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 זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא: תביעת עיריית הוד השרוןהצעה לסדר: 
 

 ,לכבוד

 צבי צרפתי, ראש העיר בפועל, 

 אושרת גני גונן, מנכ"לית, 

 "ל ויו״ר ועדת איכות הסביבה. איתי צחר, סמנכ

 

 ,נכבדי

  א והצעה לסדר. שני מסמכים במכתב זה.36ב שאילתה לפי סעיף "רצ

 

  הרקע המשותף :

רצ״ב החלטת כבוד בית המשפט המחוזי בחיפה על ערר שהגישה עיריית הוד השרון על החלטת 

יין למצב קבע משרדי הממשלה בגין דחיית הטיפול בזרימת השפכים בגבול העיר והפיכת הענ

 htm-58983-02-17-https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME.418 לתקופה ארוכה.

 ושבי העיר ולא מהנהלת העיריה או מדיוני הועדה לאיכות הסביבהכרגיל , המידע הגיע לח״מ מת

  בה הח״מ חבר.

  עולה מההחלטה כי בית המשפט הנכבד לא התרשם כי ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני.

יתכן ובית המשפט היה מתרשם כי  תה עיריית כפר סבא מצטרפת ומעלה את סבל תושביה, יאם הי

  ההחלטה לא סבירה באופן קיצוני עקב הסבל הרב.

 :הצעה לסדר יום

 : ע לעיל מוצע כילאור הכתוב בדברי הרק

מועצת העיר תפעל לערר בערכאות ולהמשך טיפול משפטי וציבורי בין משרדי הממשלה לביטול  . 1

  שפכים גולמיים לשנים לבוא בגבולנו. רוע הגזירה ולמניעת הזרמת 

 .מועצת העיר תקבל בדיון דיווח לחברים מדוע לא הוגש ערר מטעמה על ההחלטה האמורה . 2

 

  , בברכת שנה טובה

  מתוקה מדבש וריח הדרים 

 

  עו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה

 .ח"חברי המועצה מסיעת תפו

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-17-02-58983-418.htm
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 קביעת נוהל לכניסת עמותות לבתי הספר בכפר סבא –היום  צעה לסדרה

 דברי הסבר

בשנים האחרונות מתקבלים עוד ועוד דיווחים על מגוון עמותות שנכנסות לבתי הספר והגנים 

מתוך  מתגברות את השיעורים הרגילים. בעוד חלקן של העמותות מגיעהממלכתיים ומחליפות או 

תית לסיוע, חלקן מגיעות באופן מוצהר על מנת לשנות את דעות התלמידים ואורח חייהן כוונה אמי

של משפחותיהם. דוגמאות לעמותות כאלה הן קדמא וחל"ד, שפעלו בשנה שעברה במספר בתי ספר 

 יסודיים.

ברוב המקרים ללא יידוע של כלל ההורים ושיתוף מלא של תכניהן. פעולת העמותות נעשתה 

השיעורים המדוברים נערכים על ידי מדריכים ובנות שירות לאומי ולא על ידי מורים מוסמכים. 

ברוב המקרים פעילות העמותות מתגלה בדיעבד על ידי ההורים. בחלק מהמקרים, פעילות 

 ל ידי ההורים, ללא שקיפות.העמותות ממומנת מכספי ההעשרה שמשולמים ע

בערים שונות בישראל הבינו את הבעייתיות של פעילות זו ופעלו ברמה העירונית להסדרתה. בין 

הערים הבולטות בנושא זה ניתן למצוא את תל אביב, גבעתיים והרצליה. בערים נוספות מתנהל דיון 

 בימים אלו על נוהל דומה.

)א( עוסק ב"שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות 8תשע"ה  יש להדגיש כי חוזר מנכ"ל משרד החינוך

במערכת החינוך" ומגדיר את סמכויות מנהלי בתי הספר ואת שיתוף הרשות המקומית ונציגות 

 ההורים בבחירת התכנים החיצוניים.

 

 הצעת החלטה

ם תוך אגף החינוך בעיריית כפר סבא יגבש נוהל לכניסת עמותות וארגונים חיצוניים לבתי ספר וגני

 התבססות על העקרונות הבאים:

חובת שקיפות כלפי כלל הורי בית הספר על כל כניסה של גוף חיצוני לבית הספר כולל היקף  .1

 השעות, דרכי המימון והפעילות המוצעת.

 לא רק יו"ר הנהגת ההורים. –התניית פעילות מסוג זה באישור מליאת הנהגת ההורים  .2

להיות נוכח ולפקח בכל שעות הלימוד המועברות על ידי אזכור חובתו של הצוות החינוכי  .3

 גופים חיצוניים.

מתן אפשרות להורים שלא מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בפעילויות אלו להוציא את  .4

 ילדיהם, כך שבית הספר ידאג להם לפעילות חלופית.

 

 הנדין            פליאה קטנר-עילאי הרסגור

 ועצת העירחבר מועצת העיר         חברת מ  
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 הצעה לסדר: פרסום דוחות בטיחות במוסדות חינוך

 :הרקע

כשלים בתהליך בדיקת הבטיחות במוסדות החינוך; מוסדות שלא נבדקו במועד, ליקויים שנותרו 

, אישורים שניתנו למרות הימצאותם של 2016 עם פתיחת שנת הלימודים, אישורי בטיחות משנת

ליקויים חמורים ומניעת גישה לדוחות בטיחות לחברי מועצת העיר. כל אלו מחייבים חשיבה מחדש 

לגבי התנהלות הנהלת העיריה בתחום החינוך, יחסה לבטיחות, שקיפות והתייחסות לביטחון ילדי 

 .העיר

יהול הבטיחות של מוסדות החינוך בניסיון לחזיר המועצה מתבקשת להבטיח שינוי מיידי בתפיסת נ

 .את אמון ההורים בהתנהלות הרשות

 :המועצה מתבקשת להחליט כי

ימים ובאופן קבוע באתר  10א. דוחות הבטיחות של כל מוסדות החינוך בעיר יפורסמו בתוך 

 .העירוני, ויהיו נגישים לכל תושבי העיר

 1-ו 0עדכני המאמת את תיקון ליקויי הבטיחות מדרגה ב. לא יפתח מוסד חינוכי ללא דוח בטיחות 

  .ואשר הופיעו בדוח הקודם לאותו מוסד

 .חודשים לכל היותר 2דוח עדכני יהיה בן 

   .לא יותרו דוחות משנה קודמת

ג. בכל שנה, במועד מתן אישורי הבטיחות לפתיחת מוסדות החינוך, יצויין לצד כל מוסד, מועד 

או  0האחרון, וסימון מתאים המעיד כי אין במוסד ליקויי בטיחות מדרגה ביצוע ביקורת הבטיחות 

1. 

תיערך  1או  0ד. במוסדות אשר דוח הבטיחות העדכני שלהם מצביע על ליקויי בטיחות דרגה 

 .ביקורת בטיחות חוזרת תוך חודש ימים ויונפק דוח בטיחות עדכני

נתית לתיקון ליקויי הבטיחות במוסדות ה. בתוך חודשיים מ״מ ראש העיר יציג למועצה תוכנית ש

 .החינוך בעיר

ו. העירייה תממן עלות שכירת צוות מהנדסים, סוקרי בטיחות חיצוניים, להשלמת בחינת כל 

  .המוסדות בחודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים

 

  בברכה

  עו״ד אהוד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל ואתי הדנה. סיעת תפוח.
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 שקיפות תוכנית התחבורה -הצעה לסדר היום 

 
 רקע

 
מזה כשנה וחצי שבתגובותיה של העירייה לגבי כמעט כל נושא תחבורתי מוזכרת תוכנית "מהיר 
לעיר" ככזו אשר אמורה לתת מענה לצרכי התחבורה העתידיים. בעת אישור תוכנית זו במועצת 

הגת העירייה לערוך שיתוף ציבור מקיף בנושא ולערוך תהליך מסודר העיר התחייבה כלפינו הנ
ושקוף. לפני כשנה, כשביקשנו להבין היכן עומד תהליך שיתוף הציבור, התחייב כלפינו מ"מ ראש 
העירייה בגיבוי ראש העירייה שיתקיימו ארבעה מפגשי שיתוף ציבור בחודש שלאחר מכן. בפועל 

לקבוצת מיקוד של מוזמנים בלבד. הציבור הרחב בכפר סבא לא התקיימו שני מפגשים מצומצמים 
 זכה לראות מאז את פרטי התוכנית המתגבשים.

 
לאור התהליך הקלוקל שהתרחש בעת אישור תוכנית המתאר הכוללנית, קיים חשש כבד שיום אחד 

רחית יתעורר הציבור בכפר סבא מול תוכנית רעה הפוגעת בו. זאת למרות שתוכנית תחבורה היא הכ
 ועשויה להביא בשורה גדולה לכפר סבא אם תעשה בתהליך תקין.

 
לצערנו, בוחרת הנהגת העירייה להתהדר בתוכנית בכל הזדמנות אפשרית, אך כשעליה לספק דין 
וחשבון לתושבי כפר סבא ולנבחרי הציבור, לפתע מוטלת האחריות על חברת נתיבי איילון שאמורה, 

ארגן בעצמה את מפגשי שיתוף הציבור. זו אינה לקיחת אחריות לפי התשובות שקיבלנו בעבר, ל
ציבורית אלא מתן יד חופשית לגורם זר לקבוע את עתידה התחבורתי של כפר סבא, תחום שישפיע 
על החיים בעיר בהיבטים רבים נוספים. בתנאים אלה אין כל סיבה לכך שחברי המועצה ימשיכו 

 לתת יד להמשך התהליך.
 

ההצעה שלפנינו מיועדת למנוע את המשבר הצפוי ולהפוך את התוכנית לשקופה, למועילה עבור 
 תושבי כפר סבא ולכזו שעונה על צרכיהם.

 
 הצעת החלטה

 
. טיוטות תוכנית "מהיר לעיר" יפורסמו לציבור באמצעות אתר האינטרנט העירוני לא יאוחר 1

 משבוע מיום החלטה זו.
 
פתוח לציבור כולו, אליו יוזמנו נציגי הגופים השותפים בתכנון הפרויקט, . מפגש שיתוף ציבור ה2

יתקיים תוך חודש מיום זה. ארגון המפגש יעשה על ידי עיריית כפר סבא. מפגשים דומים יערכו לכל 
 הפחות אחת לשלושה חודשים.

 
. מדי שלושה חודשים תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה את כל המידע שברשותה על 3

 ההתקדמות בתכנון הפרויקט.
 
 
 פליאה קטנר       הנדין-עילאי הרסגור 
 חברת מועצת העיר    חבר מועצת העיר  
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