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 המשך הקמת גינות כלבים -הצעה לסדר היום 

 

 רקע

בתחילת הקדנציה הובלנו מהלך של הקמת ושדרוג גינות כלבים בכפר סבא. הגינות ברחבי העיר, 

תושבים ביחד עם כלביהם, למקומות  הישנות והחדשות כאחד, הפכו לאבן שואבת למפגשים של

 בהם מתבצעת פעילות חברתית ולמרכיב חשוב במאבק נגד תופעת גללי הכלבים ברחבי העיר.

לאור הצלחת גינות הכלבים, יש להמשיך את הפרויקט. ישנם אזורים ברחבי העיר שאינם סמוכים 

ה כולה, ולא רק על בעלי יילגינה קרובה ובהם אין מענה הולם לתושבים. הדבר משפיע על האוכלוס

הכלבים, מאחר וגינות כלבים כאמור הן מרכיב חשוב במאבק בגללי הכלבים על מדרכות ומדשאות 

 העיר. כמו כן, שחרור הכלבים בגינות מגודרות מונע תופעות של נשיכות וחבלות.

 

 הצעת החלטה

זמנים ומיפוי אזורים עיריית כפר סבא תקבע תוכנית עבודה להקמת גינות כלבים חדשות, ובה לוח 

בהם אמורה לקום גינה. במידה ותוכנית כזו הוכנה עד ליום דיון זה, יבוצע פרסום שלה על מנת 

 לאפשר לציבור תושבי העיר לדעת מתי תוקם גינת כלבים באזור מגוריהם.

 

 קטנר פליאה        הנדין-עילאי הרסגור

 מועצת העיר חברת       חבר מועצת העיר
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  לכבוד מר צביקה צרפתי ראש העירייה

  למר איתי צחר מנכל העירייה 

 

 תחזוקת המקלט – 18-04-25לתאריך  הצעה לסדר היום לישיבת מועצה 

 

"ח מבקשים לעלות הצעה חברי מועצת העיר מסיעת תפו ,אתי הדנהוענת קלומל  "רד ,עו"ד יובל לוי

 . של תחזוקת המקלט ביוסף טל ליד קולנוע חן אשלסדר היום בנו

 

 ע: רק

 גבעת אשכול מקלט ציבורי מאחורי קולנוע כן )ליד קולנוע חן( -המקלט נמצא בכתובת 

רוצים להתאסף התכנסות כש -בעבר שימש את קהילת יוצאי אתיופיה למקרים שונים של אירועים 

ר במועדון אם לא מסתד של אבל, וגם במקרים של שמחות לקבל קהל במקרים ,לדון על משהו

 אברהם. 

 .של המקלט גם אז לא היה כל כך טובהתחזוקה 

 חיים.נכן לעכשיו מצב המקלט נמצא במצב מסכן 

 ל שחור.והתכולה הכ, הרצפה, מבחינת המבנה מבפנים הרוס כל הקיר -1

 ובש וזוהמה שיכול לגרום למחלה של דרכי נשימה ומחלות זיהומיות.של ע יש בו ריח -2

ים בסביבה יכולים נמצאאנשים ש שהוא סגור הוא פולט ריח החוצה ומסכן את הסביבה.כאפילו 

 מה.ינשהלקבל מחלות בדרכי 

המזון סופג את  ים בו לאחסון מזון לפני חלוקה לחג,שלצערי הרב אני רואה שמשתמ לא רק זה,

 ובסופו של דבר זה מגיע לאנשים ומסכן את בריאותם. ,מתצפה המזוההריח ואת הזיהום מהר

 מבקשים לשפץ ולסדר את המקלט באופן דחוף כמו רוב המקלטים בארץ. ,ח"סיעת תפו ,אנחנו

 

  אתי הדנה

  פייסבוק 0544696056טל' 

  חברת מועצת העיר כפ"ס )סיעת תפו"ח(

 חבש -גלריה מסעדה אתיופית  בעלים משותפים

 

 

 

https://www.facebook.com/eti.hadane
http://www.rol.co.il/sites/habash
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 פרסום פרוטוקולים של ועדות המועצה באתר העירוני -הצעה לסדר מטעם סיעת תפו״ח 

באתר עיריית כפר סבא לא ניתן למצוא, נכון להיום, את סיכומי ועדות העיריה ואלו אינם נגישים 

 .לציבור שולחיהםבאופן זמין, לא לנו חברי המועצה, נבחרי הציבור, ולא 

ועדות העיריה הם המקום בו אמורים להתקיים דיונים משמעותיים לגבי צביון העיר וגיבוש 

המדיניות העירונית. לצערנו, החלטות רבות ללא שנערך דיון מתאים בוועדות העיריה, וללא 

ה שוועדות העיריה מביאות את המלצותיהם לאישור המועצה. על אף שכפר סבא זכתה בציון גבו

ביחס לשקיפות באתר האינטרנט העירוני, הרי שבשונה מרשויות אחרות, לא מפרסמת עיריית כפר 

 .בא את הפרוטוקולים של הועדות העירוניותס

 :לפיכך מוצע

עיריית כפר סבא תפרסם באופן שוטף את כל הפרוטוקולים של ישיבות הועדות העירונית הלא 

 .לי הישיבות שהתקיימו במושב מועצת עיר זוחסויות באתר העיריה ובכלל זה את פרוטוקו

 

  לומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת ק
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 חודייםיעדת החינוך לגבי בתי ספר יודיון בו -הצעה לסדר מטעם סיעת תפו״ח 

חודיים יסיעת תפו״ח מברכת כל מהלכים שמגבירים את הפלורליזם בחינוך. הקמת בתי ספר י

לראות הקמתם של מסגרות מבטיחה מיצוי מלא של הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמיד. נשמח 

סורי ועוד. יחד עם זאת, קשה לקבל את האופן שבו נוספות, כדוגמת בית ספר סדברי, מונט

ית המדיניות, קביעת סדרי העדיפויות. ימתקבלות החלטות, באופן שמועצת העיר כלל שותפה בהתוו

ופן המתבקש, גם חברי ועדת החינוך זכו לשמוע אודות פתיחת בית הספר דרך הפייסבוק, ולא בא

  .עדת חינוךובמסגרת דיון בו

שכך ״מתקבלות  האסטרטגית לחינוך בתקשורת מסתבר לפי הפרסומים על חשיפת תוכנית

 .החלטות״ בעיר, בדיעבד, לאחר פרסומן

כך גם התקבלה בפועל ההחלטה הסמויה מעין המועצה על ביטול האינטגרציה הכללית והפיכתה 

 .בד, לאחר שדרשנו דיון ציבורי בנושאלאזורית, החלטה שנודעה רק בדיע

 :לפיכך מתבקשת מועצת העיר לקבוע

, חודיים בעירייתקיים דיון בנושא פתיחת שוויונית פלורליסטית של מוסדות חינוך עירוניים י

  .בפורום חוקי של ועדת החינוך, אשר המלצותיה יובאו להחלטת מועצת העיר תוך חודשיים

 ר.יפורסמו ישמשו בשוויון לכל הציבוחודיים ייהתקדימים של פתיחת המוסדות 

 

 

 בברכה

  עו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״ח
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