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לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ,שתתקיים ביום רביעי,
 22.12.21יח' טבת תשפ"ב ,בשעה  ,18:00בחדר הישיבות "החאן"  ,ויצמן  135כפר
סבא.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
על סדר היום
דיון לבקשת שבעה מחברי המועצה בנושאים הבאים:
 פגיעה קשה באוכלוסיות הזקוקות לנגישות -סגירת שער תבור של הפארקהעירוני בסופי השבוע.
 משק המים העירוני – כוונה להעברת האחריות על אספקת מים לתאגידהמים האזורי פלגי שרון.
מצ"ב הבקשה שהוגשה על ידי שבעה חברי מועצה.

בברכה,
יובל בודניצקי ,מנכ"ל
עיריית כפר-סבא

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .

15/12/2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

הנדון :דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין
בהתאם לסעיף 9א' לתוספת השנייה בפקודת העיריות

הח"מ מבקשים לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין בתוך  7ימים לדיון בשתי הסוגיות הבאות :
 .1פגיעה קשה באוכלוסיות הזקוקה לנגישות  -סגירת שער תבור של הפארק העירוני
בסופי השבוע.
״אחד העקרונות הכי חשובים בנגישות היא לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להיכנס לכל מקום
שנכנס כל אדם ,בכל זמן ,בשיווין מוחלט .כשאנו מסתכלים על מה שקורה בשער תבור אנו רואים
שנכים לא יכולים להיכנס בשער הזה בעוד שאנשים בריאים כן יכולים להיכנס.״ כך כתבה
מחזיקת תיק הנגישות לירית שפיר את סגירת שער תבור ,לאחר שהנושא הובא למועצת העיר
בשאילתה שהוגשה על ידי חברי האופוזיציה הח״מ .הנושא הונח שוב ושוב על סדר יומה של
מועצת העיר אך במשך שנה שלמה שער תבור נותר סגור ונעול בסופי שבוע בפני הבאים.
הנהלת העיר מתבצרת בעמדתה ומכלה אטימות כלפי בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות אשר זקוקות
להיכנס לפארק עם עגלות כדי לבלות בסוף השבוע במרחב הציבורי של פארק כפר סבא.
דווקא עכשיו ,בחודש המודעות לבעלי מוגבלויות ,עלינו לקבל החלטה מיידית לפתיחת שער
תבור כדי שהמרחב הציבורי יהיה פתוח וזמין לכולם.
ביום  7/11/21התכנסה ועדת הנגישות והחליטה ברוב קולות כדלקמן:
״ועדת נגישות קוראת למועצת העיר ולעיריית כפר סבא לפתוח לאלתר את שער הפארק ברחוב
הר תבור בכל ימות השבוע ,כולל בסופי שבוע וחגי ישראל ,לכל המבקרים ,כולל אנשים עם
מוגבלות בניידות ועם עגלות ילדים ,באופן חופשי ושוויוני״.
למרות הדיון בוועדת הנגישות ,הרי שהמלצתה לא הובאה לדיון ואישור מועצת העיר כנדרש
ומכאן ,לאחר שניתנה הזדמנות ארוכה לעיריית כפר סבא לתקן את העוול שנעשה לאוכלוסייה זו
מובאת הצעה ההחלטה כדלקמן:
הצעת החלטה:
שער הפ ארק ברחוב הר תבור יוותר פתוח בכל ימות השבוע ,כולל בסופי שבוע וחגי ישראל ,לכל
המבקרים ,כולל אנשים עם מוגבלות בניידות ועם עגלות ילדים ,באופן חופשי שוויוני .החלטה זו
תיושם באופן מידי כל עוד לא התקיים דיון אחר במועצת העיר .אחריות לביצוע על מנכ״ל
העירייה.

 .2משק המים העירוני  -כוונה להעברת האחריות על אספקת מים לתאגיד המים האזורי
פלגי שרון
עיריית כפר סבא ,מגבשת חלופות להעברת פעילות משק המים לאחריותה ,בין אם במישרין ובין
אם באמצעות תאגיד המים האזורי פלגי שרון .נושאים אלו נבחנים ברצינות ,ובמעורבות ראש
העיר ,מבלי שהדבר הובא לידיעת מועצת העיר בצורה מסודרת ,ורסיסי המידע המגיעים לחברי
המועצה מקורם רק בדיונים המתקיימים במפעל המים ובתאגיד פלגי השרון ואשר .המידע לא
מועבר לידיעת חברי מועצת העיר וכך עשויים אנו למצוא את עצמנו בקרוב נדרשים לאשרר
הסכמות בין רשות המים לעיריית כפר סבא והתאגידים הרלוונטיים מבלי שנושא משק המים
הגיע לדיון במועצה.
בישיבת דירקטוריון פלגי השרון שהתקיימה ב 9/11/21-עדכן ראש העיריה את חברי הדירקטוריון
שאכן ישנם הליכים למיזוג פעילות מפעל המים עם פלגי שרון .מנכ״ל התאגיד הוסיף שישנן
הצעות שונות לצורת המיזוג.
בסוף חודש אוגוסט עדכן יו״ר הוועד הממונה במפעל המים כי
״טרם נרשמה התקדמות בהליך בחינת מכירת תשתיות המים ,מאחר והעיריה ופלגי שרון
מתנהלים מול האגודה באיטיות .וכי העיריה הציגה מתווה שהתקבל בהפתעה גמורה אצל רשות
המים ,שמשמעותו תשלום של פחות מ 20%-מהתמורה שנקבע על פי ערך נוכחי מופחת של
תשתיות המים.״ חוסר שיתוף הפעולה המתמשך מול העיריה פוגע במורל העובדים ,וחברי הוועד
הממונה הביעו תרעומת בנושא וביחס להתנהלות עיריית כפר סבא.
ומאידך גמור ,נבחרי הציבור ,חברי מועצת העיר ,לא קיבלו סקירה על החלופות הנבחנות עד
לרגע זה .מפעל המים הוא אגודה שיצרה תשתיות מים ברמה גבוהה מאוד ומספקת מים
איכותיים לתושבי העיר .לאגודה ערך מוסף נוסף לטובת תושבי העיר .המצב שנוצר ,בו עומדות
להתקבל החלטות בעלות השפעה לדורות ,ללא דיון מקדים במועצת העיר הוא בלתי נסבל.
הצעת החלטה:
מועצת העיר כפר סבא תקיים דיון בנושא משק המים העירוני .הדיון יתקיים בתוך חודשיים
מהיום .למועצה יוצגו כל החלופות הנבחנות על ידי הנהגת העיר ,מפעל המים והתאגיד האזורי
להעברת תשתיות המים לתאגיד ,לרבות הצעות שהוצעו לרשות המים ,או לעירייה וכן סיכום
פעולות העיריה אשר נעשו כדי לבחון את ההיתכנות והכדאיות הכלכלית חלופות אלו.

העתק:
יובל בודינסקי  -מנכ״ל העיריה ומרכז ישיבות המועצה

