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  אוכלוסייה מבוגרת –שאילתה 

 אושרת שלום, 
  נדרשת התייחסות מיוחדת.  ה המבוגרת גדלה מאוד בעיר כפר סבא,יכלוסיומאחר והא

  א'.  36אבקש לקבל את המידע לפי סעיף 

  ? 65. כמה תושבים בעיר כפר סבא מעל גיל 1

  . כמה קשישים סיעודיים בעיר כפר סבא?2

  . כמה קשישים מטופלים ברווחה? 3

  אנשים בודדים?   . כמה קשישים סיעודיים ללא משפחה בעיר כפר סבא?4

  . כמה מועדונים בעיר כפר סבא וכמה מבוגרים משתתפים בפעילות בכל מועדון בנפרד? 5

אם התקיימו? כמה מבוגרים השתתפו  וציאים לטיולים? ואילו טיולים התקיימו?. האם מ6

  בטיולים? 

  . כמה כסף מושקע בפרסום הפעילויות של האוכלוסייה המבוגרת? 7

  

  בברכה, 

  אתי הדנה 

 חברת מועצת העיר כפר סבא סיעת תפו"ח
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  עולים חדשים וותיקים –שאילתה 

  

 שלום,
וחלקם מתקשים להשתלב בעבודה  ,עולים ותיקים וחדשיםית בעיר כפר סבא מתגוררת אוכלוסי

  ומציאת פרנסה ולימודים. 

  א': 36אבקש לענות על השאלות הבאות לפי סעיף 

  . כמה תושבים בעיר כפ"ס עולים חדשים ? 1

  ואיך העירייה מחוברת אליהם?   מי מארגן ומוביל? ילות עולים מאורגנות בעיר יש?. כמה קה2

  . האם ישנו מוקד קליטה לעולים המופעל באופן קבוע ומנתב אותם ללימודים ועבודה? 3

ש להציג איפה לשת בעבודה? אבקה מוחי. האם העירייה מסייעת בקורסים לקידום אוכלוסי4

  כמה תושבים השתתפו בזה?  מי אחראי על הפעילות? מפורסם?

איפה מפורסם באתר בעיר? באילו שפות מפורסם מידע   . מי אחראי בעיר על העולים החדשים?5

  זה? 

  . האם כפר סבא קולטת עולים חדשים? 6

  

  בברכה 

  אתי הדנה 

  מועצת העיר כפר סבא סיעת תפו"ח חברת
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 ועד היום 0/02/06כים בקדנציה זו ביטול קנסות חניה לנ - א׳63שאילתה לפי ס׳ 

 לכבוד

 אושרת גני גונן

 עיריית כ״ס יתל"מנכ

 

 ,נכבדתי

ל שהוטלו במהלך קדנציה זו בנפרד, לפי שנים, במספר הקנסות וה סך הכיאודה לפירוט קנסות החני

     ובשווי הכספי2 

 .נא לפרט בכל שנה כמה קנסות חנייה הוטלו על חניית רכבי נכים

לציבור״ או עקב ״היעדר עילה״ בשנים עברו בוטלו מאות ואף אלפי קנסות חנייה עקב ״חוסר עניין 

״כ וכן הסכמה קנסות בוטלו בעילות אלה  .למרות שמעולם לא הוטל דופי בעבודת הפקחים נאמנה

 נה2 בשווי כספי בהתאמה בכל ש

 ה2 חנייה בוטלו לבעלי תו נכה בכל שנכ״כ אבקש בהתאמה לפרט כמה קנסות 

 

 בברכה,

 עו״ד אהוד יובל לוי

  סיעת תפו״ח

 יו״ר ועדת ביקורת
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  חוות דעת היועמ״ש השונים לעירייה בקדנציה נוכחית א':36שאילתה 

  ,שלום לאושרת

  . 4/2017 המועצה לישיבת א36 לפי שאילתה רצ״ב

  :רקע

 המשפטיים ויועציו זקן,  בן אלון עו״ד המלומד ברי, ח״ספכ לעיריית היועמ״ש כי לאחרונה למדנו

 .בעבודתה העירייה את המלווים שונים בעניינים דעת חוות כתבו בעירייה והחיצוניים הפנימיים
 רשמיות מתשובות ובעיקר הצוות בכתיבת אחת לא ניכרת המלומדת השפעתם, אבוש ולא אודה

 חובת יוםלק ההתנגדויות גם וגשל, יפעת הגברת משרדך, מנהלת חתומה שעליהן לפניותינו

  .נטויה היד ועוד, אחת לא נומקה העיריות לפקודתא' 140העירייה לפי סעיף 

  א' 36שאילתה לפי 

ודה למענה מפורט בישיבת המועצה בפירוט (טבלה) לגבי כמות חוות הדעת לכל מחלקה ופרוט א

  .הנושאים הספציפיים שבהן דנו חוות הדעת

ח מבקר המדינה כנגד "לפירוט נוסף לעניין חוות דעת משפטית בנושאים שהופיעו בדו . אודה2

נים לכאורה שבהן את יפעולת עובדי העירייה בכירים, אם וככל שישנם, לרבות בעניין ניגודי העני

 ״ס ודרום השרון. פעלת בין הרשויות, עיריית כ

 
 בברכה,

 עו״ד אהוד יובל לוי

  סיעת תפו״ח
ביקורתיו״ר ועדת   
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 יועץ לניהול משברים: שאילתות מטעם סיעת מרצ לישיבת מועצת העיר הקרובה
בישיבת מועצת העיר האחרונה נחשף כי עיריית כפר סבא שכרה את שירותיו של משרד יחסי הציבור 

לצורך התמודדות עם המשבר התקשורתי בעקבות מעצר ראש העירייה.  "בן חורין אלכסנדרוביץ'"

 שכירת שירותי היועץ התקשורתי הוסברה בכך שהעובדים נמצאים במשבר ולכן זקוקים לסיוע.
  שאלות רבות עלו בעקבות חשיפה זו. נבקש לענות על כמה מהן:

חשדות לשחיתות כלפי . מהו הקשר בין המשבר הרגשי, שחוו בוודאי חלק מהעובדים בעקבות ה1

  ראש העירייה, ובין תפקידו של היועץ התקשורתי?

  . מהם הסכומים שהוצאו עד כה על שירותיו של היועץ התקשורתי ומשרד יחסי הציבור?2

  . מהם הצעדים עליהם המליץ היועץ לצורך התמודדות עם המשבר שחוו העובדים?3

  

 בברכה,
  סיעת מרצ עילאי הרסגור הנדין, חבר מועצת העיר מטעם

  פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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 מבני "פל קל" בעיר: שאילתות מטעם סיעת מרצ לישיבת מועצת העיר הקרובה
החל השימוש בארץ בשיטת ה"פל קל" לצורך בנייה קלה וזולה של תקרות בטון.  70-בסוף שנות ה

בני אדם. אסון זה  23התרחש אסון ורסאי בו נהרגו  2001עד שבשנת  השיטה צברה פופולריות רבה,

הביא למודעות הציבורית את חשיבות איכות הבניה בכלל ואת הסכנות שבמבני "פל קל" בפרט. 

כניות לצורך מיגור למבנים שנבנו בשיטה זו והוכנו ת במהלך השנים נעשו ברחבי הארץ חיזוקים

  הסכנה.

  של ממש, נבקש לענות על השאלות הבאות:מאחר ומדובר בסכנת חיים 

. האם נעשה מיפוי עירוני של המבנים בכפר סבא בהם נעשה שימוש בשיטת "פל קל"? אם כן, 1

  בכמה מבנים מדובר לפי המידע שבידיכם?

  כנית עירונית לחיזוק המבנים?. האם הוכנה ת2

  

 בברכה,
  עילאי הרסגור הנדין, חבר מועצת העיר מטעם סיעת מרצ

  פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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  תחנת כוח בכפר סבא :שאילתות מטעם סיעת מרצ לישיבת מועצת העיר הקרובה

לאחרונה עלה לדיון ציבורי, וגם לדיון במועצת העיר, נושא הקמת תחנת הכוח באזור כפר סבא.  

כנית להקמת תחנת כוח ם ראש העירייה כי לא מוכרת שום תממלא מקובתשובה לשאלותינו ענה 

  המונעת בגז בכפר סבא או בסביבתה.

בתוכנית המתאר העירונית לעומת זאת דווקא מתוארת תחנת כוח המונעת בביוגז שאמורה לקום 

  .50באזור התעשייה כ"ס 

בכוונות טובות של הפיכת עירייה הדוגלת בשקיפות לא צריכה לפחד מדיון ציבורי, גם אם מדובר 

  פסולת לאנרגיה וגם אם מדובר באינטרסים כלכליים צרים.

לא צוינה במסגרת ההכחשה הגורפת שפרסמו ראש העירייה  50מדוע הקמת תחנת הכוח בכ"ס 

  וממלא מקומו?

  

 בברכה,
  עילאי הרסגור הנדין, חבר מועצת העיר מטעם סיעת מרצ

  סיעת מרצפליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם 
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 לי אופנייםשבי: שאילתות מטעם סיעת מרצ לישיבת מועצת העיר הקרובה
   

מאחר והשאילתות הקודמות בנושא נענו באופן לא ממוקד, נבקש לענות על השאלות הבאות 

  המבוקש:מסר המידע יבאופן ברור כך שי

  במרכז העיר? 2016. כמה מטרים של שבילי אופניים נסללו בשנת 1

  ?2016. מהי היתרה המצטברת בתב"ר לצורך סלילת שבילי אופניים? כמה נוצל מתוכה בשנת 2

? כמה נפגעים היו 2016. כמה תאונות דרכים בהן היו מעורבים רוכבי אופניים התרחשו בשנת 3

  בהן?

   

 בברכה,
  הנדין, חבר מועצת העיר מטעם סיעת מרצעילאי הרסגור 

  פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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 חינוך בכפר סבא 5/17-א לישיבת המועצה ב36שאילתה לפי ס' 

 
, אבקש פירוט לערוצי הסיוע לילדים 38בהתאם לתשובה הלא ברורה ובכותרות לשאילתה לפי סעיף 

 מתקשים בבתי הספר על ידי אגף החינוך ועיריית כפר סבא. 

  

  שאלות: 

כמה תלמידים מקבלים סיוע בשעות אחה"צ במרכזי הלמידה בבתי הנוער והקהילה?  .1

 ומאילו בתי ספר ? אבקש להציג את בתי הנוער וכמה בכל מבנה? 

איך  –" סיוע של היחידה לקידום נוער ותכניות בשיתוף אגף הרווחה" –בתשובה ניתנה  .2

הם מסייעים? איפה זה מפורסם באתר עיריית כפר סבא? ואיך יודעים על הסיוע? האם 

 מדובר במשפחות המטופלות ברווחה? 

מה מספר  –אבקש את רשימת בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ובכל בית ספר  .3

 התלמידים המקבלים סיוע בנוסף לשיעורים הרגילים בכל בית ספר? 

כנית זו? כמה ילדים ם באתר העירייה? איך יודעים על תאיפה מפורס –כנית "מעברים" ת .4

 אחראי באגף החינוך ?   כנית "מעברים"? מישתתפים בתוכנית זו? מי מנהל את תמ

תלמיד שאין לו ליקויי למידה או אין לו הפרעות קשב וריכוז, במידה והוא צריך סיוע  .5

 בלימודים? כיצד הוא יכול לקבל סיוע? מה האפשרויות שלו ? 

  

  

  
  בכבוד רב,

  צוייג וגב' אתי הדנה-עו"ד יובל לוי וד"ר ענת קלומל
  חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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  תפעול צהרונים – 5/17 -א לישיבת המועצה ב36שאילתה לפי ס' 

  :רקע

למהלך של שינוי מהותי בתפיסת הפעלת הצהרונים בעיר, ללא  מפליא שעיריית כפר סבא יוצאת

ללא שיתוף ציבור, דווקא בשנה בו מצהירים על חברי מועצה וללא שיתוף דיון בוועדת החינוך, 

  .תכנון אסטרטגי של החינוך בעיר

  שאלות: 

? האם יש כוונה יבכמה ובאיזה גנים יופעל בשנה הבאה הפיילוט על ידי החברה לתרבות פנא .1

 ? להרחיבו בשנים הבאות לגנים נוספים

מדוע יש צורך בהעברת הפעלת הגנים לחברה לתרבות ופנאי, בסיוע קבלני משנה, שעה שרק  .2

יה. האם יש כוונה לבטל יהשנה הוגדלו בצורה משמעותית התקנים למנהלת היול״א בעיר

 ?תקנים אלו עם השלמת הפיילוט והרחבתו לכל הגנים בעיר

של החברה לתרבות ופנאי ?  מה דין הסייעות המועסקות היום בגנים אשר יועברו להפעלה .3

 ?האם תפוטרנה ותיקלטנה מחדש כעובדות החברה לתרבות

האם העיריה תמשיך במתן סייעת נוספת מעבר לתקן בהתאם למדיניות שהיא קבעה השנה  .4

 ? רבשעות אחה״צ בגנים בהם נדרש הדב גם

מהו הפער בין שעות הנוכחות של אנשי צוות במודל ההפעלה של העיריה כיום, למודל  .5

ההפעלה על ידי החברה לתרבות ופנאי, ולכמה שעות הפרש זה מסתכם לכל גן ? ומדוע 

מבוטלת החפיפה בשעות בין צוותי הבוקר לצהריים, כפי שהיה נהוג במשך שנים בכפר 

כל, ניקיון הגן ושטיפת כלים, השכבת ילדים לישון סבא, שעות בהן נדרשת עזרה בהכנת האו

ועוד. מדוע צמצום שעות הצוות אינו מתורגם להוזלה במחיר היול״א אלא להרחבת מנגנון 

 ?הפיקוח

מהו ההפרש התקציבי (ביחסי לשכר צוות בלבד) לכל גן, בין הפעלה על ידי העיריה כיום,  .6

ום בגנים בהם יופעל הפיילוט יהיה לבין הפעלה על ידי החברה לתרבות פנאי? האם התשל

 ? שונה באופן שישקף את הפער בחפיפת אנשי הצוות

יה התחייבה שלא להעלות את תשלום היול״א, האם הקטנת האריזה היא הפתרון, יהעיר .7

 ? כלומר תשלום זהה עבור פחות שעות צוות

 ? האם המעבר לחברה לתרבות ופנאי תחייב את ההורים בתשלום מע"מ .8
  בכבוד רב,

  צוייג וגב' אתי הדנה-עו"ד יובל לוי וד"ר ענת קלומל

 חחברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"
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