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          42.2.4.42 

 ס"כ עיריית ראש, חמו בן יהודה מר

 וסגנו ס"כפ עיריית ראש מ"מ, צרפתי צביקה מר

 העירייה לית"מנכ, גונן-גני אשרת

 

 ,נכבדי

 

 סבא כפר בעיר בניינים – 31/6 -ב המועצה לישיבת 'א 63' ס לפי שאילתה

 העיריות לפקודת השנייה לתוספת' א 63 סעיף לפי שאילתה

 

 :רקע

 .חדשים בניינים בניית וכן לערים חיונית היא עירונית התחדשות

 

 :שאלות

 זוגות או אביב-תל צעירי כמה? הנוכחית בקדנציה נעשו בדיור סבא כפר לצעירי פרויקטים כמה. 4

 בשכונת רוזנבלום בפרויקט הוגרלו דירות כמה? מוזלת בעלות דירה ברכישת השתתפו צעירים

 ?ס"בכפ הזמר

 פי על. דירה לרכישת הגדולה ההגרלה פרויקט את יוזמות הכלכלית והחברה סבא כפר עיריית

 רוזנבלום יאיר הרחובות בפינת0 ר"מ 00822-כ של בשטח מגרש על הבניין להבנות עתיד התכנון

 בפרויקט מדובר" כי אמר חמו בן יהודה העיר ראש(. 32) העברי הזמר בשכונת0 מנור ואהוד

 דירה לרכוש בקריטריונים שיעמדו העיר לתושבי העירייה תאפשר במסגרתו דרך פורץ ייחודי

 שיכלה קרקע עתודת על העירייה מוותרת בכך. השוק ממחיר משמעותית מוזל במחיר למגורים

 ואין משמעותי בפרויקט מדובר. הפרטי בשוק למכירה אותו מוציאה הייתה לו רווחים לה להניב

 ."היבטיו כל על העירוני בפיתוח מהותי שינוי יחולל שהוא ספק לי

 את שבנו הקבלנים מי? האחרונות הקדנציות 4-ב סבא כפר בעיר נבנו קומות 2 מעל בניינים כמה .4

 הקדנציות.  4-ב קומות 2 מעל דירות שבנו הקבלנים רשימת את להביא נא? הבניינים

 הקדנציות בשתי (בשכונות ולא העיר במרכז רק) סבא כפר העיר במרכז נבנו חדשים בניינים כמה. 3

 ?האחרונות

 ,רב בכבוד

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

 ח"תפו סיעת מטעם העיר מועצת חברי
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29.5.2017 

 שאילתות למועצת העיר הקרובה מטעם סיעת מרצ - פיילוט בגני היול"א

 . האם נעשה שיתוף ציבור לפני קבלת ההחלטה על השינויים בתפעול גני היול"א?1

 מתכונת ההפעלה של הגנים לפני קבלת ההחלטה בנושא?. האם ועד הורי הגנים ידע על שינוי 2

 . האם לדעתכם אופן קבלת ההחלטות בנושא השינויים בהפעלת גני היול"א היה תקין?3

 

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 חבר מועצת העיר כפר סבא

 ר סיעת מרצ במועצת העיר"יו

 פליאה קטנר

 חברת מועצת העיר כפר סבא
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29.5.2017 

 שאילתות למועצת העיר הקרובה מטעם סיעת מרצ – אכיפת מפגעי רעש 

 

 ?רעש מפגעי בנושא מאי עד ינואר החודשים במהלך התקבלו מוקד קריאות כמה. 1

 ?זו בתקופה העירוני השיטור י"ע ניתנו רעש הקמת בכין דוחות כמה. 2

 ?קריוקי בנושא בתלונות הנוכחי הטיפול נוהל מהו. 3

 לדעתכם מתבקשים והאם המפגע נגד באכיפה העירוני השיטור נתקל בהם הקשיים מהם. 4

 ?הופעלו לאש נוספים צעדים

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 חבר מועצת העיר כפר סבא

 ר סיעת מרצ במועצת העיר"יו

 פליאה קטנר

 חברת מועצת העיר כפר סבא
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29.5.2017 

 שאילתות למועצת העיר הקרובה מטעם סיעת מרצ – מבנים הבנויים בשיטת פלקל

 ?סבא בכפר קלהפל מבני נמצאים בהן הכתובות מהן. 1

 ?חוזקו אלה ממבנים כמה. 2

 לחופש התנועה קיבלה לא עדיין הקודמת העיר מועצת ישיבת מזמן חודש שעבר אף על, מדוע. 3

 ?בנושא מחזיקים שאתם המידע את המידע

 

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 חבר מועצת העיר כפר סבא

 ר סיעת מרצ במועצת העיר"יו

 פליאה קטנר

 חברת מועצת העיר כפר סבא
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51.2.5.92 

 , גונן-גני אשרת

 עיריית כפר סבא לית"מנכ

 ג.נ, 

             

 םתמיכות לפי מפתח סיעתי במפעל המיא: חלוקת 63  שאילתה לפי סעיף הנדון :

  

  בשנה, ₪...,...,5תמיכות בהיקף של כ   אגודת מפעל המים כ״ס מחלקת כבר השנה השלישית

לית עיריית כפר "כמימון לפעולות העירייה, המשולמות לפי הוראת מנכ ₪...,..9,2-מתוכם כ

  סבא.

והנהלת האגודה לפרט עד היום כנדרש ולנקוב  ות מסרבות עיריית כפר סבאלמרות בקשות חוזר

   שמית למי שולם הכסף ובהוראת מי וכן לספק מסמכים ואסמכתאות לחלוקת הכספים.

נערכה ישיבה נוספת באגודת מפעל המים וחברי מועצת העיריה המכהנים בה  5.92בחודש מאי 

  .₪...,...,5  יבור בהיקף שלעד מנהל אישרו חלוקה נוספת של כספי צוכו

הן כחבר ועדת חלוקה זו מוסתרת בשנית מעין הציבור וגם מיו״ר ועדת ביקורת בעירייה המכ

ם באמתלות שונות, למרות החובה של העירייה ושל מפעל המים למסור כל הביקורת באגודת המי

  .עתמעשה לכל תושב ובכל למידע כלכלי ולהציג פנקסים לציבור, לחברי המועצה ו

 :מכאן השאלות הבאות

 ? נא לפרט שם וסכום. מי הם מקבלי הכספים .9

  רועים או אחר נא לצרף גם את שמו.יבמידה ושולם לספק א .5

  מהו מפתח החלוקה של הכספים לפי סיעות הקואליציה ? .3

, החשבוניות הסכומיםמדוע עד ליום זה לא נמסרת רשימת ההוצאות, המקבלים,  .4

 ונותני האישורים של כל סכום ?

  ?םבמפעל המי וניים לחלוקת התמיכותמהם ההסכמים הקואליצי .2

 ,בכבוד רב   

 אתי' וגב צוייג-קלומל ענת ר"ד, לוי יובל אהוד ד"עו

 דנהה

  

   חחברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"

    

   

   

 



 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

51.2.5.92 

 שלום לאושרת

 

  3102/6 חודש המועצה לישיבת א63ס לפי שאילתה

 (/) העיריה עובדות - א"יול בגני הסייעות העסקת בתנאי לכאורה לפגיעה חשש

 

 :רקע

 אינם ואלו אמיתי שיח מקיימת לא העירייה כי נראה ההורים ועדי עם שיתוף על ההודעות למרות

 מחאה רואים אנו ליום מיום .ופנאי לתרבות לחברה היול״א גני את להעביר לתוכנית שותפים

 מועצת לחברי לפניותיהם מענה שאין לאחר בעיתונות תרעומת המביעים, הורים של וגוברת הולכת

 ואף לתרבות והחברה העיריה משרדי מול הפגנות של לדרך והופנו נאות לא ליחס זכו ההורים. העיר

 שבא המהלך. נשמע לא העירייה עובדות הסייעות של קולן. בעיר הילדים גני כלל להשבתת הגענו

 . בערפל לוט התעסוקתי עתידן לפיכך. דיו ברור איננו יותר להן לשלם ולאפשר מןע להיטיב לכאורה

 ושל בעיר החינוך צוות כל של התעסוקה תנאי על בשמירה רב עניין יש בפרט ולהורים בכלל לציבור

 . יהםילד וגידול לחינוך כשותפות בתוכם הסייעות

 :ראשונה שאילתה

 כל הזו כניתהת אכן אם הסייעות העסקת היקף על להסכמות ההורים עם להגיע ניתן לא מדוע( א

 ?  בעמדות המרחק מה? אותה שמציגים כפי טובה כך

 בגנים החפיפה כי העיר ראש מ״מ השיב 5.92 מאי מחודש המועצה בישיבת הלשאילת בתשובה( ב

 ? הדבר כך אכן האם .תימשך

 צוותי של החפיפה בשעות הצפוי הצמצום על העיריה פרסומי עם אחד בקנה הדבר עולה כיצד(  ג

 ? הגנים

 היו מה? הקודמת המועצה בישיבת הוחלט עליה המיוחדת הוועדה התכנסה פעמים כמה( ד

 ? נותרו פערים איזה, מסקנותיה

 ?החפיפה שעות בעניין ההורים נציגי שהציגו הפערים בין לגשר כדי הנדרש התקציב היקף ומה( ה

 

  בברכה

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

 ח"תפו סיעת מטעם העיר מועצת חברי
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51.2.5.92 

 שלום לאושרת

 

  3102/6 חודש המועצה לישיבת א63ס לפי שאילתה

 (0) העיריה עובדות - א"יול בגני הסייעות העסקת בתנאי לכאורה לפגיעה חשש

 

 :רקע

 אינם ואלו אמיתי שיח מקיימת לא העירייה כי נראה ההורים ועדי עם שיתוף על ההודעות למרות

 מחאה רואים אנו ליום מיום .ופנאי לתרבות לחברה היול״א גני את להעביר לתוכנית שותפים

 מועצת לחברי לפניותיהם מענה שאין לאחר בעיתונות תרעומת המביעים, הורים של וגוברת הולכת

 ואף לתרבות והחברה העיריה משרדי מול הפגנות של לדרך והופנו נאות לא ליחס זכו ההורים. העיר

 שבא המהלך. נשמע לא העירייה עובדות הסייעות של קולן. בעיר הילדים גני כלל להשבתת הגענו

 . בערפל לוט התעסוקתי עתידן לפיכך. דיו ברור איננו יותר להן לשלם ולאפשר מןע להיטיב לכאורה

 ושל בעיר החינוך צוות כל של התעסוקה תנאי על בשמירה רב עניין יש בפרט ולהורים בכלל לציבור

 . יהםילד וגידול לחינוך כשותפות בתוכם הסייעות

 : הישני שאילתה

 לתרבות בחברה לעבוד, היהשני מהפעימה החל, יעברו אשר הסייעות של המשרה היקף יהיה מה( א

 ? הפנאי

 ? מהעירייה הסייעות יפוטרו האם( ב

 ? החדש למעסיק במעבר ישמרו שלהם הוותק ותנאי הסייעות משרת היקף האם( ג

?  הפנאי לתרבות בחברה הסייעות של הצפויה הקליטה על העובדים וועד עם דיון התקיים האם( ד

 ?? הוחלט מה

 ?הראשונה הפעימה גני הפעלת את לאייש גויסו כבר חדשים צוותים כמה (ה

 כלל את לגייס לתרבות לחברה מיוחדים משאבים ניתנו ברורים לא העסקה תנאי לנוכח האם( ו

 ?  מהם כן אם?  יולי בחודש כבר הפיילוט להפעלת הנדרשים הצוותים

 

  בברכה

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

 ח"תפו סיעת מטעם העיר מועצת חברי
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  - מרצ סיעת מטעם הקרובה העיר למועצת שאילתה

 ובנייה תכנון בנושאי העירייה ראש התערבות

 להיפגש וביקש המתאר כניתת נגד במאבק המעורבים תושבים עם קשר יצר חמו בן יהודה האם. 1

 ?מהעירייה מורחק בעודו איתם

 ?לתושבים הפניה נעשתה גורם איזה באמצעות. 2

 העירייה ראש עם מקדימה פגישה בקיום הותנתה העיר מהנדסת עם מקצועית פגישה האם. 3

 ?המורחק

 הפרסומים לפי אשר, בעניינו המתנהלת החקירה לאור זו התערבות מסבירים אתם כיצד. 4

 ?ן"נדל בנושאי עוסקת בתקשורת

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 חבר מועצת העיר כפר סבא

 ר סיעת מרצ במועצת העיר"יו

 פליאה קטנר

 מועצת העיר כפר סבאחברת 

 

 

 


	בניינים בעיר כפר סבא
	פיילוט בגני היולא
	אכיפת מפגעי רעש
	מבנים הבנויים בשיטת פלקל
	חלוקת תמיכות לפי מפתח סיעתי במפעל המים
	חשש לפגיעה לכאורה בתנאי העסקת הסייעות בגני יולא - עובדות העיריה (1)
	חשש לפגיעה לכאורה בתנאי העסקת הסייעות בגני יולא - עובדות העיריה (2)
	התערבות ראש העירייה בנושאי תכנון ובנייה

