה פועלת על שטח שחלקו נחכר ע"י הפנימייה וחלקו בבעלות העירייה .לאור התמעטות
תלמידי הפנימייה מחד והגידול באוכלוסיית העיר מאידך ,קיימה הנהלת העיר מספר פגישות עם
הנהלת הפנימייה ונציגי הסוכנות היהודית ,במטרה לבחון דרכים בהן השטח יוכל לשרת באופן
מיטבי את תושבי העיר והמדינה.
החלטת מנכ"לית העירייה ,אשרת גני גונן ,בפגישה מיום  16.11.2015הינה" :יש להגיע למתווה בו
יילקחו בחשבון הצרכים של כל הצדדים .יוקם צוות מקצועי מצומצם שיגבש המלצות לשימוש
מושכל בשטח ע"י כל הצדדים .בראש הצוות תעמוד מהנדסת העיר ,ענת צ'רבינסקי ,וישתתפו אילה
זיו ,נציג הסוכנות וארז מנהל הפנימיה".
מאז התקיימו פגישות נוספות לבחינה משותפת של הנושא ,ובימים אלו מקודם גיבוש מיזם משותף
בתחום חינוך למצוינות (רצ"ב מכתבו של מנכ"ל הפנימייה בנושא).
א .מי קיבל את ההחלטה לפנות ,אם בכלל ,חלק מהפנימייה?
מנכ"לית העירייה ,אשרת גני גונן ,קיבלה החלטה זו בישיבותיה עם הנהלת הפנימייה ,נציגי
הסוכנות היהודית וגורמים מקצועיים עירוניים.
ב .מי הם בעלי התפקידים שישבו בישיבות בנושא זה וקיבלו את ההחלטה?
ר' סעיף א'.
ג .האם ראש העירייה הנבצר ,יהודה בן חמו ,היה שותף להחלטה?
לא.
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24.1.2018
לאיתי שלום.
רצ״ב שאילתה לפי סעיף  36א בעניין חומרי ניקיון במוסדות חינוך
הרקע:
נושא המחסור בחומרי ניקוי בגנים נענה בשאילתה לפני חודש.
למרות המענה במועצה מתברר מהכתבה שמצוטטת מידע שאסף ועד ההורים העירוני
(גנים) שחומרי הניקיון כלל לא מגיעים במועד לגנים ,הערכות שכן מגיעות לא מספיקות ליותר
מחודשיים במקום לארבעה חודשים  ,קיים מחסור מסוכן בסבון ידיים בגנים ,ולתיקון המצב
הגננות רוכשות מוצרי יסודי להיגיינה בתקציב שיועד לחומרי יצירה וחינוך .קרי ,היגיינה בסיסית
וחומרי ניקוי במקום חינוך לילדי הגן.
*את מצב בתי הספר לא בדקנו.
נבקש לענות למועצה על השאלות הבאות:
 )1מהו ההסבר של העיריה לתלונות הרבות על מחסור בחומרי ניקוי ?
*האם יש הסכמה כי קיים מחסור ולמה?
 )2באיזה תדירות מסופקות ערכות חומרי הניקיון לגנים ?
 )3מהי תכולת כל ערכת חומרי הניקיון (מרכיבים וכמויות) ?
 )4מהו שווי תכולת ערכת חומרי הניקיון בגנים השונים ?
 )5מהו התקציב הנוסף הניתן לגן לצורך הפעילות השוטפת ? לפי איזה מפתח ?
 )6האם חומרי הניקיון מסופקים על ידי ספק יחיד ? זוכה במכרז? מה היקף הרכישה השנתי?
מצורף לינק לכתבה:
https://www.tzomet-kfs.co.il/education/11786
בברכה
עו״ד אהוד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה.
חברי מועצת העיר .סיעת תפו״ח.
ADV. Ehud Yuval Levi
+972-545-387599
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מענה לשאילתה :חומרי ניקיון במוסדות חינוך
עיריית כפר סבא פועלת ותפעל לשיפור מערך ההצטיידות בחומרי ניקוי והיגיינה בגני הילדים,
ותעשה כל שניתן כדי לתקן את הנדרש ולתת מענה מיטבי לצרכים העולים מהשטח.
 .1מהו ההסבר של העירייה לתלונות הרבות על מחסור בחומרי ניקוי ?
אגף החינוך רואה בחומרה כל עיכוב באספקת הערכות והספק נקנס בגין אי-עמידה בתנאי החוזה
כולל זמני חלוקה .כמו כן תיבחן האפשרות להחלפתו.
בנוסף ,נבדקות כמויות החומרים ונבחן הצורך בעדכון הרכבי הערכות.
יצוין כי לגני יול"א מוקצב מידי חודש סכום כסף נוסף (כפי שיפורט להלן) להשלמת חומרי ניקוי
במידת הצורך.
 .2באיזו תדירות מסופקות ערכות חומרי הניקיון לגנים ?
הערכות מסופקות לגני הילדים בשלוש פעימות (ספטמבר ,ינואר ,מאי) .בגני היול"א הערכה
המסופקת במאי כוללת חומרי ניקיון והיגיינה גם עבור קייטנת יולי.
 .3מהי תכולת כל ערכת חומרי הניקיון (מרכיבים וכמויות) ?
הערכות הורכבו בשיתוף מנהלות אשכולות גני הילדים .להלן פירוט תכולתן:
פריט

גן קצר ( 4חודשים) גן יול"א ( 4חודשים

1

נייר צץ רץ  P 4000יח'

3

6

2

נייר טואלט 48גל' טאצ'  160דף

3

4

3

אקונומיקה  FRESHריחנית  4ל'

3

4

4

נוזל ידיים  4ליטר

2

3

5

נוזל רצפות  CWמקצועי מבושם במיוחד  4ל'

2

2

6

נוזל כלים  4ליטר 18%

1

2

7

כפפות לטקס  M 100יח'

1

נרכש ע"פ צורך

8

אשפתון ח.נ  X90 HD75שחור  50שק' בגליל

1

נרכש ע"פ צורך

 .4מהו שווי תכולת ערכת חומרי הניקיון בגנים השונים ?


שווי הערכה של גני יול"א  ₪ 1300 -לגן :פעימה ראשונה  ,₪ 467פעימה שנייה ,₪ 467
פעימה שלישית .₪ 366



שווי ערכה של גנים קצרים –  ₪ 750לגן :פעימה ראשונה  ,₪ 300פעימה שנייה ,₪ 300
פעימה שלישית .₪ 150
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 .5מהו התקציב הנוסף הניתן לגן לצורך הפעילות השוטפת ? לפי איזה מפתח ?


בגנים קצרים  ₪ 16.5 -לילד לחודש עבור חומרים לפעילות בגן.



בגני יול"א –  ₪ 21.5לילד לחודש עבור חומרים לפעילות בגן ,ובנוסף  ₪ 350לחודש
לכל גן להשלמת חומרי ניקוי וציוד מתכלה (השימוש בתקציב זה הינו על פי שיקול
דעתה של הגננת).



בגני חינוך מיוחד – כל גן מתוקצב ב–  ₪ 29לילד לחודש עבור חומרים ותוכן
לפעילות בגן.

 .6האם חומרי הניקיון מסופקים על ידי ספק יחיד ? זוכה במכרז ? מה היקף הרכישות השנתי?
חומרי הניקוי מסופקים ע"י ספק יחיד – חברת י.נתנאל .החברה זכתה במכרז פומבי מס' 7/2016
לגני ילדים .היקף הרכישות השנתי לשנת  2017עומד על .₪ 202,000
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26.1.2018
לכבוד
מ"מ ראש העיר צביקה צרפתי
מ"מ מנכ"לית העירייה איתי צחר
אודה לתשובה,
שאילתה לפי ס' 36א לישיבת המועצה ב :2/2018 -מכרזים
שאילתה לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות.
 .1כמה עובדים מהחברה מול עובדי העירייה?
 .2באילו מחלקות חברת מ.ג.ע.ר מעורבת?
 .3כמה כסף מרוויחה כספקית של החברה ?
 .4כמה שנים חברת מ.ג.ע.ר עובדת עם העיר כפר סבא?
 .5בכמה מכרזים השתתפה? בכמה היא נצחה?
 .6מה היה הפרמטר שהוביל להצלחת מ.ג.ע.ר במכרז?
 .7האם ממוצע השכר של עובדי מ.ג.ע.ר דומה לשכר של עובדי העירייה? האם קיימים פערים?
בברכה,

ד"ר ענת קלומל-צוייג
חברת מועצת העיר כפר-סבא (סיעת תפו"ח)

דירקטור בחברה הכלכלית כפ"ס בע"מ
דירקטור בחברה לתרבות ופנאי כפ"ס בע"מ
טל' | 0524425568 :דוא"ל | com.anatklkfcity@gmail :פייסבוק
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מענה לשאילתה :מכרזים
חברות גבייה הינן חברות אשר מספקות מגוון שירותים בתחום הגבייה המוניציפאלית ,ביניהם
פעולות גבייה ואכיפה של תשלומים כגון מסי ארנונה ,אגרות ,קנסות חניה ,שילוט ,חינוך ,מים ועוד.
חלק מחברות הגבייה מספקות שירותים נוספים לרשויות כגון סקרים ,בקרות ,שירותי מוקד
טלפוני ,שירותים דיגיטאליים ,הדרכות מקצועיות ועוד .חברות הגבייה המובילות במשק בתחום
הגבייה המוניציפאלית הינן חברת מ.ג.ע.ר ,חברת מילגם וחברת שוהר.
 .1כמה עובדים מהחברה מול עובדי העירייה?
באגף ההכנסות עובדים  19עובדי מגע"ר יחד עם  16עובדי עירייה.
 .2באילו מחלקות חברת מ.ג.ע.ר מעורבת?
מחלקות שירותי קהל ואכיפה באגף ההכנסות.
 .3כמה כסף מרוויחה כספקית של החברה ?
חברת מגע"ר זכתה במכרז פומבי מס'  5/2013והתמורה משולמת בהתאם לסעיף  6במכרז.
איננו יודעים מהו הרווח של הספק.
 .4כמה שנים חברת מ.ג.ע.ר עובדת עם העיר כפר סבא?
מגע"ר עובדת עם עיריית כפר סבא כ 21 -שנה.
 .5בכמה מכרזים השתתפה? בכמה היא ניצחה?
לפי רישומי העירייה היו שלושה מכרזים בנושא גבייה בהם החברה השתתפה וניצחה.
 .6מה היה הפרמטר שהוביל להצלחת מ.ג.ע.ר במכרז?
המכרזים מבוססים על פרמטר מחיר ועל פרמטרים איכותיים.
 .7האם ממוצע השכר של עובדי מ.ג.ע.ר דומה לשכר של עובדי העירייה? האם קיימים פערים?
לא ידוע לנו ,היות ומדובר בחברה פרטית .יודגש כי לא מדובר במכרז כוח אדם אלא בחברה
שמספקת שירותי גבייה.
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27.1.2018
לכבוד
איתי צחר
מ״מ מנכ״ל עיריית כפר סבא
שאילתה לפי סעיף 36א
ההבדל בין תכנית המתאר שהוצגה למועצת העיר לבין זו המופקדת היום
בית המשפט המחוזי הנכבד התערב בעניין תכנית המתאר לאחר שהוגשה תביעה בטענה כי פרסום
הגשת ת כנית המתאר נעשה בניגוד לדין ובאופן שפגע בזכות הציבור לממש את זכותו להגשת
התנגדויות.
בזכות פגם טכני בלבד ,ניתנה ארכה למשך  60יום לפחות ,להגשת התנגדויות נוספות של התושבים.
אך הפגם המהותי ,הפקדת תכנית אשר שונה מזו שהוצגה ואושרה במליאת הועדה המקומית
לתכנון ובניה ,חמור לא פחות.
עד היום לא ניתנה תשובה מספקת לסיבות שהובילו להפקדת תכנית השונה מזו שהוצגה לוועדה
המקומית תוך הכנסת שינויים מהותיים המבטלים למעשה את עבודת הועדה המקומית לחלוטין.
באף אחת מהגרסאות לא ראינו התייחסות ליישוב של  4,500יחידות דיור שאושר מצפון מזרח לעיר
ואמור להתחבר אליה.
נבקש לענות על השאלות הבאות:
מה הסיבה לשוני בין התוכנית שהופקדה לוועדה המחוזית לזו שאושרה במליאת הועדה לתכנון
ובנייה.
מהם המספרים והשמות השונים של התוכניות וכיצד נוצר ההבדל?
בנוסף ,נא לציין את כל ההבדלים ,בטבלה ,בין שתי התוכניות ,בדגש על הנושאים הבאים:
א .בניית מתקן הנדסי ,תחנת מיון פסולת.
ב .בניית מגדלים.
ג .מתחם בית החולים מאיר.
ד .מספר הקומות המותרות במסגרת התחדשות עירונית של רחוב ויצמן.
ה .מתחמי תעסוקה שיתירו הוצאת מזהמים משטח המגרש או הבניין.
עבור כל אחד מן השינויים  -מי הגורם אשר אישר את עריכת השינויים ביחס לתוכנית שהוצגה
למליאת הועדה המקומית.
כיצד מציגות התוכניות בשתי הגרסאות את החיבור לתוכנית הותמ״ל לתוספת  4,500יחידות דיור
מצפון מזרח לעיר?
בברכה
עו״ד אהוד יובל לויADV. Ehud Yuval Levi .
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+972-545-387599

מענה לשאילתה :ההבדל בין תכנית המתאר שהוצגה למועצת העיר לבין זו המופקדת היום
תכניות בינוי עיר בסמכות ועדה מחוזית ,מאושרות ראשית בסמכות הוועדה המקומית .עם קבלת
אישור הוועדה המקומית ולקראת דיון המחוזית לפני הפקדה ,מנחה הוועדה המחוזית על שינויים
ותיקונים ,בהתאם למדיניות המחוז .כמו כן ,גם לאחר דיון לקראת הפקדה ,החלטת הוועדה יכולה
לכלול הנחייה על תיקונים בתכנית כתנאי להפקדתה .תיקונים אלו אינם מחייבים דיון נוסף
בהפקדתה ,אלא מהווים תנאי להפקדה.
 .1מה הסיבה לשוני בין התוכנית שהופקדה לוועדה המחוזית לזו שאושרה במליאת הועדה לתכנון
ובנייה.
תכנית המתאר הכוללנית לכפר סבא ,אושרה בוועדה המקומית כפר סבא ביום ה – 12.01.2016
והועברה לדיון בוועדה המחוזית .השינויים בתשריט ובהוראות התכנית הם שינויים שהתבקשו ע"י
הרפרנט של התכנית במחוז בהתאם למדיניות המחוז ובהמשך ע"י היועמ"ש של הועדה המחוזית,
לאחר הדיון בוועדה המקומית ולקראת הדיון בוועדה המחוזית ,שהתקיים ביום  ,06.06.2016וגם
לאחריו ,כחלק מהתנאים שנדרשו לקידום ההליך.
 .2מהם המספרים והשמות השונים של התוכניות וכיצד נוצר ההבדל?
מספר תכנית המתאר במערכת מנהל התכנון הינו  .405-0412890הגרסה שהופקדה נקראת מונה
תדפיס הוראות  19מתאריך .28.12.16
לאור העובדה כי גרפיקת המערכת הממוחשבת הינה היא פחות קריאה ונהירה לאלו שאינם עוסקים
בתחום התכנון והבניה ,הוצגו לוועדה המקומית עקרונות התכנית בצורה קריאה ככל שניתן.
לטיוטת הוראות התכנית שהוגשו לדיון בוועדה המקומית לא היה מספר (המקום היה ריק).
החומרים שקיבלו חברי המועצה לעיון טרום הדיון בוועדה המקומית ,הינם זהים לחומרים
שהועברו לוועדה המחוזית ,וכללו גם את השינויים שנערכו בעקבות ישיבת מליאת המועצה.
בעת הקליטה במערכת הממוחשבת מקבלת התכנית מספר ,והאיכות הגרפית של התשריט משתנה,
אלה שינויים טכניים ולא מהותיים .מונה תדפיס הוראות משתנה כל פעם שמוסיפים פסיק לחומר
הקלוט במערכת.
 .3בנוסף ,נא לציין את כל ההבדלים ,בטבלה ,בין שתי התוכניות  ,בדגש על הנושאים הבאים:
רצ"ב טבלה בעמוד הבא.
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נושא

תכנית שאושרה בוועדה
מקומית (מה
שהוגש+תיקונים שנדרשו
בהחלטת הועדה) 12.1.16

תכנית שאושרה במחוז (מה
שהוגש+תיקונים שנדרשו
בהחלטת הועדה)

באזור תעסוקה 3א במתחם

באזור תעסוקה 3א במתחם תכנון 3

תחנת

בפסולת

תכנון  3תתאפשר הקמת תחנת
מעבר לפסולת יבשה ולפסולת
בנין.

תתאפשר הקמת תחנת מעבר לפסולת
יבשה ולפסולת בנין.

בתכנית מאושרת לכ"ס .)1999( 50
תכנית המתאר מוסיפה מגבלות
להקמה ולהפעלה של מתקן כזה.

מגדלים
בנית
(בניה לגובה)

גובה כללי :ק7+

גובה כללי :ק7+

מע"ר ,BOX-מרכז העיר ק9+

מע"ר ,BOX-מרכז העיר ק9+

במתחמי בניה חדשה(מגורים ד
בתשריט) :ק.9+

במתחמי בניה חדשה(מגורים ד
בתשריט) :ק.9+

מוקדי צומת/שער /התחדשות
עירונית – יקבע בתכנית
מפורטת

מוקדי צומת ,מוקדי התחדשות
עירונית – עד ק+12+ג
מוקדי שער – לא יעלו על ק+22+ג.
בשום מקרה לא תתאפשר בניה גבוהה

הדרישה לציון גובה מירבי מחייב
הוצגה ע"י הרפרנטים במחוז מר
מוחמד נטור וגב' אפרת פרחי ,וכן
ע"י היועמ"ש ללשכת התכנון –
עו"ד שרון טל .דרישה זו מופיעה גם
בהחלטת הועדה המחוזית ביום
( ,6.6.16הערות משפטיות סע' מ"ה
– רצ"ב מטה) .מגבלות הגובה
שנקבעו בתכנית הן אותן מגבלות
שהוצגו לועדה המקומית והוצאו
מהתכנית לבקשת הועדה .הובהר
לנו ולרשות (מייל מיום  )9.10.16כי
"הרשות תוכל לערער על ההחלטה
לכלול מגבלות גובה מחייבות
בתכנית במסגרת התנגדות מהנדס
העיר לתכנית".

מתקן

לטיפול

מ-ק+22+ג
מקומית.
גובה ברחוב ויצמן
(כללי והתחדשות
עירונית)

 כללי :ק+7+ג

 כללי :ק+7+ג

 מע"ר ,BOX ,מרכז העיר:

 מע"ר ,BOX ,מרכז העיר :ק+9+ג

ק+9+ג
צומת/שער/
 מוקדי
התחדשות עירונית – יקבע
בתכנית מפורטת

מתחם בי"ח מאיר

בתכנית

בסמכות

 מוקדי צומת ,מוקדי התחדשות
עירונית – עד ק+12+ג
 מוקדי שער – לא יעלו על ק+22+ג.

גורם מאשר

מעבר

לפסולת

מופיעה

 בשום מקרה לא תתאפשר בניה
בתכנית
מ-ק+22+ג
גבוהה
בסמכות מקומית.

לא נמצאו הבדלים בין התכנית כפי שאושרה בו.מקומית לתכנית
שהוגשה ואושרה בו.מחוזית ,למעט דיוק קל של שטחי הבניה
הקיימים/מאושרים והמתוכננים בהתאם לבדיקה מפורטת מול מחלקת
תכנון עיר כפר סבא.

סיווג
תעסוקה

מתחמי

סיווג מתחמי תעסוקה בעיר לא השתנה מאז אושרה התכנית בועדה המקומית ,ותמציתו הבחנה בין אזורים
מעורבים ,הכוללים מגורים ותעסוקה ומאפשרים לפיכך רק שימושי תעסוקה שלהם אין השפעות מחוץ לגבול
המגרש שבו מתקיימת התעסוקה ,לבין אזורי תעסוקה שבהם תעסוקה בלבד ,ובהם מתאפשרים שימושי
תעסוקה שהשפעתם אינה חורגת מגבולות אזור התעסוקה .חריג לעניין זה הוא מתחם ביה"ח מאיר שסיווגו 2
בהתאם לשימוש הקיים בו היום וכמקובל בכל בתי החולים בארץ.
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 .4עבור כל אחד מן השינויים  -מי הגורם אשר אישר את עריכת השינויים ביחס לתוכנית שהוצגה
למליאת הועדה המקומית.
ראש העיר ,בעת כהונתו כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,בהמשך לסיכום מול הועדה
המחוזית כי תתקבל התייחסות לשינויים במסגרת ההתנגדויות הועדה לתכנית.
 .5כיצד מציגות התוכניות בשתי הגרסאות את החיבור לתוכנית הותמ״ל לתוספת  4,500יחידות דיור
מצפון מזרח לעיר?
תכנית מתאר כוללנית לעיר אינה מציגה תכנון שהינו מחוץ לגבולות העיר ,לפיכך חלק מהשטח
המדובר ,המצוי מחוץ לתחום השיפוט של העיר ,אינו כלול במנדט של התכנית כוללנית ושל צוות
המתאר.
יצו ין כי בישיבות הצוות המקצועי עם הועדה המחוזית נדרש ע"י העירייה כי התכנית תכלול
התייחסות לתכניות עתידיות הנוגעות לעיר ,על אף שאינן נמצאות בתחומה ,אך דרישות אלו נענו
בשלילה.
במהלך העבודה נערך תיאום ועדכון מול צוות התכנית המדוברת ,שהיה אז בשלב של בדיקה
ראשונית/מקדמית של התכנית .חיבורים אפשריים (פיסיים) לעיר נכללו באותה בדיקה ,וכן בדיקה
של השפעת התכנית ,אם תקודם ,על ניהול עתודות הקרקע בעיר כפר סבא בלבד.

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
kfarsaba_mankal@ksaba.co.ilפקס| 09-7649389 .

28.1.2018
חומרי הדתה במערכת החינוך
לאחרונה הגיע לידינו דף שחילקה מנהלת אחד מבתי הספר בעיר (שם בית הספר מצורף לשאילתה
ונבקש לא לציינו) .באותו דף נחשפו התלמידים לטקסטים כגון "יהודים אנו ,חלק בלתי נפרד מעם
סגולה שנבחר על ידי הבורא"" ,אם ימי החג ישפיעו לטובה על שייכותנו לעם ה' ,על תחושתנו שבנים
אנו לאבינו שבשמים ,שגם לנו חלק באותה מסירות נפש למען ה'  -והיה זה שכרנו" וטקסטים דתיים
נוספים המנותקים מהקשרם ההיסטורי חינוכי וגולשים אל מחוזות ההטפה הדתית.
מאחר ותופעת ההדתה תוקפת קשות את זהותנו כיהודים חילונים ,מזלזלת בערכינו ופוגעת ברגשות
הציבור החופשי ,נבקש לענות על השאלות הבאות:
 .1מדוע תלמידים בבית ספר חילוני נחשפים לחומרי החזרה בתשובה?
 .2האם עיריית כפר סבא מבצעת פיקוח על הנהלות בתי הספר וחומרי הלימוד המועברים בהם?
 .3האם עיריית כפר סבא רואה את ההדתה כתופעה פסולה שיש להיאבק בה?
עילאי הרסגור-הנדין
חבר מועצת העיר

פליאה קטנר
חברת מועצת העיר
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מענה לשאילתה :חומרי הדתה במערכת החינוך
 .1מדוע תלמידים בבית ספר חילוני נחשפים לחומרי החזרה בתשובה?
כ מערכת חינוך ציבורית וממלכתית במדינת ישראל ,מתפקידנו להרחיב את קשת נקודות המבט
בתהליכי הלמידה .התלמידים במערכת החינוך העירונית נחשפים למגוון טקסטים ,נקודות מבט
ופרשנויות באמצעות כלים שונים ,על מנת שיוכלו להביע עמדה ביקורתית ולעצב את זהותם
האישית ,ללא שום כוונה לעסוק בענייני דת או החזרה בתשובה.
 .2האם עיריית כפר סבא מבצעת פיקוח על הנהלות בתי הספר וחומרי הלימוד המועברים בהם?
קביעת התכנים וחומרי הלימוד הינם בסמכותו הבלעדית של משרד החינוך ובפיקוחו .לרשות
המקומית אין כל סמכות בקביעת תכני וחומרי הלימוד .יחד עם זאת ,אנו עובדים בשיתוף פעולה
מלא.
 .3האם עיריית כפר סבא רואה את ההדתה כתופעה פסולה שיש להיאבק בה?
עיריית כפר סבא אינה רואה תופעה של הדתה בבתי הספר בעיר .לימודי מורשת ישראל והמסורת
היהודית הינם חלק מתוכנית הלימודים המחייבת בחינוך הממלכתי.
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28.1.2018
תחבורה בת קיימא
לצערנו אנחנו נאלצים להגיש מדי מספר חודשים שאילתות בנושא התקדמות תוכנית "מהיר
לעיר" וסלילת רשת שבילי האופניים ,המתנהלת בקצב של צב .תושבי כפר סבא עומדים בפקקים
וסובלים .על עיריית כפר סבא לדאוג להם.
נבקש לענות בנושא זה על השאלות הבאות:
 .1מתי אמורה להסתיים סלילתו של שביל האופניים ברחוב כצנלסון?
 .2מתי אמורה להסתיים סלילתם של שבילים נוספים והיכן הם מתוכננים לעבור?
 .3באיזה שלב נמצא תכנונה של תוכנית התחבורה "מהיר לעיר"?
עילאי הרסגור-הנדין פליאה קטנר
חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר
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מענה לשאילתה :תחבורה בת קיימא
 .1מתי אמורה להסתיים סלילתו של שביל האופניים ברחוב כצנלסון?
.1.3.2018
 .2מתי אמורה להסתיים סלילתם של שבילים נוספים והיכן הם מתוכננים לעבור?
סיום ביצוע שביל אופניים משה סנה .1/3/18-1/8/18
בימים אלו אגף הנדסה מסיים תכנון של שלושה שבילי אופניים – סוקולוב (מקטע ויצמן,)531-
נורדאו (מקטע ויצמן ,)531-ששת הימים (מקטע סוקולוב-יסמין) .יודגש כי טרם התקבל תקציב
ממשרד התחבורה וכי הביצוע מותנה בכך.
בתקציב  2018שאושר זה עתה שוריינו שני מיליון  ₪לביצוע מידי של שבילי אופניים .בימים אלו
נבחנות חלופות לביצוע מספר שבילים בעיר :קריית החינוך ,ממזרח למערב  ,בתיחום בן יהודה-
אז"ר ,רחוב הגליל ועוד.
 .3איזה שלב נמצא תכנונה של תכנית התחבורה "מהיר לעיר"?
פרויקט מהיר לעיר חולק לחמש חבילות תכנון :שלוש על ציר ויצמן ושתיים על ציר טשרניחובסקי.
מהיר לעיר מקטע מזרחי ,שנמצא כעת בתכנון מפורט (כביש  40עד לרח' העמק) ,עתיד להתחיל
בספטמבר ,כאשר כשלב מקדים תאגידי הביוב והמים עתידים להיכנס במרץ להחלפת התשתיות
הרטובות .שאר המקטעים נמצאים בשלב תכנון סופי ,טרום מפורט.
יודגש כי לוחות הזמנים הנ"ל הנם אלו שנמסרו על ידי משרד התחבורה והביצוע יתקיים בכפוף
לעמידתם בלוחות זמנים אלו.
יצוין ,כי בימים אלו אנו נערכים להכנת חומרי הסברה לקראת תחילת הביצוע של עבודות התשתית
המקדימות לביצוע "מהיר לעיר" שמתוכננות להתחיל בחודשים הקרובים .בהתאם לשלבי הביצוע
יבוצע תהליך של יידוע הציבור הכולל "מפגש בית פתוח" ,מפגשים עם מחזיקי עניין ועוד.
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28.1.2018
תוכנית להחייאת מרכז העיר
מרכז העיר כפר סבא ידע זמנים טובים יותר .הקניונים ,שממשיכים להיבנות בקצב מסחרר,
מרוקנים את תנועת הקונים .בתי הקפה והמסעדות סגורים ברובם בסופי השבוע ,קניון ערים -
היחיד שנמצא במרכז  -דועך ,המדרכות שבורות והתחושה הכללית היא של הזנחה .בוצעה תחרות
אדריכלים ,אך מלבדה נדמה ששום דבר לא זז .הגיע הזמן לפעול.
לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:
 .1האם קיימת תוכנית לשיקום מרכז העיר?
 .2אם כן ,מהו מצבה ומהם לוחות הזמנים לביצוע?
 .3האם ישנה כוונה לבצע שיתוף ציבור לגבי שיקום מרכז העיר? אם כן ,מתי?
 .4מהם הפתרונות שמציעה עיריית כפר סבא לעסקים הקטנים במרכז העיר?
עילאי הרסגור-הנדין
חבר מועצת העיר

פליאה קטנר
חברת מועצת העיר
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מענה לשאילתה :תוכנית להחייאת מרכז העיר
 .1האם קיימת תכנית לשיקום מרכז העיר?
ע"פ תכנית העבודה ל  ,2018עיריית כפר סבא תקדם תכנית להתחדשות עירונית ,שתעסוק
גם במרכז העיר .לצורך גיבוש התכנית יוקם צוות רב-מקצועי שיעסוק בכל התחומים
הרלוונטיים לגיבוש תכנית שכזו ,כולל שיתוף ציבור.
העורק הראשי במרכז העיר  -רחוב ויצמן ,עתיד לעבור שיפוץ כולל במסגרת תכנית 'מהיר
לעיר' ,שיתחיל בשנת  .2019טרם עודכנו לוחות הזמנים הסופיים לביצוע.
 .2אם כן ,מהו מצבה ומהם לוחות הזמנים לביצוע?
ר' מענה בסעיף .1
 .3האם ישנה כוונה לבצע שיתוף ציבור לגבי שיקום מרכז העיר? אם כן ,מתי?
כן .במהלך שנת .2018
 .4מהם הפתרונות שמציעה עיריית כפר סבא לעסקים הקטנים במרכז העיר?
העירייה פועלת לחיזוק העסקים הקטנים ולשם כך ,בין השאר ,הוקמה ִמנהלת עסקים,
מונה מנהל אזור לטיפול באזורי העסקים ,נערכים כנסות והרצאות לבעלי עסקים ועוד.
בכוונת העירייה להרחיב ולשפר נושא זה עוד ,מתוך הכרה בצרכים הרבים של העסקים
הקטנים וחשיבותם.
בנוסף ,שדרוג רחוב ויצמן בהשקעה חסרת תקדים של למעלה מ 200-מיליון  ₪יביא בשורה
אמיתית לרחוב.
אנו פועלים בימים אלו להתחלת פיילוט ליישום חנייה מוגבלת בזמן ברחוב ויצמן לשם
מניעת תפיסת מקומות חנייה ע"י רכבים למשך כל היום.
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28.1.2018
אכיפת חוק העזר לגבי פתיחת חנויות בימי שלישי
חוק עזר לכפר סבא (פתיחתן וסגירתן של חנויות) 1941 ,אוסר על פתיחת חנויות בכפר סבא בימי
שלישי החל מהשעה  .14:00לטעמנו החוק המדובר אינו מתיישב עם המציאות ויש לעדכנו .לצערנו
חברי מועצה אחרים סבורים אחרת .לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:
 .1כמה דוחות ניתנו לחנויות בכפר סבא בעשרים השנים האחרונות בגין פתיחה בימי שלישי בניגוד
לחוק העזר?
 .2מהו סכום הקנסות הכולל שניתן בגין עבירה זו באותה תקופה?
 .3מתי ניתן הדו"ח האחרון בגין עבירה זו?
 .4מהי תוכנית האכיפה לגבי עסקים עבריינים הפועלים בימי שלישי בשעות האסורות?
 .5האם חוק העזר העירוני תואם לדעתכם את המציאות או שעלינו לעדכן אותו?

עילאי הרסגור-הנדין
חבר מועצת העיר

פליאה קטנר
חברת מועצת העיר
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מענה לשאילתה :אכיפת חוק העזר לגבי פתיחת חנויות בימי שלישי
 .1כמה דוחות ניתנו לחנויות בכפר סבא בעשרים השנים האחרונות בגין פתיחה בימי שלישי
בניגוד לחוק העזר?
לא נמצא מידע לגבי  20השנים האחרונות .ב 5-השנים האחרונות לא ניתנו דו"חות בגין סעיף זה.
 .2מהו סכום הקנסות הכולל שניתן בגין עבירה זו באותה תקופה?
ראה סעיף .1
 .3מתי ניתן הדו"ח האחרון בגין עבירה זו?
ראה סעיף .1
 .4מהי תכנית האכיפה לגבי עסקים עבריינים הפועלים בימי שלישי בשעות האסורות?
אין תכנית לנושא זה  -אין כוונה לאכוף סעיף זה.
 .5האם חוק העזר העירוני תואם לדעתכם את המציאות או שעלינו לעדכן אותו?
המדובר בחוק עזר משנת  1941ומטבע הדברים חלקו אינו תואם את המציאות העכשווית.
הסמכות לעדכן את הוראות חוק העזר נתונה בידי מועצת העיר.
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28.1.2018
לכבוד
מר צביקה צרפתי,
מ"מ ראש עיריית כ"ס
נכבדי,
שאילתה לפי ס' 36א לישיבת המועצה ב :11/2017 -עדכון סטטוס פרויקטים פינוי בינוי
שאילתה לפי סעיף 36א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
רקע:
פרויקט פינוי בינוי בתקומה יצא לפרסום מחדש .לכאורה התכנון לא תקין.
פרויקט פינוי בינוי בכיסופים מתעכב.
שאלות:
 .1מה הסטטוס התכנוני הנוכחי בפרויקט "תקומה"?
מה נדרש כדי שיצא לדרך ?
באיזה שלב הפרויקט נמצא?
 .2מה הסטטוס הנוכחי בפרויקט "כיסופים"?
מה נדרש כדי שיצא לדרך ?
באיזה שלב הפרויקט נמצא?
מה עלה בגורל הבקשה למידע ,האם התקבלו הצעות ובאיזה שלב נמצא הפרויקט?
מדוע יצא הפרסום להתנגדויות מחדש?
בכבוד רב,
עו״ד אהוד .יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה – חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
עו״ד אהוד יובל לויADV. Ehud Yuval Levi .
+972-545-387599
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מענה לשאילתה :עדכון סטטוס פרויקטים פינוי בינוי
הטענה בשאילתה איננה נכונה – מדובר בפרסום אישור התכנית בתקומה ולא בפרסום על תכנון
לא תקין.
 .1מה הסטטוס התכנוני הנוכחי בפרויקט "תקומה"?
התוכנית בסמכות הועדה המחוזית קיבלה תוקף והיא מאושרת.
מה נדרש כדי שיצא לדרך ?
אישור תכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית .עם אישור התכנית יקודמו היתרי בנייה.
באיזה שלב הפרויקט נמצא?
טרום אישור תכנית איחוד וחלוקה בוועדה המקומית .טבלאות הקצאה ואיזון נבדקות בימים
אלו על ידי צוות העירייה .לכשיאושרו החומרים יובאו לאישור בפני הועדה המקומית לתכנון
ובניה.
 .2מה הסטטוס הנוכחי בפרויקט "כיסופים"?
הסתיימה תקופת ההתנגדויות לתכנית במסגרת הועדה המקומית .יש לקיים דיון באימוץ
הליכים בוועדה המקומית לקראת העברת התכנית לוועדה המחוזית .טרם נקבע דיון.
לאור בקשת התושבים ,התקיימו מספר מפגשי שיתוף ציבור יחד עם הצוות המקצועי .מפגש
אחרון ,אודות ההיבטים כלכליים ,ע"פ חלוקה למתחמים ,נקבע ליום ה –  ,14.02.18אליו זומנו
נציגי הבניינים ועורכי הדין המייצגים אותם .עם קבלת המידע וההבנות לגבי המלצות צוות
התכנון לקראת הטמעת שינויים בתכנית ,תתקבל החלטה אודות קיום דיון בוועדה המקומית.
מה נדרש כדי שיצא לדרך ?
אישור התכנית בוועדה המחוזית.
באיזה שלב הפרויקט נמצא?
ראה מענה בסעיף .2
מה עלה בגורל הבקשה למידע ,האם התקבלו הצעות ובאיזה שלב נמצא הפרויקט?
ראה מענה בסעיף .2
מדוע יצא הפרסום להתנגדויות מחדש?
לא יצא פרסום אודות התנגדויות לתכנית.
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11.1.2018
הצעה לסדר יום לישיבת פברואר 2018
הרקע :
חברי המועצה נדהמו למקרא בקשת ההצלה שיצאה מפנימית שטינברג ,לנוכח ניסיון לנשל את ילדי
הפנימיה מהמקרקעין המשמשים את המוסד החינוכי המפואר שהוקם בעיר .
חברי המועצה לא מכירים החלטה או אסמכתה חוקית לפגיעה בשימוש שעושה הפנימיה במקרקעין
שהוחכרו לה .
הצעת החלטה :
מועצת העיר מבטלת כל פעולה שנעשתה להוצאת שטחים משימוש פנימית שטינברג .
הפנימיה תמשיך להשתמש במקרקעין שעומדים לרשותה ללא שינוי .
עו״ד אהוד יובל לוי ,ד״ר ענת קלומל צוויג ואתי הדנה.
חברי מועצה מסיעת תפו״ח.
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29.1.2018
לאיתי שלום.
הצעה לסדר – תכנית לסלילת מחלף סוקולוב
בקשתו של נציג תושבי רחוב ארלוזורוב מנוסחת בבירור ורהוטה מאוד.
אני מגישה כהצעה לסדר יום .
ההצעה מצורפת .
לצורך בהירות הצעת ההחלטה מצוטטת בזאת  -מבוקש בזאת לתכנן להסיט את הרמפה.
״מבוקש מהנדסת העיר ענת צ'רבינסקי ומנהלת מחלקת התנועה הגב הילן דהרי להגיש תכנית
לטובת התושבים ולא כפי שהן מכינות תכנית לטיילת אבל ללא הסטת הרמפה בטענת ביצוע
דחוף״.
עו״ד אהוד יובל לויADV. Ehud Yuval Levi .
+972-545-387599
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]From: Yitzhak [mailto:gur@novatec.co.il
Sent: Monday, January 29, 2018 4:57 PM
;'To: 'zvikaz@ksaba.co.il'; 'revital.sha87@gmail.com'; 'amir@gevahim.com
;''matipaz1@gmail.com'; 'shany.debby@gmail.com'; 'harsgor@gmail.com
;''plia.kettner@gmail.com'; 'revital.muni.ks@gmail.com'; 'yoged_y@yahoo.com
;''Eitant11@gmail.com'; 'amir@kolman.co.il'; 'amiram@gomiller.com
'c0505770627@gmail.com'; 'eylevi@yahoo.com'; 'etihadana@gmail.com'; 'meme's@zahav.net.il
'Cc: 'bennyho@webimon.com
"מחלף סוקולוב"תוכנית לסלילת Subject:

מכובדי חברי מועצת העיר כפר סבא.
אני פונה אליכם שוב בבקשת עזרה לתוכנית בנית "רמפה" שמטרידה אותנו "קבוצת
דיירים שגרים ברחוב ארלוזורוב בכפר –סבא ,בתים שגובלים במה שנשאר מ"יער
אוסישקין" לקראת ישיבת מועצת העיר הקרובה בנושא "מחלף סוקולוב" .
בתאריך  6.12.2017התקיימה פגישה במשרד התחבורה ושם הוצגה על ידי המהנדס
מר חיים פלישר [מטעם תושבי הרחוב ] תוכנית חלופית להסדרת תואי ה "רמפה" במחלף
סוקולוב .ודוח סיכום הפגישה מצורף בזה.
אנו מבקשים את עזרתכם לדרוש ממנדסת העיר הגב ענת צ'רבינסקי ומנהלת מחלקת
התנועה הגב הילן דהרי לתכנן "הצרחה" בין הרמפה לסוקולוב לבין חניון הרכבת ,
כך שטיילת הטייסים שהן מתכננות תבוצע על גבול כ"ס הוד השרון תוך שמירה על
איכות הסביבה,
הרחקת הרמפה דרומה תקטין כמובן מטרדי רעש ממגורי התושבים .
בסיכום של גב טופז פלד מהנדסת משרד התחבורה המחוזית [המצורף] סעיף
 .3.5.2.2.2להלן ציטוט מתוך הסעיף :
"אין מניעה שחניית רכבים (לא הורדה והעלאה) לרכבת תהיה מעברה הצפוני של
הרמפה " ,
ז"א היא מאשרת שניתן לבצע "הצרחה" בין הרמפה לחניון הרכבת .
לדעת המומחה מטעמנו אין צורך בהליך סטטוטורי ממושך ,
וזאת מאחר שתקנון התב"ע מסמיך את משרד התחבורה לבצע שינויי תנועה בתב"ע
שאושרה ,
יש צורך בהליך תכנוני קצר בלבד ולצאת לביצוע.
אנו מבקשים את עזרתכם לדרוש מהגב ענת צ'רבינסקי ומנהלת מחלקת התנועה הגב
הילן דהרי להגיש תכנית לטובת התושבים
ולא כפי שהן מכינות תכנית לטיילת אבל ללא הסטת הרמפה בטענת ביצוע דחוף,
לטובת התושבים הביצוע יכול להידחות בכמה חודשים .
ברצוננו להדגיש  -שהסטת רמפת סוקולוב דרומה תפתור את בעיית החניה לרכבת
ותשפר בעיה אקולוגית ונופית לתושבי ארלוזורוב .
אני מודה לכם מראש על הנכונות לשמוע את הטענות ואנו מוכנים להיפגש איתכם במקום
ולהראות לכם את מה עומד להתרחש.
בתודה .
יצחק גור
טל" 0528-609580
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4.2.2018
הצעה לסדר היום  -רפורמה בחוקי העזר בכפר סבא
רקע
בתקופה האחרונה עולים לסדר היום הציבורי חוקי עזר בעיר .חלקם חוקים הנתונים במחלוקת
ציבורית ,כמו חוק העזר העוסק במועדי פתיחתן וסגירתן של חנויות ,וחלקם אזוטריים לכאורה,
כמו הסעיף בחוק העזר האוסר על האכלת יונים.
גם כשמדובר בחוקי עזר שוליים וגם כשמדובר בחוקים מרכזיים הקובעים את אורח החיים בכפר
סבא ,ברור שחוקי העזר שלנו מיושנים ואינם מתאימים לשנת  .2018המציאות השתנתה באופן ניכר
מאז המנדט הבריטי .קשה להתווכח עם הטענה שנדרשת בדיקה מסודרת של ההסדרה החקיקתית
של החיים בכפר סבא.
באתר העירייה מופיעים חוקי העזר בצורת צילומים בפורמט  .PDFכמו כן ,בצילום כתוב שם מאגר
המידע הקנייני ממנו נלקחו .צורת הצגת חוקי העזר לא מאפשרת חיפוש ,אינה משדרת מסר של
שקיפות ונראית עלובה ולא מכובדת .כמו כן ,הפורמט בו מפורסמים חוקי העזר אינו עומד
בסטנדרטים בסיסיים של נגישות ואינו מאפשר הקראה ממוחשבת לכבדי ראיה.
הגיע הזמן לערוך רפורמה חקיקתית בכפר סבא ,לתת את הכבוד הראוי לחוקי העזר שלנו וגם
להתאים אותם למציאות המשתנה.
הצעת החלטה:
 .1תוקם ועדה שתבחן את כל חוקי העזר בכפר סבא ותגיש תוך  90יום המלצות לעדכונם .בוועדה
יהיו חברים חברי מועצה מהקואליציה ומהאופוזיציה ,בהרכב שיוחלט עליו במשותף ,היועץ
המשפטי לעירייה ומנכ"ל העירייה.
 .2חוקי העזר יפורסמו באתר האינטרנט העירוני בפורמט שיאפשר חיפוש ,הקראה והעתקת
טקסטים ובאופן נגיש.
פליאה קטנר
עילאי הרסגור-הנדין
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
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הצעת החלטה
מאשרים תשלום מקדמה על חשבון תמיכה לשנת  2018לעמותת "הפועל אתלטי אורן השרון" בגובה
 25%מגובה התמיכה שאושרה בשנת  ,2017בהתאם להוראות נוהל תמיכות שפורסם בחוזרי מנכ"ל
משרד המשפטים ובכפוף להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנה זו ע"י העמותה ולחתימתה על כתב
התחייבות להחזיר את המקדמה אם וככל שלא תאושר התמיכה.
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 23ינואר 2018
ז' שבט תשע"ח
סימוכין388585 :

דברי הסבר
בקשה לאישור מקדמות ע''ח תמיכות לשנת  2018לעמותת "הפועל אתלטי אורן השרון"
מובאת בזאת בקשה לאישור תשלום מקדמה בסך  ₪ 48,245.25ע"ח תמיכות לעמותה שפנתה
לעירייה בבקשה לקבלת המקדמה.
תשלום המקדמה הינו בהתאם למה שנקבע בהוראות חוזר מנכ"ל  .4/2006סכום המקדמה הינו
 25%מגובה התמיכה שאושרה בשנת .2017
תשלום המקדמה הינו בכפוף להגשת טפסי בקשת התמיכה לשנת  2018כאמור בהנחיות חוזר מנכ"ל
משרד המשפטים.

רח' ויצמן  135כפר-סבא  | 44100טל09-7649126/7 .
פקס | 09-7649263 .מוקד  | 106מיילgizbar@ksaba.co.il :

הצעת החלטה  -מינוי דירקטור
מאשרים את מינויו של גדעון שני כדירקטור מקרב הציבור בחברה העירונית לתרבות הפנאי.
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