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 3.4.16 :תאריך

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 .אושרת גני גונן, מנכ"ליתמר 

  

 נכבדיי,

  אזור אסור ללימוד נהיגה :  201640/הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב             

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.27הצעה לסדר לפי סעיף              

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת צוייג, אלי כהן -קלומל ד"ר ענתחברי המועצה יובל לוי,  

 , כדלקמן:   חוק עזר לעיר בנושא תחבורה –תפו"ח, מבקשים להעלות את הצעה לסדר היום 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 
 

זמן ישנן שעות שהעיר כפר סבא פקוקה מאוד, ונסיעה ברחובות מסויימים יכולה להמשך  .1

 : רב
 ועוד.  בתנועה לכיוון מערב לדוגמה, רחוב ששת הימים, רחוב בן יהודה

עם ציון שעות הלמידה  בשעות הפקקיםברחובות מסויימים  419  -ו  418הצבת תמרור  .2

תצמצם את הפרעות התנועה לנהגים המותרות מתחת לשלט. הצבת שלטים אלו 
 , כאשר הם נאלציםתלמידיםעוגמת נפש להממהרים לצאת מהעיר לעבודה וגם תמנע 

 . (עומס תנועה) בו מתנהל בפקקלשלם כסף על שיעור שרו
 

 
 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן

להציב תמרור חדש האוסר לימוד נהיגה בשעות הפקקים ברחובות  .1
 עמוסים בתנועה. 

 

  

 בכבוד רב,

  

ד"ר ענת יובל לוי, עו"ד 

 צוייג, אלי כהן -קלומל

חברי מועצת העיר 

 מטעם סיעת תפו"ח
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 ויטה כמרכז ספורט חברתיושיפוץ אצטדיון ל -הצעה לסדר היום 

 דברי הסבר

לאחר שנה מרגשת בליגת העל, ממשיכה הפועל כפר סבא להיות מקור גאווה לעיר ולסחוף אחריה 

 אלפי אוהדים.

לאחרונה התבשרנו על כך שההתאחדות לכדורגל דורשת דרישות נוספות על מנת לאשר את 

ויטה במהלך העונות הבאות. המצב הגיע לכדי כך ומשחקיה של הפועל כפר סבא באצטדיון ל

 חפשת אצטדיונים אחרים מחוץ לעיר.שהקבוצה מ

עיר ירוקה (תרתי משמע) אינה שולחת אוהדים למשחקי בית מרוחקים. מלבד הפגיעה התדמיתית 

הברורה, הדבר מונע מאוהדים שאינם בעלי רכב פרטי להגיע למשחקים. זאת עקב העובדה שהנהגת 

משחקים לא יהיו עוד עיריית כפר סבא ממשיכה בסירובה לממן שירות שאטלים בשבת. מעתה ה

 נחלתם של כל תושבי כפר סבא, אלא רק של בעלי היכולת מביניהם.

אך יש דרך אחרת. בעייתו העיקרית של האצטדיון היא היותו נטוש לאורך רוב שעות היום וימות 

הפיכת האצטדיון למרכז ספורט עירוני ובמקביל שימוש בו  -השבוע. הפתרון הוא עירוב שימושים 

תיים. במצב זה ישתלם להשקיע בו כספים, שישרתו את כלל תושבי העיר ולא רק את לצרכים חבר

 המשחקים הרשמיים של הקבוצה.

בהתאמות נכונות וחלוקה מודולרית של המגרש ניתן אף לפתור את בעיית השטח בבית הספר דבורה 

אצטדיון  עומר, על ידי הוצאת הזכיין ממגרשי ה"גול טיים" והעברת הפעילות או חלקה לשטח

לויטה. אפשר להפוך את שטח האצטדיון לאזור הפעלה לנוער בתקופת הקיץ ובמהלך החופשים, 

 וכך לחסוך שכירות של מתחמים פרטיים לצרכים דומים.

האצטדיון על מתקניו יכול לשמש לשלל פעילויות ילדים ונוער, יזמות חברתית והפעלות. הוא צמוד 

ונות הדרים והאוניברסיטה, תנאים שהופכים אותו לאידיאלי לפארק ולמגרש חניה גדול וקרוב לשכ

 להרחבת השימושים בו.

 הצעת החלטה

 . יבוצע שיפוץ באצטדיון בהתאם לדרישות ההתאחדות לכדורגל.1

 כנית מקיפה לניצול מיטבי של האצטדיון לאורך שעות היממה.. ימונה גורם עירוני שיכין ת2

תוף הציבור, ובפרט בדיאלוג עם אוהדי הקבוצה, על מנת . הפתרונות המוצעים יעשו תוך שי3

 שישתלבו עם מכלול האינטרסים הציבוריים.

. עד לביצוע ההתאמות הנדרשות באצטדיון, ומאחר ואין תחבורה ציבורית בשבת. עיריית כפר 4

 סבא תעמיד לרשות האוהדים שירות הסעות למשחקי הקבוצה באצטדיון החלופי.

 

 פליאה קטנר        הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 הנפת דגל גאווה מול בניין העירייה -  הצעה לסדר היום
 

 דברי הסבר

 

בימים אלה, מסמל פתיחות, קבלה של מגוון זהויות וביטוי חודש הגאווה, אותו אנו מציינים 

 לסובלנות.

בשנה שעברה, לאחר רצח שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה בירושלים, פנינו לראש העיר ולממלא 

מקומו בבקשה להניף דגל גאווה בכפר סבא. לתדהמתנו נתקלנו בסירוב מוחלט. לאחר משא ומתן 

 , שכמה ממילותיו נצבעו בצבעי הגאווה.הוחלט על תליית שלט בעד הסובלנות

עוד קודם לכן אמר לנו ראש העיר כי הוא מתנגד למצעד גאווה בכפר סבא, גם לאחר שהובהר לו 

 שמצעדים בערים מחוץ לתל אביב נושאים אופי שונה שאינו כולל משאיות, עירום וכל היוצא בזה.

רייה, כפי שנעשה בערים אחרות גם השנה הגשנו בקשה לראש העיר להניף דגל גאווה מול העי

ברחבי הארץ. לצערנו לא קיבלנו כל תשובה. יש לציין שתקשורת בין חברי מועצה, גם אם הם 

משתייכים לאופוזיציה, וראש העיר היא חשובה בעיר המתנהלת באופן פתוח ודמוקרטי. לכן אי 

 מתן התשובה אינו תקין.

וז ולראשונה בתולדות כפר סבא נתלה שלט לאחר שבוע שמחנו לראות כי עניינים מתחילים לז

 לציון חודש הגאווה. אנו בהחלט מברכים על כך וקוראים ללכת צעד אחד נוסף בנושא.

אך לפי ההיסטוריה של בקשות להנפת דגלי גאווה בכפר סבא, ברור כי השלט נתלה על מנת 

ת כפר סבא עושה את להימנע מלהניף את הדגל. התנגדות זו אינה מובנת, אבל עובדה היא שעיריי

כל המאמצים על מנת שלא לתלות את דגל הגאווה. תגובתה של העירייה בתקשורת, לפיה השלט 

הוא תחליף לדגל, רק מוכיחה את טענתנו. הרי הנפת דגל היא עניין פשוט וניתן לבצע זאת בקלות 

 בנוסף לשלט.

ברורה. יש לכך חשיבות דגל הגאווה הוא סמל חשוב. הנפתו מול העירייה תהיה אמירה ערכית 

עצומה עבור בנות ובני נוער שנמצאים בארון ומפחדים מתגובת החברה הסובבת אותם. בעיר 

 פלורליסטית אמיתית לא מתחמקים מהנפת דגל הגאווה.

 זה כל מה שאנחנו מבקשים. -דגל אחד בנוסף לשלט 

 

 

 הצעת החלטה

 

גל הגאווה על אחד מהתרנים שברחבת . בסוף ישיבת מועצת העיר או בימים שלאחר מכן יונף ד1

 הכניסה לעירייה, שם ישאר לפחות למשך שבוע.

 . הנפת הדגל תתבצע מדי שנה במהלך השבוע הראשון של חודש יוני.2

 

 פליאה קטנר        הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 עירוניות הנחה לקייטנותהצעה לסדר בנושא 

יטנות עירוניות לילדים הגדלים במשפחות בהן ימועצת העיר מתבקשת להחליט על מתן הנחות לק

אלמנים ואלמנות, או  ,ואבות יחידנים  מהות יחידניותיא  כלומר,  ,מפרנס אחד כשאין הורה שני

 הורים גרושים כאשר אין מפרנס נוסף או הורה מעורב בגידול הילדים. 

וההנחה תהיה דרך אגף תרבות ולא מחלקת , 10%-כ תבקשת להחליט על מתן הנחותהמועצה מ

 , אלא לאפשר לאותם הורים לעבוד במהלך החופשה. כי לא מדובר במתן סלי מזון ,רווחה

--  

 צוייג-ד"ר ענת קלומל

  סבא (סיעת תפו"ח) -חברת מועצת העיר כפר

 0524425568טל': 
 פייסבוק:  anatklkfcity@gmail.com דוא"ל: |

https://www.facebook.com/anatklumeKfarSaba 

 

 


