למינהל
תקין

תושבי כפר סבא היקרים,
שנה חלפה מאז סיעתנו "כפר סבא מתקדמת" קיבלה
מכם שלושה מושבים במועצת העיר .אנחנו גאים לייצג
את כל תושבי ותושבות העיר ,שמחים להיות זמינים
עבורכם ולקדם כל יוזמה אשר תוביל את כפר סבא אל
עבר החזון שלנו.
הכלים לעבודתנו כחברי מועצה בהתנדבות מלאה,
הינם מעטים .הם כוללים קבלת מידע עירוני בין אם
ישירות מהעיריה או במעמד ישיבת המועצה ,פעילות
אקטיבית בועדות העירוניות ובדירקטוריונים של חברות
עירוניות ,והצעת הצעות לדיון בישיבות המועצה.
עמלנו רבות כדי למצות כלים אלו ובאמצעות שיתוף
פעולה עם תושבים אכפתיים רבים לקדם את העיר
כמה שיותר .אנחנו משקיעים את זמננו בלמידת חומרי
ההכנה וביצירת חומרים רלוונטיים ,בתקשורת ישירה
עם תושבים המעלים סוגיות שונות לשיפור העיר,
בעבודה הדוקה עם עובדי עיריה מסורים ועם נבחרי
ציבור עמיתים ובלמידה השוואתית לערים אחרות בארץ
ובעולם.
השנה הקדשנו זמן רב כדי להתעמק במנגנונים
העירוניים השונים ובתכניות המרכזיות שנוגעות
לחיי היום יום כאן בעיר .עסקנו במגוון נושאים ,ומתוקף
הנסיבות בחרנו להתמקד בנושא מינהל עירוני תקין
ולוודא שכל החלטה ,כל מינוי וכל הוצאה תקציבית
עומדים בכללי החוק והאתיקה.
מתוך תפיסת עולמנו ,הרואה בשקיפות ובנגישות ערכים
עליונים ,יצרנו את הדו״ח הזה.
מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו בכל דבר ועניין,
אנחנו פה וצריכים אתכם ואת המעורבות שלכם!

עצרנו מינוי לא תקין לראשות שתי ועדות עירוניות :ועדת רווחה וועדת קליטת עלייה .בראש שתי הועדות החוק
מחייב כי יעמוד חבר מועצה ,פעלנו שכך יהיה.
העברנו החלטה במועצת העיר לשיקוף יומני ראש העיר וסגניו.
פעלנו ליישום החוק בנוגע למתן דו"ח כספי ודו"ח פעולות העיריה אחת לרבעון על-ידי ראש העיר .על אף
הכתוב בחוק ראש העיר עדיין לא ביצע זאת.
סיכלנו מינוי בניגוד עניינים מובהק של ראש העיר למנכ"לית מפעל המים באמצעות עתירה שהוגשה לבית
המשפט על-ידי חברת המועצה הדר לביא .בהמשך לעתירה ולהחלטת בית המשפט ,בחרה הנהלת מפעל המים למנות
עובד מקצועי של מפעל המים לתפקיד הזמני.
פעלנו למנוע פעילות דירקטורים בחברות העירוניות אשר לא התקבל אישור משרד הפנים לכהונתם
כדירקטורים .אושר דירקטור אחד בלבד והנהגת העיר קיבלה נזיפה ממשרד הפנים על הגשת ריבוי מועמדים פוליטיים
לתפקידים אלו .אנחנו ממשיכים לפעול לביטול החלטות שהוחלטו על-ידם למרות שלא הייתה בידם הסמכות להחליט
החלטות אלו.

לקהילה
עוטפת
ביקרנו במרכז הרפואי מאיר בראש השנה ,וחילקנו תפוחים ואגרות שנה טובה על ידי מתנדבים.
אנחנו פועלים להשארת "טיפת חלב" מכבי במרכז העיר ,בהתאם לצורך ולביקוש מתושבי מרכז העיר.

אליכם
ביקרנו אצלכם ברחוב או בשכונה ,לבקשתכם ,בכל פעם בה הזמנתם אותנו.
עשינו ככל יכולתנו לענות לכל פנייה שלכם ,בכל מדיה ,לעזור ולכוון ככל הניתן.

שלכם,
הדר לביא וחברי מועצת העיר:
פנחס כהנא ואמיר סילבר

מחכים לשמוע מכם ולקדם את כפר סבא ביחד
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מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו ,בכל נושא:
הדר לביא
חבר מועצת העיר כפר סבא  -פנחס כהנא
אמיר סילבר  -חבר מועצת העיר כפר סבא

הדר054-5434913 :
פנחס050-7912632 :
אמיר050-6795137 :

hadarlav@gmail.com
bamir8.ks@gmail.com
kahanap@013.net
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סיכום שנת פעילות ראשונה במועצת העיר כפר-סבא 2018/19
לתכנון
עירוני
מיטבי

הצפנו את הפערים בנושא תכנית המתאר
הכוללנית .למרות שהתכנית בסמכות מחוזית ,בהצעת
התכנון המחודשת של העיריה מציעה ההנהגה להעלות
את האוכלוסיה בעיר ל 170,000-תושבים תוך  20שנים,
ללא פתרונות תחבורתיים או מענה לשטחי ציבור חסרים.
כחלק מהתכנית בחרה הנהגת העיריה לקדם בנייה של
שכונת מגורים גדולה על אדמות מושב צופית ,כתוספת
לתכנית הבנייה הקודמת .נמשיך לפעול לתקן מצב זה.
פעלנו לשיקוף תכנית "מהיר לעיר" ליצירת נתיב
תחבורה ציבורית ברחוב ויצמן והצגת הבעיות הרבות
הקיימות בתכנית כפי שהיא מתוכננת כיום .קידמנו
הצעות אלטרנטיביות לתכנון בתקווה לשנות אותו ולשפר
את המרקם העירוני שלנו תוך שיקום רחוב ויצמן.
פעלנו כדי למנוע הקמת חניון אוטובוסים בשטח
בית העלמין העירוני ללא היתרי בנייה על ידי החברה
הכלכלית עירונית עבור חברת מטרופולין .לצערנו הוקם
החניון אך לתקופה זמנית של  6שנים.
פעלנו כדי לעצור הקמת שילוט פרסום חוצות
מאסיבי אשר משנה את פני העיר על ידי החברה
הכלכלית העירונית ללא היתר ובניגוד לחוק העזר העירוני.
הצלחנו להוריד חלק מהשילוט.

בניהול
כלכלי
במסגרת פעילותנו בועדת כספים הצלחנו לצמצם
את היקף ההלוואה שלוקחת העיריה ב 20-מיליון
שקלים ובכך לצמצם את היקפי ההחזרים החודשיים
שעלינו לשלם ולצעוד צעד נוסף לקראת התייעלות
כלכלית.
ביקשנו לשקף את ההוצאות העירוניות הגדולות
על אירועים חד פעמיים בעיר ופעלנו כדי לשקף את
מעורבותו של מפעל המים במימון אירועים אלו.
יזמנו הקלה בנטל הארנונה עבור נכים מוגבלי
תנועה המתגוררים בבתים גדולים .הטבה זו התקבלה
בצו הארנונה האחרון.
פעלנו לקידום תכנית תיירות פנים וחוץ בכפר סבא.
למרות שמועצת העיר התנערה מהצעתנו ,הקמנו ״סיירת
תיירות״ עצמאית  -קבוצת מומחים בתחום התיירות
בראשות פנחס כהנא ,הפועלת לקידום הנושא.

בתחבורה
פעלנו לאימוץ "חזון אפס" להקטנה משמעותית
של מספר ההרוגים והפצועים הקשים בתאונות
הדרכים עד לאפס נפגעים ,זאת באמצעות אמצעי
האטת תנועה ברחובות פנימיים וחינוך .הצוות המקצועי
של הסיעה דוחף את המדיניות הזאת בכל אמצעי.
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כפר סבא מתקדמת לעיר שטוב לחיות בה

בחינוך
פעלנו להצפת הבעיות בשיטת השיבוץ לגני
הילדים בעיר ולשיפור מהותי של השיטה.
נלחמנו לביטול סגירת  11גני ילדים בעיר אשר
אוכלוסייתה הצעירה צומחת מדי שנה .לבסוף נסגרו 7
גנים 2 ,מהם עומדים ריקים עד היום.
הצענו להאריך את שירותי גני הילדים גם לשליש
הראשון של חודש אוגוסט .מועצת העיר בחרה שלא
לאשר צעד זה.
העלינו את נושא התכנית האסטרטגית לחינוך
אשר לא נדונה במועצת העיר וטרם אושרה.
לא נרפה מנושא זה עד שתהיה לעירנו תכנית אסטרטגית
ארוכת טווח לחינוך ילדי כפר סבא.
פעלנו להקמת צוות עירוני לטיפול בנושא החינוך
לגיל הרך  0-6הצוות בתהליך בנייה ונעדכן לגבי המשך
הפעילות ב.2020-
בעקבות המצב הבטחוני והימצאות כפר סבא
בטווח הטילים ,גילינו שישנם בעיר גני עירייה אשר
אינם ממוגנים .הצפנו את הפער במרחבים מוגנים בגני
ילדים בעיר ואנחנו פועלים לתיקון המצב.
חשפנו את הפער בהעדר תכנון מוקדם לתשתיות
פיזיות למבני חינוך בעיר .נעדכן לגבי המשך הפעילות
בנושא ב.2020-
עודדנו מדיניות לקידום חיסונים בגני הילדים
העירוניים (״ילדות בכפר״) ובגנים פרטיים לגילאי .0-3

באיכות
הסביבה
העלינו את נושא יער אוסישקין אשר סובל
מהזנחה מתמשכת ודרשנו לקדם נטיעות ושיקום היער
כריאה ירוקה עבור תושבי כפר סבא.
העלינו הצעה לנטוע עצים בצורה רציפה
ומתמשכת לאורך כל השנה בכדי שהמרחב הציבורי
שלנו יהיה נעים יותר ,מוצל יותר ומזמין יותר.
פעלנו להצבת פקיד יערות עירוני בכפר סבא.

בתרבות
ופנאי
פעלנו לקדם טיפול נאות בפסלים הרבים המוצבים
ברחבי העיר .הנושא הורד מסדר היום ע״י העיריה ,אך
אנחנו נמשיך להעלות נושא זה ב .2020-חזות העיר
חשובה לנו!
יזמנו השמשה מחדש של קולנוע חן לטובת
הציבור יוזמה שלא התקבלה על-ידי הנהגת העיריה.
נמשיך להעלות צורך חשוב זה.
ביקשנו להפעיל מחדש את מזרקות המים בפארק
העירוני לטובת הציבור הרחב ,הבקשה בבדיקה.
זיהינו מחסור בגינות כלבים באזור הצפוני-מערבי
של מרכז העיר בעקבות פניות תושבים .העלינו הצעה
לייעד שטח עבור גינת כלבים חדשה באזור המבוקש.

