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52/2/5/51  

 

 לכבוד

  אושרת גני גונן

 חברי המועצהולכל 

 , נכבדי

 

 במקום כינוס ישיבה שלא מן המניין 7102/6הצעה לסדר יום לישיבת המועצה  הנדון:

 עדה המחוזיתו״ המופקדת בו0202כנית המתאר ״כפר סבא בעניין ביטול ומשיכת ת

חלף הדיון שדרשנו בהצעה  7/5/51חברי סיעת תפו״ח מעלים הצעה לסדר יום לישיבת מועצת העיר 

  זימון ישיבה מועצה שלא מן המניין בנושא שבנדון.ל

שאר ההודעות להתנגדות  חברי האופוזיציה הוציאו התנגדות לתוכנית כדין, מלווה בתצהיר כנדרש.

לכן נדרש תיקון  עדה ללא התצהיר הנדרש כדין כך שהן חסרות מעמד רשמי של התנגדות.ויצאו לו

 אמירה רשמית וברורה נגד התוכנית בהחלטת מועצה.לעניין ההתנגדות. המועצה כולה נדרשת ל

כעת סיעת רוב חותמי ההתנגדות לחתום על ההצעה לזימון ישיבה שלא מן המניין מעלה יעקב ס

   תפוח את ההצעה לסדר יום המוגשת בזאת.

אנו, חברי סיעת תפוח מבקשים שתניחו לרגע לאינטרס הקואליציוני הצר, תשקלו את נזקי כל 

רוב  עלו להצלת ביתם. נודה להצטרפות כל אחד ואחד מכם להצבעה לפי צו מצפונו.התושבים ותפ

נים מהותיים שנכללו יחברי המועצה הצהירו על כוונתם לעצור את תכנון המתאר עקב אי גילוי עני

ח לייצור ו, תחנת כדיפו״(-כך למשל עניין האישור להקמת המזבלה )״תחנת מעבר לפסולת בתוכנית.

, הבנייה 5באזור תעשיה מסוג מזהמים התעשייתיים  , ההרשאה לבניית )״ייצור אנרגיה״(חשמל 

  לגובה שאינה תואמת לאופי העיר ועוד.

 5/02רוב חברי המועצה הביעו רצונם למחיקת השימושים לעיל מתוכנית המתאר החדשה כפר סבא 

העיר כפר סבא פונים בזאת אל כל אנו חברי סיעת תפו״ח במועצת  וכן לאיסור מפורש על הקמתם.

חברי המועצה שחתמו על הבקשה למשיכת התוכנית וכן ליתר החברים מכל הסיעות להצטרף  55

  אלינו.

חברי המועצה שדרשו את השבת התוכנית לכפר סבא עקב כך שלא ידעו על הפרטים  55די לנו ב 

, דרישה רשמית ל התוכניתכדי שנוכל לקבל החלטה במועצת העיר לביטו המזיקים שנכללו בה 

עדה המחוזית ופעלים מזהמים בעיר. הדרישה תבוא לוהמזבלה ולמניעת האישור לבניית מ לעצירת

  ותחייב דיון נוקב להשבת התוכנית לכפר סבא ולתיקונה.
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 הצעות ההחלטה :

ודורשת מהועדה המחוזית את  5/02א( מועצת העיר כפר סבא מתנגדת לתוכנית המתאר כס 

  ועדה המקומית לתכנון כפר סבא עקב פגמים שחלו בהליך לאישורה.ולדיונים בהשבתה 

 בעיר בכלל. 5מסוג  ב( המועצה מתנגדת להכללת אזור תעשיה מזוהם 

דיפו״ וכן ״ייצור אנרגיה״ -חקו השימושים ״תחנת מעבר לפסולתג( המועצה דורשת כי ימ

  מהשימושים המותרים בתוכנית המתאר בכלל.

יאסרו במפורש בכל העיר השימושים המזהמים  5/02ורשת כי בתוכנית המתאר כס ד( המועצה ד

  אשר עלולים להפיץ זיהומים בכלל מחוץ לתחום המגרש או הבניין ברוח החזון של ״עיר ירוקה״.

 פר סבא במטרה לקבל החלטות אלה. ה( המועצה תפעל לכינוס מליאת הועדה לתכנון ובניה כ

  עדה המחוזית.ודרישה למשיכה חזרה ולתיקון התוכנית לוו( המועצה תעביר את ה

 

  ,בברכה

 ,נהלוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הד עו״ד אהוד יובל

  חברי סיעת תפו״ח.
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51.2.5.92 

                                                                                                    לכבוד:

        גב' אושרת גני גונן,  מנכ"לית העיריה.

 

 : שינוי מודל היול"א לצהרונים102/60/הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב

יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ואתי הדנה חברי מועצת העיר מטעם סיעת עו"ד אהוד חברי המועצה  

חברי מועצת העיר מטעם סיעת  הרסגור ופליאה קטנר-עילאי הנדיןביחד עם חברי המועצה תפו"ח,  

 הצעה לסדר היום כדלקמן:מבקשים להעלות את  מרצ,

 :רקע ודברי הסבר להצעה

עיריית כפר סבא העבירה את הטיפול בגני היול"א לחברה לתרבות ופנאי וזאת ללא חשיבה מעמיקה 

 . ובמנהליה נושא ובחוסר שקיפות מול תושבי העיר, המובילים לאי אמון בעיריית כפר סבאשל ה

ח אדם מתאים ואין ון לא גויס כיעדיובדה כי העפעימה ראשונה יוצאת לדרך כבר ביולי למרות 

 יה על כל סעיפי המכרז.יהסכמה בין הורי הילדים לעיר

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן

שארו כפי הקיימים כיום בגני ימבוקש בזאת כי שעות החפיפה י - שעות חפיפת הצוות .9

 היול"א.

 ת בפועל.צמצום מספר הגנים בפיילוט על מנת לבחון ההתנהלו .5

שיעקוב ויפקח על  ,חברה לתרבות ופנאי והעיריהולעד וולהקמת פורום משותף להורים,  .3

 הפיילוט.

 החזרת ימי שישי בחגים ביולי או לחילופין, זיכוי ההורים כספית. .4

 ח אדם גם ביולי.ואותה מתכונת כ .2

 שימור תנאיהם של סייעות צהרים המעוניינות להמשיך לעבוד בצהרים. .6

 

 בכבוד רב,          

  

 צוייג -ד"ר ענת קלומל, יובל לויאהוד עו"ד 

 הדנה וגב' אתי

 הרסגור ופליאה קטנר-עילאי הנדין       

 חברי מועצת העיר מטעם מרצ         חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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51.2.5.92 

        וד:לכב

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 מנכ"לית העיריה.גב' אושרת גני גונן, 

  

 ,נכבדי

 ד קליטה: הקמת מוק102/60/לישיבת המועצה בהצעה לסדר היום 

 ה לפקודת העיריותיא לתוספת השני52הצעה לסדר לפי סעיף 

 

צוייג מטעם סיעת -גב' אתי הדנה וחברי מועצת העיר עו"ד יובל לוי וד"ר ענת קלומל חברת המועצה

 ,  כדלקמן:הקמת מוקד קליטה –צעה לסדר היום תפו"ח, מבקשים להעלות את ה

 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

ממשלת ישראל החליטה להקים מוקד קליטה במגמה להתמודד עם האתגרים הקשים  91-99-11ב 

 .ים והשתלבות במקומות עבודה ובחברה הישראליתבקליטת עול

מוקדי קליטה ברשויות המקומיות השונות. מוקדי הקליטה הם  .5-ראוי לציין שבארץ יש יותר מכ

פעולה עם  הגורם המרכזי לשילובם של העולים בחברה הישראלית והם מסייעים ביצירת שיתוף 

טינה נעולים מאתיופיה, עולים מחבר העמים, ארג -שירותים לעולים חדשים המוסדות המספקים 

עוד ראוי לציין שברשויות מקומיות אחרות העולים יוצאי אתיופיה שירות. ל הנזקקים לולכל

קיומו בה הם מתגוררים.  נעזרים לרוב במוקדי הקליטה ונהנים בסיוע רב ומוסדר על ידי הרשות

עבור אותם  ופיה בדגש על שפה ותרבות, במיוחדתייחסות לעולים יוצאי אתישל מוקד מבטא את הה

 ה. המתקשים וזקוקים לסיוע ז תושבים

 :רות שניתן במוקד קליטהיהש

 הדרכה וייעוץ, וטיפול פרטני . 

 ייעוץ וסיוע בתעסוקה, סיוע בפיתוח מקצועי  

 פעילות חברתית, הפעלות חוגים גם לילדים ולנוער. 

 זים ייעודיים שונים שבאמצעותם ניתן לקדם את התושבים העולים החדשים, הוצאת מכר

 . כגון מציאת עבודות, לימודי מקצועי ואף מתן מלגות

  פעילות לקשישים 

 וכו' 
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זכו ת לעולים בעיר כפר סבא ובכך הם יחשוב מאוד להדגיש שמוקד הקליטה מסייע במיצוי זכויו

 .לשירות איכותי יותר מכל רשויות המדינה

 דוגמה לערים שבהם יש מוקד קליטה:

 אור יהודה  

 ראשון לציון  

 אשדוד 

  בת ים 

 בשאילתה שהועלתה למועצת העיר כפר סבא התקבלו התשובות הבאות: 

 .6161 –אלף תושבים עולים3 על פי נתוני משרד הקליטה החל מ  663,11בעיר כפר סבא מתגוררים 

 

 :כדלקמןמועצת העיר תתבקש אם כן3 להחליט 

הקמת מוקד קליטה בעיר כפר סבא )כולל שימוש בתמיכה הכספית של משרד  .9

מוקד הקליטה יספק שירותים לכל קהילות העולים ובמיוחד עולה הקליטה(. 

 הצורך להקמת מוקד קליטה עבור הקהילה האתיופית.

 המוקד יסייע לאזרחים וותיקים  )כולל סיורים להכרת ארץ ישראל(.  .5

לוסיות במציאת מקומות עבודה ויצירת קשר עם רשויות כוהמוקד יסייע לא .3

 המדינה. 

 העיר כפר סבא תספק מרחב למתן השירות במשרדי העירייה.  .4

 המידע יונגש בשפות שונות באתר העירייה.  .2

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-עו"ד יובל לוי וד"ר ענת קלומל

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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          7202.6.4 

         לכבוד

  מר צביקה צרפתי, מ"מ ראש העירייה

 ני גונן, מנכ"לית העיריהגב' אושרת ג

 ,נכבדי 

  

 הנדון: הצעה לסדר היום בנושא ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר שירות וקהילה

 

א לתוספת השנייה 4.חברי המועצה הח"מ מבקשים להעלות הצעה לסדר היום בהתאם לסעיף 

 .לפקודת העיריות

  .את תפקידו סיים מר רון קוגמן, ששימש כסמנכ"ל בכיר שירות וקהילה 6.0.בנובמבר 

מאז עזיבתו בפועל של מר קוגמן, עשתה העיריה, לעניות דעתנו, ניסיונות בלתי תקינים, על מנת 

 .גונן לתפקיד סמנכ"ל בעירייה-למנות את הגב' צאלה וקסמן

גונן כממלאת מקום במינוי זמני לתפקיד, ללא -מיד עם עזיבתו של מר קוגמן, מונתה הגב' וקסמן

המינוי, עשתה שינויים אשר יש בהם להעיד כי היא מתייחסת לתפקיד כקבוע2     כל מכרז2 למרות סוג 

קלו כל ניסיונותיהם של חברי המועצה וחברי הנהלת העיר לקדם יציאה למכרז חיצוני, נת

  .בהתנגדות נחרצת וגרירת רגליים

יצוין כי עוד טרם עזיבתו בפועל של מר קוגמן, נפוצו "שמועות" על כך שהעירייה מתכוונת למנות 

 .6.0.גונן, והדבר אף עלה במסגרת שאילתה במועצת העיר כבר בחודש יוני -את הגב' וקסמן

, החליטה העיריה 6.4.יתרה מכך, רק לאחר שהנושא הועלה לדיון במועצת העיר בחודש אפריל 

רז, אך גם אז מכרז פנימי בלבד, וזאת על מנת לוודא, לכאורה, שלא יבואו מועמדים לצאת למכ

לדעתנו, לוודא את בחירתה של הגב'  חיצוניים איכותיים וראויים אשר יהוו תחרות ממשית, ובכך,

 .גונן, כביכול עפ"י כללי מנהל תקין-וקסמן

תפקיד, ולכן התעקשה העיריה על גונן אין את הניסיון הנדרש ל-זאת ועוד, נראה כי לגב' וקסמן

מינוי זמני לתקופה ארוכה מאד, אשר יספק לה את הניסיון הנדרש לכאורה לתפקיד, ואשר לא 

 .יאפשר לאף עובד עירייה להשתוות אליה במכרז פנימי כאמור

כמו כן, ככל הנראה, מתוך מטרה להתאים את התפקיד למידותיה, צומצם התפקיד וצומצמו 

נכ"ל העירה בצורה משמעותית וחלקיו המשמעותיים של התפקיד חולקו בין בעלי סמכויותיו של סמ

  .תפקידים אחרים בעירייה

גונן, הועברו הסמכויות הבאות שהיו תחת סמנכ"ל העיריה -כך, עם כניסתה לתפקיד של הגב' וקסמן

 :לידי גורמים אחרים כדלקמן
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 בטחון

 בטיחות וגהות

 עיר ללא אלימות

 והול וסמיםהרשות למלחמה באלכ

 ערים תאומות

 הפארק העירוני

 מתאם בין העיריה למועצה הדתית

גונן עושה בפועל, הינו מצומצם משמעותית מאשר -כיום, תפקיד סמנכ"ל העיריה, כפי שהגב' וקסמן

 .הגדרתו עת כיהנו בו מר קוגמן, ולפניו מר דני הרוש

ם יגונן לנעלי-הגב' וקסמן מלכתחילה, היה מקום להותיר את התפקיד כפי שהיה טרם נכנסה

 .הגדולות

מלכתחילה, היה מקום לצאת למכרז חיצוני מיידי עם עזיבתו של מר קוגמן2 הואיל ומר קוגמן הודיע 

על כוונתו לסיים את תפקידו זמן רב קודם לכן, היה זמן די והותר לעירייה לצאת במכרז חיצוני 

 .כאמור

ל תקין, לניהול אפקטיבי ואיכותי של העיר לנוכח האמור והמציאות בשטח, ומתוך דאגה למנה

ולכספי משלם המיסים הכפר סבאי, וכן לאור צמצומו המשמעותי של התפקיד וסמכויותיו, אנו 

סבורים כי אין עוד משמעות, הן מבחינת סמכויות והן מבחינת היקף ונפח, לתפקיד סמנכ"ל בכיר 

 .שירות וקהילה

 :ןמועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמ

 .ביטול תפקיד סמנכ"ל בכיר שירות וקהילה ויחד איתו ביטול המינוי הזמני של מ"מ הקיימת היום

 

 הא"ב:על החתום, לפי סדר 

 אורן כהן

 איתן צנעני

 אמיר קולמן

 יהודה יוגד

 הנדין-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר

 רויטל לן כהן
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