
 

 
 ויו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא , יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח
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   פקקים   :נושא

 .03.03.130  תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. ית, מנכ"לאושרת גני גונןמר 

  

 נכבדיי,

   פקקים בלתי סבירים בבוקר :  11/11צה ב הצעה לסדר היום לישיבת המוע            

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.12הצעה לסדר לפי סעיף              

  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את צוייג-יובל לוי וד"ר ענת קלומלחברי המועצה 
 , כדלקמן: תחבורה בעיר כפר סבא בנושא הצעה לסדר היום 

  

 :ע ודברי הסבר להצעהרק .0
 

 בשנה האחרונה ובחודש האחרון הפקקים בעיר כפר סבא הפכו לסיוט וכך נכתב לרוב בסטטוסים: 
" עוד בוקר סיוט בכבישי כפר סבא... שעה של נסיעה מקצה אחד עד הקצה השני של העיר!!! עד מתי עיריית כפר 

 סבא??? " 
 לייקים  10לסטטוס זה שהוא לא היחיד: 
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 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .1
 

ית לפתרון בעיית הפקקים בטווח עיריית כפר סבא מתבקשת להציג בפני התושבים תוכנ .0
הקצר ובטווח הארוך יותר. על העירייה להציג את התוכנית בכתבה בעיתון ולספק מענה 

 לתושבים העצבנים על הבוקר ומפסידים כסף ושעות עבודה בגלל הפקקים. 
 
 
 

 בכבוד רב,

  

  צוייג -וד"ר ענת קלומליובל לוי, 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא 

 זכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבאאלי כהן, מ
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 הסעות תלמידים בעיר כפר סבא   :נושא

 51.99.92  תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. ית, מנכ"לאושרת גני גונןמר 

  

 נכבדיי,

  הסעות תלמידים :  0//5102היום לישיבת המועצה ב  הצעה לסדר            

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.52הצעה לסדר לפי סעיף              

  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את צוייג-יובל לוי וד"ר ענת קלומלחברי המועצה 
 , כדלקמן:הסעות תלמידים בעיר כפר סבא הצעה לסדר היום בנושא 

  

 :רקע ודברי הסבר להצעה .9
 

 90:11תלמידים באותה השעה. בימי ראשון בשעה  5111מעל  95:11בימי שישי מסיימים בשעה 
 תלמידים באותה השעה.  9111מסיימים מעל 

בשעות אלו נוצרים עומסים בתנועה במיוחד בשלושת החטיבות ברחוב גלר מעבר למה שהאזור 
 מסוגל לשאת. 
נם מקרים בהם יש שינויים חד פעמיים , ואין מי שאחראי ל ביצוע התאמות בזמני יתרה מזו יש

 ההסעות של התלמידים. 
 כמו כן, לעיתים אין הסעות אוטובוסים בזמני סיום השיעורים בתיכונים. 

פועל במתכונת מצומצמת. אין מענה למספר  6אינו קיים בימי שישי בבוקר. קו  86יש לציין, קו 
 . האם מתכננים שינוי והתאמה? 1מדים בשעת תלמידים הלו

 
 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .5

 
 

הקמת מנהל הסעות תלמידים בעיר כפר סבא אשר תרכז את מדיניות הסעות  ./
התלמידים )כמה תלמידים בכל אוטובוס(, איסוף צרכי התלמידים לגבי הסעות, מעקב 

 ה של אוטובוסים ואכיפה של אי הופעה. אחר הופעת אוטובוסים, יצירת נגישות קבוע
 יצירת מנגנון שיעודכן גם באתר העירייה או באפקליציה של העירייה.  .0

 
 
 

 בכבוד רב,

  

  צוייג -וד"ר ענת קלומליובל לוי, 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

mailto:anatklkfcity@gmail.com

