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 לכבוד איתי צחר

 מנכ"ל עירית כפר סבא

  

 לשיטה אזורית. הנדון: הצעה לסדר שינוי שיטת חטיבות הביניים

 הצעה לסדר לישיבת המועצה הקרובה.

 

  רקע:

היסודיות מכל מזה עשרות שנים שחטיבות הביניים בכפר סבא נוהגות לערבב את ילדי בתי הספר 

 העיר.

  של העיר. מצד לצד אין חלוקה של אזורים, כל ילדי העיר נוסעים לכל חטיבות הביניים

 

  

  הצעת החלטה:

בוגרי בתי ספר היסודיים לחטיבות הביניים כך  שיטת השמת . מועצת העיר מחליטה לשנות את1

שר לאזור מגוריהם ולבתי שבוגרי בתי הספר היסודיים יופנו לחטיבות ביניים הסמוכות ככל האפ

  ספר היסודיים בהם למדו.

מחליטה לפעול להקמת חטיבת ביניים בשכונה הירוקה לאכלוס במועד ספטמבר  העיר . מועצת2

2019.  

  

 בברכה,

 דנההואתי  ד"ר ענת קלומל צוויג עו"ד אהוד יובל לוי,

 חברי סיעת תפו״ח
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 המתוכננת בצפון העיר ובניית תשתיות תחבורה קודם אכלוס דיור בר השגה בשכונההצעה לסדר: 

 

 רקע 

 4500החדשה בצפון העיר )ותמ"ל צופית( עם את הקמת השכונה  לכפר סבא אישרה המדינה 

יחידות דיור. יש לאשר את הבנייה מחוץ למרכז, שתקל על התחבורה והפקקים במרכז, הדיור צריך 

 . 551להיות בר השגה עבור צעירים וצריך להתנות את הבנייה בסלילת כביש הרוחב 

  

  הצעת החלטה:

יחידות הדיור בשכונה החדשה שתקום  4,500מועצת העיר כפר סבא תאמץ את תכנית בניית  .1 

בצפון העיר )ותמ"ל צופית(. בכך תימנע בנייה נוספת בתוך העיר, ותכביד עוד יותר על עומס 

 התחבורה, הפקקים ומצוקת החנייה הבלתי אפשריים גם כך בעיר.

צעירים  מועצת העיר תתנה שהשכונה ויחידות הדיור הנבנות בה יהיו בגדר "דיור בר השגה" עבור .2

על המועצה להתנות את הבנייה בהקצאה אחוז ניכר של יחידות דיור  ובני כפר סבא חוזרים.

ליצור   במחירים שיאפשרו אכלוסן על ידי צעירים, זוגות צעירים ובני כפר סבא חוזרים . מחובתנו

  סעיף הטבה לזוגות צעירים שאחד מהם יליד כפ"ס.

דם לבניית ואכלוס השכונה החדשה את סלילת כביש מועצת העיר תדרוש להציב כתנאי מוק .3

 . 551הרוחב הארצי, כביש 

, לדרך איילון  4הכביש יחבר את צפון העיר ויעבור מניר אליהו במזרח , דרך בית ברל ויתחבר לכביש 

  ולכביש החוף במערב באזור רשפון.

קשה עוד יותר  תנאי הכרחי להקלה בעומס תנועה הכבד ולמניעת החמרה הכביש החדש הוא .4

 ועל תשתיות התחבורה העוברות בתוך העיר כפר סבא כיום. בתחבורה בבשורה למצב הקיים 

 

  בברכה,

 חברי סיעת תפו״ח. -ואתי הדנה ד"ר ענת קלומל צוויג עו"ד אהוד יובל לוי ,
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  לכבוד

 צביקה צרפתי

 .ראש העיר כפר סבא

 

 קיום קייטנות קיץ לסדר:הצעה 

 

 נכבדי

 . רצ״ב הצעה לסדר לישיבת החודש

, לאחר שבוטלו באופן חד צדדי, בניגוד הקייטנות בקיץן ולהשבת יאודה לך לטיפולך האישי בעני

 . להסכמים עם ההורים ובניגוד לפרסומי העיריה שעליהם הסתמכו הורים רבים

 ,בברכה

 י. עו״ד אהוד יובל לו

 

 :ההצעה

 :רקע

התבשרנו השבוע כי העיריה חוזרת בה מהתחייבותה להפעלת קייטנות בחודש אוגוסט, באותם גני 

 .הועברו לאחריות החברה לתרבות הפנאי ״פיילוט״ אשר

כי כך תוכלנה הסייעות לעבוד בחופשות משרד ם חדשים לחברה לתרבות הוצג כצורך, גיוס צוותי

 .עבדו שנים ץ. לשם כך הוצאו סייעות מגנים בהםהחינוך ובמיוחד בחופשת הקי

יובל , עו"ד הסיעההוצגו בצורה רשמית בפני מועצת העיר, בתשובה לשאלות שהציג יו״ר הדברים 

 . לוי

יץ באותם גנים, ים וטענה כי תפעיל את קייטנות הקיה הוציאה גם פרסום בכתב להוריהעיר

 .באמצעות אותם הצוותים של החברה לתרבות

 .ביטול ההסכם והקייטנות לא נדון בדירקטוריון החברה לתרבות ולא אושר במועצת העיר

את מחיר אוזלת היד של הנהלה אשר איננה מכבדת  הפרת ההסכמים תגרום לכך שההורים ישלמו

את התחייבויותיה וטוענת בגלוי שהיא איננה מסוגלת להפעיל את הגנים שהתחייבה להם בפומבי, 

יה שמקלה ראש ביחסה יעל פי המתווה שתוכנן מראש, כפי שקבעה במכרז. קרי, הנהלת עיר

 . בתחום החינוך לתושבים ואיננה מקיימת את התחייבויותיה החיוניות ביותר
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 :הצעת החלטה

א "יץ בגני היולות החברה לתרבות הפנאי קייטנות קה תפעיל באופן ישיר או באמצעיהעירי

וזאת הקייטנה תופעל על ידי הגננת שמנהלת  ,המופעלים על ידי החברה לתרבות הפנאי. לחילופין

 .את הגן. הקייטנות יופעלו על ידי צוותים מטעם החברה לתרבות הפנאי

 

 בברכה,

 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 
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 הצעה לסדר היום: גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים ובבתי הספר

 רקע

בתקופה האחרונה קיבלו הורים לילדי בתי הספר והגנים בשורות המקשות על תכנון מועדי 

 האפשרות להסתמך על המערכת העירונית כפתרון זמין ויציב.החופשות ומעלות סימן שאלה סביב 

 הנה כמה דוגמאות:

. בוטל היום האחרון של קייטנת פסח בצהרונים בבתי הספר, על אף שהיה רשום בלוח החופשות 1

כיום בו הצהרונים עובדים. הביטול נעשה במפתיע ולאחר שהורים רבים כבר תכננו את ימי החופשה 

 עבודה.שלהם מול מקומות ה

. קייטנות הפסח יתקיימו רק בחלק קטן מהגנים. זאת למרות ביקוש מצד הורים. להורים ניתן 2

 הסבר לפיו הקבוצות אינן מלאות, אך היה ניתן לאחד גנים ולפתור את הבעיה עבור כל הנרשמים.

 . הקייטנות שהיו אמורות להתקיים בחודש אוגוסט בגני הפעימה הראשונה צפויות להתבטל.3

צעה לסדר זו מטרתה קודם כל להביא את הנושא החשוב, שמשפיע על משפחות רבות בכפר סבא, ה

לדיון פתוח במועצת העיר, בו יוצגו הפתרונות האפשריים למצב. עלינו להביא למצב בו הורים יוכלו 

לסמוך על המערכת העירונית, זאת או באמצעות קיום הציפיות הגבוהות כלפיה או באמצעות תכנון 

 קדם ומציאותי לאור יכולות המערכת בפועל. כך או כך, יש לתת מענה למצב שנוצר.מו

 

 הצעת החלטה

מועצת העיר קוראת לביצוע כל המאמצים, כולל איחוד גנים בתקופת הפסח, על מנת  .1

לאפשר את פתיחת הקייטנות בגנים לכל המעוניינים בכך. כמו כן, יעשה מאמץ לקיים 

 הספר, או לפחות בחלקם, גם ביום האחרון.פעילות בצהרונים בבתי 

יוקם צוות עירוני בראשות מנכ"ל העירייה לטיפול בנושא הקייטנות בקיץ שיגיש את  .2

 מסקנותיו לחברי מועצת העיר ולהורי תלמידי מערכת החינוך תוך חודש מיום זה.

 

 

 קטנר פליאה        הנדין-עילאי הרסגור

 ירמועצת הע חברת       חבר מועצת העיר

 

 

 


