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 נכבדי
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 סיעת תפוח             בברכה 

 עו״ד אהוד יובל לוי. 

 ד״ר ענת קלומל צוויג. 

  מר אלי כהן.
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  עצי דקל בעיר כפר סבא  :נושא

  28.2.2016:תאריך                                                                                                   לכבוד:
 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 .אושרת גני גונן, מנכ"לית גב'
  

 נכבדיי,
 עצי דקל בעיר כפר סבא :  201630/הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב             

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.27הצעה לסדר לפי סעיף              
  

תפו"ח, מבקשים , חברי מועצת העיר מטעם סיעת צוייג, אלי כהן -קלומל ד"ר ענתחברי המועצה יובל לוי, 
 , כדלקמן:להתמודדות מול חדקונית הדקלההצעה בנוגע  להעלות את

 :רקע ודברי הסבר להצעה
 

הפעיל החברתי אילן ערב השקיע מאמצים רבים בבדיקת הפגיעה בדקלים בעיר כפר סבא כתוצאה 
 מחדקונית הדקל. 

-כ בלבד, כאשר בכפר סבא קיימים  דקלים 55ב נאמר כי טיפלו למכתביו והבקרה שלו, בתגובה של העירייה 
 דקלים הפזורים ברחבי כפר סבא. 800

דקלים מתים בשטח ציבורי  12... רצ"ב תמונות של בלבד דקלים מתים 5 לפי המענה העירייה מודעת ל
  בעיר. הדבר מראה שאתם לא מכירים את המצב החמור הקיים בשטח.

 סכנה בטיחותית.העצים המתים עדיין קיימים בשטח הציבורי ומהווים 
 לידיעתך:

טון, הדקלים עצמם חסונים מאוד ויכולת ההישרדות שלהם גבוה ומרשימה. הדקלים  4-5כל עץ דקל שוקל כ 
בחורף בסופות גשמים וברוחות חזקות. הדקלים הם יציבים וחזקים גם בתקופות חמסין   עומדים איתנים

ם ובתנאים הקשים ותמיד ממשיכים להניב פירות. ויובש. הדקלים שורדים וצומחים גם במקומות מועטים במי
עוד אוסיף שיש רק שני עצים בכל הארץ שעמידים בפני מכת ארבה, אחד מהם הוא הדקל. לכל הדעות 

 מדובר בעץ חסון והישרדותי מהחזקים בעולם.
 (לקחת קרדיט שלא מגיע לכם)  להצהיר שבזכותכם העצים שורדים זה להתהדר בנוצות לא לכם

 בזכות עצמם. שהצלתם את הדקלים. הדקלים חזקים וחסונים לא אתם 
 

 
אילן ערב פעיל חברתי ומעורב מאוד בעיר כפר סבא מעלה דאגה מרובה לעתיד עצי הדקל בעיר לאור מצב 

 החירום שנוצר. 
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 אלי כהן, מזכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא
 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E   חברת מועצת העיר כפר סבא , צוייג-ענת קלומלד"ר 

 

 
 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .1

 
 לקבוע שהטיפול בעצי הדקל נחשב ברמת חירום.  .1
 לבצע פעולות הטיפול כפי שמפורט בנספח להצעה לסדר.  .2

 
  

 בכבוד רב,
  

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 נספח : 
 לטיפול בעצי הדקל על ידי אילן ערב המלצות 

 
 המלצה להתמודדות מול חדקונית הדקל בשטחים גדולים. 

 
להתמודד באופן יעיל מול חדקונית הדקל צריך לפעול באופן מקיף אחיד ומסודר בכל כדי 

העיר. הטיפול חייב להיעשות בכל הדקלים בעיר. החדקונית אינה מבחינה בין דקל בשטח 
 הציבורי או הפרטי, לכן חשוב לפעול בכל העיר באופן אחיד ומסודר.

  
 
 בוצות לפי רמת פגיעות מהמזיק.. לעשות מיפוי של כל הדקלים בעיר. לחלק לק1

 כולל את הדקלים בחצרות ובניינים פרטיים. (פירוט בהמשך)   
 . לבנות תכנית מסודרת לטיפול בכל העצים, להתקדם באופן מסודר יום אחר יום,    2

 שכונה שכונה, עד שמטפלים בכל העצים שהוחלט לטפל בהם. הראשונים לטיפול     
 כנרי, דקל תמר, דקל דמוי קוקוס  הדברה ומניעה הם: דקל   
 . את תכנית הטיפול, ריסוסים, חומרים, מתי צריך לטפל, חשוב לקחת מההמלצות        3

 המסודרות של משרד החקלאות.    
 מכלל הדקלים בעיר. לפרסם באמצעי הפרסום  10%.  דקלים בשטח פרטי הם כ 4

 ות, מכתבים. תושבים שיש להם שיש לעירייה. אתר עירייה, פייסבוק, פרסום חוצ    
 דקלים בחצר יודיעו לעירייה ויצרפו אישור שמרשה לנציג העירייה להכנס ולטפל     
 בעץ שלוש פעמים בשנה.   
 יש לטפל במזיק שעדיין קיים בתוך העץ ע"י ריסוס (לפי ההוראות של  -.עץ מת5

 את הגזם.משרד החקלאות), אח"כ לכרות אותו, לרסק במגרסת גזם ולרסס    
 . חשוב לדעת. יש חברות מקצועיות שנותנות את כל שירות הטיפול בדקלים עם 6

 ניסיון וציוד מקצועי.     
 . אסור להשאיר בשטח עץ מת. הוא יכול להתמוטט בכל רגע ולפגוע.7
 
  050-6241609 -. שמעון ביטון מדריך משרד החקלאות טלפון8
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 אצטדיון חדש בכפר סבא  :נושא

  28.2.2016:תאריך                                                                                                   לכבוד:
 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 .אושרת גני גונן, מנכ"לית גב'
  

 נכבדיי,
 אצטדיון חדש בעיר כפר סבא :  201630/הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב             

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.27הצעה לסדר לפי סעיף              
  

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים צוייג, אלי כהן -קלומל ד"ר ענתחברי המועצה יובל לוי, 
 , כדלקמן:  השקעה באצטדיון חדשלהעלות את 

 :רקע ודברי הסבר להצעה
 

 עד מתי?  .1

 . 80של העיר כפר סבא בשכונה הירוקה בשיתוף תאגיד המים בונים מגרשי טניס  .2
מזרחית לרחוב מדובר במתחם מגרשים רחב ידיים הממוקם   .₪מיליון  9 -עלות הפרויקט כ

מגרשי טניס למשחקי טניס וכן מגרש   4במתחם   לקניון בוני התיכון "בי סנטר".  ספיר וצפונית
 . אימון

 הדשא של השכן ירוק יותר
הוועדה המקומית לתכנון  אצטדיון חדש.מיליון בבניית  200בעיר ת"א מתפרסם שמשקיעים  .3

עלות השדרוג ול של אצטדיון בלומפילד. יפו אישרה את השיפוץ הגד-ובנייה של עיריית תל אביב
 .מיליון שקלים, שיגיעו אך ורק מהעירייה 200-תעמוד על כ

 עיר באר שבע הקימו אצטדיון חדש:  ב .4
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 הלב הירוק של העיר כפר סבא 

 
 

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן .1
 

עיריית כפר  לא תקיים משחקים בבית.  הפועל כפר סבא – 1928לראשונה מאז  .1
סבא צריכה לקבל החלטות אופרטיביות למצב החדש, ויש לקחת בחשבון שבין 

מהאוהדים לא יגיעו ל"משחקי הבית" (נתניה), עקב קשיי  50% –ל  40%
 תחבורה. 

לקבל החלטה בנוגע להקמת אצטדיון חדש בעיר כפר סבא המועצה נדרשת  .2
 מת אצטדיון משותף. רות לשיתוף פעולה עם העיר רעננה להקולבדוק את האפש

 
  

 בכבוד רב,
  

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח


