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 תחנת כוח באזור כפר סבא -הצעה לסדר היום 

 

 רקע

 

בשבוע שעבר היינו עדים לפרסום בתקשורת הארצית בנוגע לתחנת כוח של חברת "סימנס" 

עוד . תחנה זו תהפוך את בעיית זיהום האוויר בעיר לקשה 6שאמורה לקום בין כפר סבא וכביש 

 יותר ועשויה לפגוע באופן משמעותי בבריאותם של תושבי כפר סבא.

אנו רוצים להאמין כי חברי מועצת העיר כולם אינם מעוניינים במפגע סביבתי קשה מסוג זה, ולכן 

יעשו ככל שביכולתם על מנת למנוע אותו. אין לשבת בחיבוק ידיים בזמן שתוכניות כה מרחיקות 

 ו.לכת נרקמות מתחת לעינינ

למאבק בחברות כמו סימנס ובבעלי אינטרסים כמו חברת נובל אנרג'י ושאר השותפים במיזמי 

הגז הגדולים בישראל נדרש גוף חזק, ועיריית כפר סבא היא בדיוק הגורם בעל האמצעים שיכול 

להילחם נגד המיזם. לכן, ראוי שיוקם מטה מאבק בהובלת העירייה נגד תחנת הכוח, על מנת 

 לום הבלהות הזה כבר בשלב מוקדם.לעצור את ח

 

 הצעת החלטה

 

 . יוקם מטה מאבק עירוני נגד התוכניות להקמת תחנת כוח באזור.9

 . מטה המאבק יציג לציבור דוחות חודשיים לגבי הצעדים שננקטו נגד הקמת תחנת הכוח.1

סבא הודעה  . במידה ויתברר כי תחנת הכוח אינה צפויה להגיע לשלב הביצוע, תוציא עיריית כפר3

 מסודרת על כך לתושבי העיר, שתהיה התחייבות ציבורית מטעמה לחיסולו הסופי של המיזם.

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר
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 התנכלות לעסקים במרכז העיר -עה לסדר היום הצ

 

 רקע

לאחרונה מגיעים לידיעתנו עוד ועוד דיווחים הנוגעים לאכיפה קשה כלפי עסקים במרכז העיר 

 בנוגע לנושאי שילוט על גבי המדרכות והוצאת סחורה לרחוב.

צריכה להיות עיר מסודרת, ואין לאפשר לכל בעל עסק לעשות כרצונו במרחב אין ספק שכפר סבא 

הציבורי. עם זאת, מצב העסקים במרכז העיר הוא קשה. זאת בעיקר בשל הזנחה מתמשכת של 

 מרכז העיר ומדיניות הקמת הקניונים בה דוגלת עיריית כפר סבא.

הציבורי, לרווחת תושבי כפר סבא,  מאחר ועלינו כעירייה לאזן בין הרצון לשמור על הסדר במרחב

מצד אחד ובין הרצון לחזק את העסקים הקטנים במרכז העיר מצד שני, ראוי שמדיניות זו תגובש 

 בהחלטה משותפת של נציגי ציבור.

על כן אנחנו מציעים לפתוח את הנושא לדיון בישיבת מועצה זו ולקבל החלטה ברוח הצעתנו, או 

 מם בכבוד של העסקים במרכז העיר.כל הצעה אחרת שתבטיח את קיו

 

 הצעת החלטה

. תוקם ועדה בת חמישה חברים מתוך חברי מועצת העיר, שתקיים דיונים בהם ישתתפו 9

הגורמים המקצועיים העירוניים ונציגי הסוחרים, תשמע את הצרכים השונים והמגבלות ותגבש 

 הנחיות לפעילות מסחרית במרחב הציבורי.

 לצותיה לאישור מועצת העיר בתוך שלושה חודשים מהיום.. הוועדה תגיש את המ1

 

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר
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 מניעת זיהומים  –הצעה לסדר 

  .וירושא עיניים לשיפור איכות החיים ולשיפור איכות האיעיריית כפר סבא ת

 החלטה

היתר שפיכת העירייה תמנע הוצאת רישיונות עסקים לעסקים החייבים הרישוי רעלים וכן בעלי 

בתחום  ויר, למעט אלה שעיסוקםוביוב לים המכיל חומרים מתנדפים וחלקיקי זיהום לא

 . הרפואה

העירייה תקבע בתוכנית המתאר כי עסקים מזהמים כאמור לעיל לא יוכלו לפעול בעיר וכי במהלך 

ת הנ״ל מהעסקים שמחזיקים בהם תקופת התאמה של חמש שנים יופסקו ויוסרו כל הרישיונו

  היום. 

 

 בברכה

  סיעת תפו״ח

 ר ענת קלומל ואתי הדנה"עו״ד אהוד יובל לוי, ד
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