
 

 
 ויו"ר האופוזיציה. סבא חבר מועצת העיר כפר , יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(., צוייג-ענת קלומלד"ר 
 

  

   פרישת בכירים   :נושא

  1.0.13..61 תאריך:                                                                                                    לכבוד:
 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. ית, מנכ"לאושרת גני גונןמר 

  

 נכבדיי,

 גל פרישה של בכירים :  11/11בת המועצה ב הצעה לסדר היום לישי            

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.02הצעה לסדר לפי סעיף              

  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את צוייג-יובל לוי וד"ר ענת קלומלחברי המועצה 
 כדלקמן:,  נסיבות פרישת בכירים בעיריית כפ"סבנושא הצעה לסדר היום 

  

 :רקע ודברי הסבר להצעה .1
 

החל משירי   -הקמת התפקיד של שירות לקהילה, אך מפליא עזיבתם של הבכירים הבאים את התפקיד ברכנו על 
 זלצר , דני הרוש  ורון קוגמן , טובי עובדי העירייה שהגיעו לתפקיד עזבו תוך שנה או עוזבים בקרוב. 

 סיעת תפו"ח דרשה פירוט לגבי תנאי סיום העסקה של עובדים בכירים בעירייה, ולא נענתה. 
 לתזכורת עזיבתם של נושאי משרות בעיריית כפ"ס: 

 חזי ברזני  -
 אלון אייזן  -
 שרון שפר  -
 יאיר גרון  -
 אריק מלכא  -

 
 
 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .0

 פרסומם על ידי עיריית כפר סבא למועצה. ונסיבות עזיבתו של רון קוגמן הבהרת  .1
 דיון במליאת מועצת העיר על נסיבות גל פרישה של בכירים במהלך השנה האחרונה.  .0

 
  

 
 
 

 בכבוד רב,

  

  צוייג -וד"ר ענת קלומליובל לוי, 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

mailto:anatklkfcity@gmail.com


 

 
 ויו"ר האופוזיציה. חבר מועצת העיר כפר סבא , יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(., צוייג-ענת קלומלד"ר 
 

  

    השקעה לתושב   :נושא

  1.0.13..61 תאריך:                                                                                                    לכבוד:
 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. ית, מנכ"לאושרת גני גונןמר 

  

 נכבדיי,

  השקעה בתושב :  61/20בת המועצה ב הצעה לסדר היום לישי            

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.02הצעה לסדר לפי סעיף              

  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את צוייג-יובל לוי וד"ר ענת קלומלחברי המועצה 
 :, כדלקמן נסיבות פרישת בכירים בעיריית כפ"סבנושא הצעה לסדר היום 

  

 :רקע ודברי הסבר להצעה .1
 

 בארץ.   11מיקום  –לא ניתן להתעלם ממיקום העיר כפר סבא בהשקעה לתושב 
 11כפר סבא והוד השרון ניצבות הרחק אחר שכנותיהן בשרון: כפ"ס מקום  -גם במיצוב או בתחרות בין ערי השרון  

 בארץ .  01 –בארץ והוד השרון במקום ה 
 ברת הייעוץ הכלכלי צ'מנסקי בן שחר ושות'. כך עולה מנתונים שפרסמה ח

 השקעה בחינוך: 
 לתלמי₪  1,020רמת השרון השנייה בארץ עם 

 ₪ .  .,1,1הרצליה במקום הרביעי עם 
 ₪.  1,130רעננה עם 

 ₪ .  91,הוד השרון במקום העשירי בארץ עם 
 עם השקעה?  11 –וכפ"ס במקום ה 

 
 גם לגבי השקעה בתרבות: 

 ₪ .  ,32רמת השרון עם השקעה של 
 ₪ .  126עם  1 –רעננה במקום ה 

? וההופעה של איל  ₪(אלף  .11)תוספת  והאם הכלילו גם את ההשקעה ביום העצמאות... 11 –כפר סבא במקום ה 
 גולן בזמנו ?  

 
 
 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .0

 ובתרבות?  בחינוךקעה בהשהדרדרות גבי הקיום דיון על עיריית כפ"ס ל .1
   בהשקעה בתושב? 11קיום דיון לגבי מיקומה של העיר כפר סבא  .0
העלאת רמת השירות לתושב ומיצוי  -של העיר כפר סבא קיום דיון על החזרת עטרה ליושנה  .6

 הפוטנציאל של העיר כפר סבא. 
 
  

 
 

 בכבוד רב,

  

  צוייג -וד"ר ענת קלומליובל לוי, 

 סיעת תפו"חחברי מועצת העיר מטעם 

mailto:anatklkfcity@gmail.com


 

 
 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא 
 אלי כהן, מזכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא

 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא )מטעם סיעת תפו"ח(.ענת קלומל, 
 

 

 ברחוב אברהם קרן כיכר  :נושא

  113..611:תאריך                                                                                                   לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 .אושרת גני גונן, מנכ"ליתמר 

  

 נכבדיי,

 בן גוריון  –ברחוב אברהם קרן כיכר :  202/20/הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב             

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.2.הצעה לסדר לפי סעיף              

  

ר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים , חברי מועצת העיצוייג, אלי כהן -קלומל ד"ר ענתחברי המועצה יובל לוי, 
 , כדלקמן:  הקמת כיכר  –להעלות את הצעה לסדר היום 

  

 :רקע ודברי הסבר להצעה
 

 אברהם קרן במרכז העיר כפר סבא.  –בן גוריון תושבים מעלים את הצורך בהקמת כיכר בדחיפות בצומת  .1
  Google Map –צילום ב 

 
 

 
 

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן ..
 

 הקמת כיכר בצומת רחוב בן גוריון ואברהם קרן ולמנוע תאונות דרכים.  .2
 להציג בישיבה הבאה אילו כיכרות נבנו בשנה האחרונה.  .2

 
  

 בכבוד רב,

  

 צוייג, אלי כהן -ד"ר ענת קלומליובל לוי, 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

mailto:anatklkfcity@gmail.com

