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 לכבוד

 אושרת גני גונן

 לית עיריית כפר סבא"מנכ

 

 :2017הצעה לסדר יום לישיבת דצמבר 

 80בניית תיכון וחטיבת ביניים בשכונה הירוקה  - יעוד שטחים ציבוריים למוסדות חינוך

יחידות דיור )שכונה שלמה(  1800לפני שבועיים נודע לנו כי בעלי מתחם קניאל מתכננים לבנות כ 

יחידות דיור  1,150ועד הפעולה והנהגת השכונה הביעו מחאה ופעלו לעצירת תכנון של  .בשטחם

  .מיוןיחידות דיור הן מעבר לכל ד 1,800 בבית המשפט. לכן 

מים היא תוצר של מחלוקת על הסכם שיתוף פעולה שלטענתם עוד נודע כי התוכנית אותה הם מקד

  .יחידות דיור בשטחם ובעשרה דונם משטחי העירייה 1,150לבניית  הופר על ידי עיריית כפר סבא 

  .בקשנו את ההסכם והעיריה מסרבת להציגו

תה יה שהיקיומו של שטח עירוני זה והיותו פנוי לתכנון לא היה מוכר לכל חברי המועצה, ונראה תמו

 .כוונה להעביר שטחים ציבוריים לשימושים פרטיים

באמצעות החברה הכלכלית  ית התקשורת, העיריה רוקמת יוהנה אנו למדים ששוב, בתוכנית קר

תוכנית לעירוב שימושים, כלומר מכירת שטחים חומים ליזם פרטי לצורך הקמת עסקים, אולפני 

 .ו״מכללה״ צילום 

מאים לתכנון עירוני ציבורי. לא יתכן שמעט השטחים החומים הנותרים תושבי השכונות הירוקות צ

 .יוותרו ללא יעוד, וישמשו לקידום תוכניות עסקיות של יזם כזה או אחר

 .מה שחסר בשכונות הירוקות זה מוסדות חינוך על יסודי, חטיבה ותיכון, ואף בית ספר יסודי נוסף

להוסיף אף תיכון או חטיבה בעיר. מכאן שגם לא אין כוונה  2018למדנו מספר התקציב כי בשנת 

  .בשכונות הירוקות

מכללה לתקשורת איננה עומדת בראש מעייניהם של תושבי העיר או השכונה. ככל שתימשך 

המכירה השיטתית של שטחי ציבור לא יוותרו שטחים להקמת מוסדות הציבור שבהם יש צורך של 

 .ממש, קרי בתי הספר

תושבי השכונות הירוקות מבקשים פתרון למוסדות חינוך ולתחבורה למעלה מעשרים אלף 

שתאפשר את קיום החיים בשכונה. יש לעצור את מכירת הקרקעות ולייעד אותם לטובת השירותים 

 .אשר נדרשים לתושבים, ולא לטובת אינטרסים של בעלי עסקים
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 :לפיכך מוצע

א. לא ימכרו שטחים ציבוריים בעיר כפר סבא באופן כללי ולא יקודמו תוכניות לעירוב שימושים 

בכלל ובפרט במתחם קניאל או במתחם קריית התקשורת, וזאת עד אשר תוצג למועצת העיר תוכנית 

המפרטת את היעודים של כלל השטחים הציבוריים בשכונות הירוקות ובדגש על תכנון מוסדות 

 .חינוך

. עיריית כפר סבא תייעד שטחים ציבוריים בשכונות הירוקות לבניית חטיבת ביניים ותיכון, ב

 .בעדיפות ראשונה , וזאת עד אשר תצליח לספק שרות זה לכל התלמידים משכונות מערב העיר

ג. בטרם הבאת תוכניות אשר יש בהם שינוי יעוד של שטחים ציבוריים בפני מליאת ועדת התכנון, 

 .רי ועד השכונה הרלוונטית הזכות להציג את עמדת תושבי השכונה בפני חברי המליאהתינתן לחב

 

  בברכה 

  עו״ד אהוד יובל לוי.ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה

  תפו״ח -חברי מועצת העיר 

 

 ADV. Ehud Yuval Levi 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 

+972-545-387599 

 



 

 
7649119-09טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן   

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 7649389-09פקס. 

3.12.2017 

 ניהול גני היול"א במתכונת החדשה -הצעה לסדר היום 

 רקע

לקראת הקיץ התבשרנו במפתיע על פיילוט חדש בגני היול"א, לפיו תפעיל החברה לתרבות ופנאי 

התרענו על כך שתוכנית זו היא בעייתית, שהיא לא את השעות בהן הגנים מוגדרים כצהרונים. 

 נעשתה בשיתוף ההורים ושריבוי גופים המפעילים את הגנים הם מתכון לצרות.

במהלך החודשים האחרונים רצינו לראות מידע המצביע על הצורך בשינוי מסוג זה. ביקשנו לראות 

בות חיוביות ברשתות את המדדים המגדירים את הצלחת הפיילוט וקיבלנו כתשובה שתי תגו

החברתיות. תגובות שליליות רבות שפורסמו כמובן שלא היו שם. כשפיילוט נעשה ללא מדדים 

ברורים הוא תמיד "מצליח". מוטב היה לוותר על הפיילוט ולהגיד "כך החלטנו". התוצאה היתה 

 בכל מקרה אותה תוצאה.

עלים במתכונת החדשה. תלונות על לצערנו אנו מקבלים עוד ועוד פניות לגבי גני היול"א המופ

סייעות לא מקצועיות ואלימות מתפרצת החל משעות הצהריים הולכות ומצטברות. הכוונה אולי 

 יתה טובה, אך לצערנו סימני האזהרה שהתרענו לגביהם לא נלקחו בחשבון.יה

 הצעת החלטה

דיקת הצלחת . יוקם צוות בדיקה לתוכנית היול"א החדשה. הצוות יקבע מדדים ברורים לב1

 התוכנית ויפרסם את מסקנותיו לא יאוחר מחודשיים מיום זה.

. גנים אשר רוב הורי הילדים בהם אינם מעוניינים בהמשך התוכנית יוחזרו למתכונת גני היול"א 2

 הישנה.

 

 פליאה קטנר        הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר        חבר מועצת העיר
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 הצעה לסדר - שמירת רמה מינימלית לחינוך מיוחד
 

 .לאושרת שלום

 .רצ״ב הצעה לסדר לישיבת דצמבר

מחסור בכיתות חינוך מיוחד ובמבנים לגני חינוך מיוחד. הצפיפות של הילדים  בכפר סבא קיים 

 .צפיפות מעל לתקן המותר 30%במספר גנים כבר עולה ב 

חד שבו מספר העיריה תציב/תחזיר באופן מיידי סייעת שניה בכל גן ילדים של החינוך המיו  .1

 .רבי שנקבע לכיתת תקןילדים החורג מגודל מי

אגף החינוך ימסור עדכון למועצה, המפרט את כל כיתות החינוך המיוחד  יום  14בתוך  .2

ומצבת כוח האדם בכיתות אלו. כמו כן ימסר דוח הצופה את מספר התלמידים בכיתות 

 .החינוך המיוחד, ואת הפערים הנדרשים בבניה של מוסדות ופתיחת כיתות

א לכל שנה ממנהל המחוז ומנהל אגף אגף החינוך יציג היתרים שנתנו לעיריית כפר סב .3

 ן. אמח״י המתירים ציפוף ילדים מעל התק

 

  בברכה

  עו״ד אהוד יובל לוי. ד״ר ענת קלומל. אתי הדנה

 חברי מועצת העיר. סיעת תפו״ח

 

ADV. Ehud Yuval Levi  

+972-545-387599 

 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 

+972-545-387599 
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