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.222.7.2 

 

 יישום החלטות מועצת העיר -צעה לסדר היום ה

 דברי הסבר

 

לאחרונה התברר שהחלטות מועצת העיר הן המלצה בלבד ואין שום רצון לקיימן2 בישיבת מועצת 

סמנכ"ל שירות וקהילה2 עם קבלת ההחלטה העיר מן המניין לחודש יוני הוחלט על ביטול תקן 

 הודיעה מנכ"לית העירייה כי אינה מתכוונת ליישמה2 מ"מ ראש העירייה מגבה החלטה זו2

בישיבת מליאת ועדת תכנון ובנייה הוחלט על פנייה לוועדה המחוזית לשם משיכת תוכנית המתאר 

על פנייה לוועדה המחוזית לצורך  הכוללנית2 עד כה, על אף בקשותינו, לא הוצג לנו כל מסמך המעיד

 ביצוע ההחלטה2

 הצעת החלטה

 

2 מועצת העיר הינה המוסד העליון של עיריית כפר סבא2 החלטותיה מחייבות2 אי ביצוע החלטות .

 מועצת העיר הוא פגיעה ברצונם של תושבי כפר סבא המובע באמצעות נבחריהם2

 צת העיר22 על ממלא מקום ראש העירייה לבצע את החלטות מוע.

 2 ביטול תקן סמנכ"ל שירות וקהילה יבוצע באופן מיידי32

 2 מכתב משיכת תוכנית המתאר ישלח לוועדה המחוזית באופן מיידי42

 

 פליאה קטנר                   עילאי הרסגור הנדין

 חברת מועצת העיר                  חבר מועצת העיר
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.222.7.2 

 

 העברת ישיבות מועצת העיר לאולם מתאים -הצעה לסדר היום 

 

 דברי הסבר

 

2 במהלך ישיבות 7.2.אנחנו מתכבדים להגיש מחדש את הצעת ההחלטה שהגשנו בחודש ספטמבר 

הפכו לבלתי מתקבלים על הדעת2 הדברים הגיעו לשיא  המועצה האחרונות תנאי הכנסת הקהל

כשבישיבה בנושא הארנונה נשמרו שתי השורות הראשונות עבור עובדי עירייה, כך שלתושבי כפר 

 סבא נותרו חמישה מקומות ישיבה בלבד2 לכן יש מקום לדון שוב בנושא זה2

נו2 מקירותיו מביטות אלינו , הוא מקום יקר לכולהמועצהבית החאן ההיסטורי, בו נוהגת להתכנס 

 המקומית ומועצת העיר לאורך הדורות2 המועצהדמויותיהם של מייסדי המושבה וחברי 

2 אוכלוסיית 7.2.אינו מתאים לשנת  7.-עם זאת, המבנה שהלם את צרכי הציבור בתחילת המאה ה

נים לראות התושבים וגדלה בהתמדה2 ישנם תושבים רבים המעוניי 77,777.כפר סבא עברה את רף 

 את נציגיהם, להביט להם בעיניים ולעקוב מקרוב אחר ההליך הדמוקרטי2

היה צר מלהכיל את הקהל הרב2  המועצהבהן חדר  ישיבותמאז תחילת הקדנציה ראינו לא מעט 

התוצאה היא תושבים שמצטופפים, עובדי עירייה שנאלצים לעמוד ואף תושבים שאינם מצליחים 

ולא פעם מביא  המועצה ישיבותתרים בחוץ2 מצב זה פוגע בהתנהלות ונו המועצהלהיכנס לחדר 

 ממש לביזוי המעמד2

המועצה הוא בדרך כלל לא יותר ממסך יש לציין שמסך הטלוויזיה שהוחלט שיתלה מחוץ לחדר 

 ברור לכל בר דעת שזהו אינו פתרון אמיתי לבעיה2 מחשב קטן שאינו אלא דרך לצאת לידי חובה2

קציב, בהן מוצגים הישגי הקואליציה, דווקא נערכות באולם אחר, ומכאן ברור אישור הת ישיבות

2 עירייה שדוגלת בשקיפות ראוי שתערוך את המועצה ישיבותשאין כל בעיה טכנית להעביר את 

 יה במקום נגיש למספר רב של תושבים2ישיבות

 

 הצעת החלטה

אורחים לכל  07עבור  ישיבהמועצת העיר יערכו באופן קבוע בחדר אשר בו יוקצו מקומות  ישיבות

 הפחות2

 

 פליאה קטנר                   עילאי הרסגור הנדין

 רחברת מועצת העי                  חבר מועצת העיר
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 אחידות האוכל ופיקוח קייטנות -הצעה לסדר 

 

 ,לכבוד

 הי״לית העיריכאושרת גני גונן, מנ

 חברי מועצת העיר

 

 ,נכבדיי

והקייטנות המופעלים :  פיקוח על הזנה בצהרונים 720.7.2-הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב

 2 היבמבני העירי

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

 :תפו״ח, מבקשים להעלות את הצעה לסדר היום כדלקמן

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

חיל הרגלי תזונה רבות סופר על תוכנית ההזנה המפוארת של עיריית כפר סבא; על הניסיון להנ 

בריאה, על תפריט בריא ללא טיגון, שימוש בדגנים מלאים ועל ההתעניינות של רשויות אחרות 

 .בחיקוי התוכנית

תה פליאתם של הורי הילדים בבתי הספר של החופש הגדול, אשר גילו כי במהלך יאך מה רבה הי 

טמיון עם הכנסה של ספקים חדשים חודש יולי הקערה תתהפך על פיה, וכל המאמץ שהושקע ירד ל

ישנים היות שמספר מפעילים בחרו לכאורה לא לאמץ את תוכנית ההזנה של כפר סבא, או את 0

 .הספר שבהם הם מפעילים את הצהרונים בקיץהוראות חוזר מנכ״ל, בבתי 

כך מצאו ההורים ביום הראשון ללימודים, אצל חלק מהמפעילים , לחמניות בקמח לבן, ממרחי  

שוקולד, ירקות לא שטופים מאוחסנים במטבח קצה ללא כיור, הכנת כריכים ללא שטיפת ידיים 

 .ועוד

 .ורף בכל קייטנות בתי הספר בעיריקט ״אפונים״ אינו מופעל באופן גלא ברור מדוע פרו 

לא ברור מדוע לא מתקיים פיקוח ברמה העירונית לגבי הרכב התפריט, ערכו התזונתי ועמידה  

משאבים כל כך גדולים בהקמת  בתנאי חוזר מנכ״ל בכל בתי הספר והצהרונים, לאחר שהושקעו

 .קט הזנה עירוניפרוי

כיצד ניתן לצפות מהילדים לשוב ולאכול אוכל אחרי אכילת מזון מטוגן משך חודשי הקייטנה,  

 ? בריא
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קט ההזנה העירוני ות הקייטנה מקבלים אוכן דרך פרויכיצד יתכן, שבאותו בית ספר, חלק מכית

 ?״לא מיטבית״-יה הגדירה כריידי ספק אחר, בשיטות הבישול שהעיוחלק מהכיתות על 

  : לפיכך מועצת העיר מתבקשת להחליט כאמור

ח זהה לכל מפעילי הקייטנות והצהרונים בבתי הספר, באופן מיידי אשר יכלול וחל פיקוי 2.

 .בקרה של איכות המזון, ואישור מראש על התפריט ומרכיביו

יש לחייב את השימוש בספקים שאושרו על ידי צוות התזונה העירוני, תוך שימוש  2.

 2בשיטות הבישול מאושרות

המוגש בצהרונים ותדווח תוצאות הבדיקה יה תקיים פיקוח הדוק על איכות המזון יעירה 32

 למועצה עוד סוף החופש הגדול2

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי2 
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 הזנהוח קיפ –הצעה לסדר 

 

 לכבוד,

 ״לית העיריהכאושרת גני גונן, מנ

 חברי מועצת העיר

  

 נכבדיי,

במבני :  פיקוח על הזנה בצהרונים המופעלים 720.7.2-הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב

 היהעירי

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

 תפו״ח, מבקשים להעלות את הצעה לסדר היום כדלקמן:

  

 רקע ודברי הסבר להצעה:

כנית ההזנה המפוארת של עיריית כפר סבא; על הניסיון להנחיל הרגלי תזונה רבות סופר על ת 

אה, על תפריט בריא ללא טיגון, שימוש בדגנים מלאים ועל ההתעניינות של רשויות אחרות ברי

 בחיקוי התוכנית2

תה פליאתם של הורי הילדים בבתי הספר של החופש הגדול, אשר גילו כי במהלך יאך מה רבה הי

חודש יולי הקערה תתהפך על פיה, וכל המאמץ שהושקע ירד לטמיון עם הכנסה של ספקים 

חדשים 0 ישנים היות שמספר מפעילים בחרו לכאורה לא לאמץ את תוכנית ההזנה של כפר 

 מנכ״ל, בבתי הספר שבהם הם מפעילים את הצהרונים בקיץ2סבא, או את הוראות חוזר 

כך מצאו ההורים ביום הראשון ללימודים, אצל חלק מהמפעילים , לחמניות בקמח לבן,  

ממרחי שוקולד, ירקות לא שטופים מאוחסנים במטבח קצה ללא כיור, הכנת כריכים ללא 

 שטיפת ידיים ועוד2

 ו מופעל באופן גורף בכל קייטנות בתי הספר בעיר2קט ״אפונים״ אינלא ברור מדוע פרוי 

לא ברור מדוע לא מתקיים פיקוח ברמה העירונית לגבי הרכב התפריט, ערכו התזונתי ועמידה  

משאבים כל כך גדולים בהקמת  בתנאי חוזר מנכ״ל בכל בתי הספר והצהרונים, לאחר שהושקעו

 ט הזנה עירוני2קפרוי

ך חודשי הקייטנה, כיצד ניתן לצפות מהילדים לשוב ולאכול אוכל אחרי אכילת מזון מטוגן מש 

 בריא ?
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יקט ההזנה העירוני וכן דרך פרוהתות הקייטנה מקבלים כיצד יתכן, שבאותו בית ספר, חלק מכי

 ״לא מיטבית״?-יה הגדירה כיוחלק מהכיתות על ידי ספק אחר, בשיטות הבישול שהעיר

  

 כאמור :  לפיכך מועצת העיר מתבקשת להחליט

2 יוחל פיקוח זהה לכל מפעילי הקייטנות והצהרונים בבתי הספר, באופן מיידי אשר יכלול . 

 בקרה של איכות המזון, ואישור מראש על התפריט ומרכיביו2

2 יש לחייב את השימוש בספקים שאושרו על ידי צוות התזונה העירוני, תוך שימוש בשיטות . 

 הבישול מאושרות2

תקיים פיקוח הדוק על איכות המזון המוגש בצהרונים ותדווח תוצאות הבדיקה  2 העיריה3 

 למועצה עוד סוף החופש הגדול2

 

 בברכה, 

 צוייג ואתי הדנה -עו"ד יובל לוי , ד"ר ענת קלומל

 חברי מועצה מטעם סיעת תפו"ח
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