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 החלטות מועצה לאור מעצרו של ראש העירייה -  הצעה לסדר מטעם סיעת מרצ
לאור האירועים האחרונים, במסגרתם נעצרו בכירים בעירייה, ובכללם ראש העירייה יהודה בן 

הצהרתי וביצועי כאחד את עקירת השחיתות מהשורש. מדובר לא רק חמו, עלינו להבטיח באופן 

בביעור ביטויי השחיתות שלפי החשד התגלו בלשכת ראש העירייה, אלא גם במניעת אפשרות 

  עתידית למעשים דומים על ידי אחרים.

המצב אליו נקלעה העירייה מחייב לכל הפחות דיון פתוח במועצת העיר. נבקש הפעם שלא להוריד 

  הצעתנו מסדר היום, על מנת לאפשר לחברי מועצת העיר להתבטא ולשאול שאלות.את 

  לאחר הדיון נבקש להצביע על הצעות ההחלטה הבאות:

  נהל התקין כנר לרגליה.. מועצת העיר רואה את המ1

  . מועצת העיר מגנה את נגע השחיתות השלטונית.2

בת חמישה חברים, אשר תגבש  . תוקם מועצה ציבורית מייעצת לממלא מקום ראש העירייה3

נהלי עבודה חדשים עבור ראש העירייה, ממלא מקומו ולשכת ראש העירייה לצורך מניעת ביטויי 

שחיתות פוטנציאליים. רשימת חברי המועצה תגובש במהלך החודש הקרוב וחבריה יבחרו על ידי 

  העיר הבאה.מחבריה לכל הפחות במהלך ישיבת מועצת  80%חברי מועצת העיר בהסכמה של 

. מליאת ועדת תכנון ובניה תכונס על מנת לדון בהקפאת הטיפול בפרויקטים המבוצעים או 4

  המקודמים על ידי הקבלנים החשודים במתן שוחד עד לסיום החקירה.

. על מנת לצאת לדרך חדשה ושונה מזו של השלטון הקודם, ממלא מקום ראש העירייה יחדל 5

ומדים לרשות העירייה, ובכללם דוברות העירייה ודף הפייסבוק משימוש באמצעים הציבוריים הע

  של העירייה, לצורך הטחת בוץ פוליטי באופוזיציה אשר משמשת כפה לרבים מתושבי העיר.

  

  עילאי הרסגור הנדין ופליאה קטנר, חברי מועצת העיר מטעם מרצ
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 שקיפות תכנונית -  הצעה לסדר מטעם סיעת מרצ
בעקבות האירועים הקשים האחרונים, במהלכם נחשפו חשדות חמורים נגד ראש העירייה 

שקוף ויאפשר פיקוח ציבורי בנושאים הקשורים לנדל"ן, ראוי כי תחום התכנון בכפר סבא יהיה 

הדוק ויעיל. לכן אנו מגישים הצעה למספר צעדים חשובים, אשר יאפשרו פיקוח זה באופן 

  אפקטיבי. ההצעה עונה לבעיות הבעיות, שעלו בין השאר בעקבות הפרשה האחרונה:

א. החלטות עקרוניות נסגרות בדיונים פנימיים, בהם חברי מועצת העיר אינם משתתפים, 

  ות לאישור ועדת המשנה לתכנון ובניה כשהן כבר "אפויות".ומובא

ב. יכולתו של הציבור הרחב לקבל מידע על הנעשה בתחומי התכנון בעירייה היא נמוכה. משום כך 

  מידע שהיה יכול לזרום אל חברי המועצה ולשמש אותם במהלך הדיונים אינו מתקבל מהציבור.

וותו, הנעזרים באנשי תכנון מקצועיים, לבין חברי מועצת ג. ישנו פער מקצועי בין ראש העירייה וצ

העיר, שאין באפשרותם להתייעץ עם אנשי מקצוע בתשלום לפני ישיבות ועדת תכנון ובנייה. פער 

זה יוצר מצב בו חברי המועצה נאלצים לקבל לא פעם את דעתם של אנשי המקצוע מטעם 

עלול לגרום לאישור החלטות המנוגדות העירייה, אף שיכולה להיות דעה אחרת בנושא. הדבר 

  לאינטרס הציבורי.

ד. חברי המועצה והציבור אינם יכולים לבחון את החלטותיהם של חברי ועדת התכנון והבנייה, 

משום שהפרוטוקולים המתפרסמים הינם מתומצתים מאוד ואין בהם כדי ללמד על מהלך הדיון, 

  גד.השיקולים שהועלו בו וזהות המצביעים בעד או נ

  על כן אנו מציעים לקבל את ההחלטה הבאה:

. לוח הפגישות של ראש העירייה ומהנדסת העיר עם יזמים בתחום הנדל"ן יפורסם באתר 1

  האינטרנט של העירייה. הפרסום יעודכן אחת לשבועיים.

. ישיבות ועדת תכנון ובנייה (משנה ומליאה) בנושאי תב"ע יהיו פתוחות לקהל הרחב, מלבד 2

  שאין להכניס אליהם קהל לפי כל דין. דיונים

. דיונים בוועדת המשנה בהם נדונות התנגדויות יהיו פתוחים לקהל הרחב ולא רק למבקשים 3

  ולמתנגדים, למעט מגבלות לפי כל דין.

. ימונה יועץ לחברי מועצת העיר לענייני תכנון ובנייה. היועץ יהיה בעל מקצוע בתחומי התכנון 4

ית ראיה מקצועית חיצונית לחברי המועצה לגבי סוגיות תכנוניות ויספק זו אשר במסגרת תפקידו

העולות על הפרק ויאפשר להם להתמודד עם ההמלצות המקצועיות המובאות לוועדה. על מנת 

  להבטיח את עצמאותו, היועץ יבחר על ידי חברי האופוזיציה.

מסר לחברי מועצת העיר לפי דרישה לא יאוחר מיומיים י. תמלול ישיבות ועדת תכנון ובניה י5

  מיום הבקשה. בקשות מסוג זה לא יסורבו.

  

  עילאי הרסגור הנדין ופליאה קטנר, חברי מועצת העיר מטעם מרצ
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