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אסמכתא594866 :
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 16.2.2022 ,טו' אדר
א ,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:
 .1דו"ח שנתי השלכות סביבתיות.
 .2קבלת קהל על ידי היוועדות חזותית בכלל אגפי העירייה.
 .3חילופי תפקידים בוועדת שקיפות.
מצ"ב הבקשה שהוגשה על ידי שבעה חברי מועצה.

בברכה,
יובל בודניצקי ,מנכ"ל
עיריית כפר-סבא
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08/02/2022
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין לפי סעיף  9לתוספת השנייה פקודת העיריות
הח״מ מתכבדים להגיש דרישה זו לכינוס ישיבה שלא מן המניין בה ידונו הנושאים והצעות ההחלטה
המפורטות להלן:
 .1דו"ח שנתי השלכות סביבתיות.
לעיר כפר סבא חוק עזר( הגנת איכות הסביבה )הגשת דין וחשבון תשל"ו1976.
על פי חוק עזר זה ,בעל מפעל צריך להגיש לעירייה ,אחת לשנה ,דין וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל .
המזהמים שבו ופליטת הזיהום ממנו.
על פי אתר העיריה – שקיפות סביבתית ,דו"ח השלכות סביבתיות אחרון פורסם בשנת2014.
בדו"ח יש ריכוז עירוני של נתוני זיהום ממפעלים .
היום לא מוכן דו"ח כזה לטובת הציבור .היחידה הסביבתית טוענת שהיא לא מרכזת דו"ח כזה ולטענתה
החומר מרוכז בעירייה.
ייתכן והיום המשרד להגנת הסביבה מרכז דוחות אלו ,אבל מהציבור הכפר סבאי נמנע לראות נתונים אלו
בצורה שקופה.
ייתכן ומאז חקיקת חוק העזר כל הנושא מטופל אחרת ,ואולי אין צורך בחוק עזר זה ,אבל נתונים בנושא
צריכים להיות באתר העירה בצורה ברורה.
הצעת החלטה :
העיריה תדאג לפרסום שנתי של דו"ח השלכות סביבתיות ,ואם יש דו"ח ברור כזה על כפר סבא שנעשה
על ידי המשרד להגנת הסביבה ,הדו"ח יונגש לציבור.

 .2קבלת קהל על ידי היוועדות חזותית בכלל אגפי העירייה
בשנתיים האחרונות עת ההתמודדות עם מגפת הקורונה והכורח בריחוק חברתי ,אפשרות ההיוועדות
החזותית הפכה נפוצה ותכופה .פגישות משרדיות ,פגישות של ועדות עירוניות ואף ישיבות ממשלה נערכו
באופן זה.
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ההיוועדות החזותית ,פרט להיותה פתרון לצרוך בריחוק חברתי גם מגלמת יתרונות נוספים ,כגון חסכון
בזמן נסיעה לפגישה ,אפשרות לגמישות בזמני הפגישות ועוד.
עם התגברות התחלואה חלק מאגפי העירייה נתנו אף הם שירות באמצעות שיחות וידאו .כך פורסם גם
לפני כשבועיים עם התגברות הגל החמישי .קבלת קהל באמצעות היוועדות חזותית יכול לשרת היטב את
מי שאיננו זמין להגיע בשעות קבלת הקהל גם בימי שגרה .
זהו שיפור משמעותי בשירות למי שנדרש להפסיד שעות עבודה בכדי להגיע לפגישה פרונטלית או לנסוע
מרחוק בכדי לפגוש את נציגי העירייה .
הצעת החלטה:
בכל אגפי השירות תהיה קבלת קהל על ידי היוועדות חזותית דרך קבע ,וזאת בהתאם לבחירת מקבל
השירות .
 .3חילופי תפקידים בוועדת שקיפות
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את מינויה של חברת המועצה עו״ד קרן חגואל גרשון כיושבת ראש ועדת שקיפות
במקומו של חבר המועצה עו״ד אהוד יובל לוי.

העתקים
יובל בודינצקי מנכ"ל העירייה
מיטל קולין עוזרת מנכ"ל
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