
 

 
 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד 

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

 

   
 24.2.2016תאריך:                                                                                                  

 
 לכבוד 

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס
 אשרת גני גונן, מנכ"לית עיריית כ"ס

 
 

 נכבדי,
 

 בבית ספר יסודי שעות הוראה: 6/20130 -א לישיבת המועצה ב36שאילתה לפי ס' 
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לפי סעיף 

 
 :רקע

 -20אנו דוגלים בתקצוב שיוויוני לכל בתי הספר היסודיים בכפר סבא מבחינת מספר השעות הניתנות לכיתה (
 . קטנות ) ומספר השעות הניתנות להוראה פרטנית או בקבוצות22

לכל תלמיד בכפר סבא והיחס בין מספר המחשבים בבית ספר לבין  כפי שאנו דוגלים ב "זמן מחשב" שווה
מספר התלמידים הלומדים בו, אנו שואפים לשוויוניות מבחינת ההשקעה של העירייה בבתי הספר היסודיים 

 הפזורים בעיר. 
 שאלות: 

 או בקבוצותבאופן יחיד תלמידים עבור המוקצות לכל בית ספר יסודי הפרטניות מהו מספר השעות  .1
 קטנות. 

השעות המוקצות   מספר תלמידים בכל שכבה, מספר –אבקש להציג טבלה עם רשימת בתי הספר היסודיים 
  (שעות רגילות ושעות פרטניות).  לכל שכבה לשעות פרטניות.

שעות , האם יש  22שעות או  20מהו מספר השעות שמוקצות לכל כיתה (שכבת גיל) בכל בית ספר .  .2
 הבדלים מבחינת מספר השעות לכל כיתה. 

מהו התקציב שמקנה עיריית כפר סבא לכל בית ספר יסודי עבור שעות פרטניות לתלמידים. (יש להציג  .3
 זאת בטבלה נפרדת). 

 ספר?  מה הקריטריונים להשקעה פה בית .4
 
 

 בכבוד רב, 
  

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח - צוייג ואלי כהן-ענת קלומלד"ר יובל לוי, עו"ד 
  

 



 

 
 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד 

 אלי כהן, מזכיר סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא
 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא (מטעם סיעת תפו"ח)., צוייג-נת קלומלעד"ר 

 

   
 24.2.2016תאריך:                                                                                                  

 
 לכבוד 

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס
 אשרת גני גונן, מנכ"לית עיריית כ"ס

 
 

 נכבדי,
 

 כפר סבא חתולים בעיר: 6/20130 -א לישיבת המועצה ב36שאילתה לפי ס' 
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לפי סעיף 

 
 :רקע

עקב התפרצות מחלת  החלטתו של הווטרינר העירוני להשמיד את אוכלוסיית החתולים בעיר 2004בשנת 
. לאחרונה שוב נשמעו קולות דאגה לחתולי דירה שינה מעיניהם של חובבי חתולים רבים בעירה, כלבת בארץ

 ושאלות אודות העלמותם.  כפר סבאהרחוב בעיר 
 

החתולאים מאכילים, מסרסים ומעקרים חתולי רחוב, בדרך כלל על חשבונם, מתוך חרדה 
וטרינרים  -לשלומם. בצד השני של המתרס נמצאים "נושאי התפקידים": וטרינרים רשותיים 

  ת.עובדי מדינה או רשות מקומי
 

 
 

 שאלות: 
האם הורדמו (הכוונה מיתה) חתולים בכפר סבא בשנתיים האחרונות? אם כן, למה הורדמו? האם היתה  .1

 התפרצות של כלבת? 
 האם בגבולות הרשות? ר כפר סבא? לאן הועברו החתולים מהעיבאם הועברו,  .2

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
  

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח - צוייג ואלי כהן-ענת קלומלד"ר יובל לוי, עו"ד 
  

 



 

 
 יובל לוי, ראש סיעת תפו"ח וחבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד 

 ח וחבר מועצת העיר כפר סבאאלי כהן, מזכיר סיעת תפו"
 mailto:anatklkfcity@gmail.com mail:-E     חברת מועצת העיר כפר סבא (מטעם סיעת תפו"ח)., צוייג-ענת קלומלד"ר 

 

   
 24.2.2016תאריך:                                                                                                  

 
 לכבוד 

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס
 אשרת גני גונן, מנכ"לית עיריית כ"ס

 
 

 נכבדי,
 

 דוחות  –י שיטור עירונ: 6/20130 -א לישיבת המועצה ב36שאילתה לפי ס' 
 א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.36שאילתה לפי סעיף 

 
 :רקע

 
 .  24/7השיטור העירוני בעיר כפר סבא פועל ללא לאות, והעובדים משקיעים מאמצים רבים 

על ידי תוספת תגבור משמעותית של מערך הפקחים, השוטרים והניידות שיסיירו ברחבי העיר. לכפר סבא הוקצו השיטור העירוני הוא 
פקחים מסייעים עירוניים וזאת במטרה לשפר באופן משמעותי את תחושת הביטחון של הציבור  14 -שוטרים ו 14המשרד לביטחון פנים 
  במרחב המוניציפאלי.

עולות טענות של תושבים שעול הדוחות מורגש יותר מאשר ההגנה על התושבים ואין יחס מותאם בין מספר הדוחות מעבודת השיטור 
 טחון לתושב. יירוני לבין פעולות הבהע

 לדוגמה: כתבה מהשרון פוסט 

 
   

תושב אחר ספר שניסו לגנוב מהחנות שלו והשיטור העירוני הגיע באיחור, לעומת זאת דוחות הם ממהרים 
 לתת... כך אמר. 

 שאלות: 
 השיטור העירוני היה מעורב? של תושבים כמה דוחות חנייה  .1
 השיטור העירוני היה מעורב ? של תושבים כמה דוחות תנועה  .2
 כמה דוחות לעסקים ברחוב ויצמן השיטור העירוני היה מעורב?  .3
 וונדליזם השיטור העירוני טיפל?  , גניבותכמה דיווחי בריונות, אלימות .4
 ?חמולראש העיר יהודה בן האם אכן כל דיווח פלילים מופנה  ?מדוע אין דיווח פלילים כבעבר לתושבים .5
 כפי שהתרחש לאחרונה? ו עוד מקרים של זריקת רימונים או מטעני חבלה אם הי .6

 
 

 בכבוד רב, 
  

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח - צוייג ואלי כהן-ענת קלומלד"ר יובל לוי, עו"ד 
  


