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 דרום השרון -הוד השרון-ועדת גבולות כפ"ס - הישאילתה לישיבת מועצת העירי

 

 . פרסמה הודעה כי הוקמה ועדה כנ"להבוקר הת

  -  שאלתי

 עדה זו?ומיהם נציגי כפ"ס בו

 ?ועדת התכנוןו? האם השינויים נידונו במה השינויים הנדרשים ע"י כפר סבא

 מהם הדרישות מכפר סבא מצד הרשויות האחרות?

  .סוקולוב– 531יש בבקשותינו התייחסות לצומת האם 

 

 ,בברכה

 עמירם מילר
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 פעילות עמותות והשפעה פוליטית במערכת החינוך - שאילתות מטעם סיעת מרצ

ובר ביקשנו פירוט לגבי העמותות הפועלות במערכת לקראת ישיבת מועצת העיר בחודש אוקט

החינוך ומעבירות תכנים הקשורים לנושאי יהדות. במהלך הישיבה ניתנה לנו תשובה שהפתיעה 

אותנו, בשל היותה מנוגדת לנתונים שהיו בידינו בשנה הקודמת. ואכן, מאז שניתנה תשובה זו הגיעו 

בשנת הלימודים הנוכחית. יודגש שהיהדות על כל  לידינו נתונים שונים בנוגע לעמותות הפועלות

גווניה חשובה לנו, ודווקא משום כך אנחנו דורשים שנושאים כה חשובים יועברו לתלמידים באופן 

 רציני ופלורליסטי ומתוך כבוד לדרך בה הורי התלמידים בחרו לחיות.

 נבקש לענות על השאלות הבאות:

במערכת החינוך בנושאי יהדות? נבקש לקבל את רשימת . מיהם העמותות והארגונים הפועלים 1

 בתי הספר בהם הם פועלים.

 . האם עמותת 'אומ"ץ' פעלה או פועלת בכפר סבא בכלל ובבית הספר רמז בפרט?2

. האם עמותת "קדמא" פעלה בעיר מאז תחילת שנת הלימודים? האם היו פעילויות מטעמה בבית 3

 הספר סורקיס או בבתי ספר נוספים?

. האם בבתי הספר בכפר סבא נעשה שימוש בספרים בהוצאת עמותת 'חל"ד'? נבקש התייחסות 4

לעובדה שבאתר העמותה מדווח על שימוש בספריהם בכל בתי הספר היסודיים בכפר סבא, וכך 

 נעשה גם לפי דיווחי הורים.

לו יבי? בא. האם תלמידים בכפר סבא התבקשו להשתתף באירוע מעבר לקו הירוק לזכר רחבעם זא5

 בתי ספר מדובר?

 

 בברכה,

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 שיטת ההזנה בגני הילדים -שאילתות מטעם סיעת מרצ 

האם בכוונת עיריית כפר סבא להפסיק את פרויקט "אפונים" ולחזור לבישול על כל שלביו מחוץ 

 לגנים ולשאר מוסדות החינוך? אם כן, מהי הסיבה לכך?

 

 בברכה,

 פליאה קטנר      הנדין-י הרסגורעילא

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 תאונות עבודה בתחום הבנייה -שאילתות מטעם סיעת מרצ 

תחום הבנייה ברחבי הארץ ידוע כתחום אשר בו אין הקפדה יתרה על בטיחות. בכפר סבא אירעו 

באמצעות פיקוח נכון ניתן למנוע, או לפחות במהלך השנים האחרונות כמה תאונות קטלניות. 

לצמצם משמעותית, את מספר תאונות העבודה בתחום הבנייה. לכן נבקש לענות על השאלות 

 הבאות:

 ?2017ובשנת  2016. כמה תאונות עבודה בתחום הבנייה אירעו בכפר סבא בשנת 1

 ?. מהו מספר הפצועים באופן בינוני וקשה ומספר ההרוגים באותן שנים2

 . כיצד עיריית כפר סבא, המעודדת הקמת והגבהת מבנים בעיר, פועלת למניעת תאונות העבודה?3

 

 בברכה,

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 מחסור בחומרי ניקיון בגני הילדים - צשאילתות מטעם סיעת מר

 

 בעקבות תלונות שקיבלנו, נבקש לענות על השאלות הבאות:

 . האם התקבלה החלטה בנוגע לצמצום כמות חומרי הניקיון וההיגיינה המסופקים לגני הילדים?1

 בוצע שימוש בכספי הורים על מנת לרכוש מוצרים מהסוגים הנ"ל? . האם2

. האם תקצוב החומרים הנ"ל בוצע בחלק מהגנים על חשבון ציוד המיועד לפעילות השוטפת? 3

 נבקש הסבר על האופן בו הדברים מתנהלים.

 

 בברכה,

 פליאה קטנר      הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר

 

 




