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 פתיחת גנים קצרים

 

 נבקש להבין את מדיניות העירייה לגבי פתיחת גנים רגילים "קצרים" שאינם גני יול"א:

מלי לגן המאפשר לפתוח אותו כגן רגיל שאינו יול"א, הן מבחינת . מהו מספר הנרשמים המיני1

 תקני משרד החינוך והן מבחינת המדיניות העירונית?

 . איזה מענה ניתן בשכונות בהן מספר הנרשמים נמוך יותר מהרף המינימלי?2

 . כיצד ניתן לשלב ילדים שנרשמו לגן רגיל ושובצו לגן יול"א בהתחשב בהיבטים הבאים:3

 א. קיומה של ארוחת צהריים לילדי יול"א בלבד.

 ב. חופשים שונים והיבטים חברתיים בהם הילדים יהיו שונים משאר ילדי הגן.

. נבקש את שמות הגנים הרגילים בשנת הלימודים הנוכחית ומספר הילדים הלומדים בכל אחד 4

 מהם.

 

 בברכה,

 

 הנדין          פליאה קטנר-עילאי הרסגור

 העיר           חברת מועצת העיר חבר מועצת
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 לכבוד

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 קט מהיר לעיר: הכנות לביצוע פרוילפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת

מועצת העיר אישרה את ההתקשרות לתכנון נתץ ויצמן בכפוף להבאת התוכניות ושיתוף ציבורי 

לפרויקט  רךשיעשה בטרם יציאה לביצוע. לכל מובן שלא ניתן אישור גורף מראש לצאת לביצוע לד

 שעוד לא היה מתוכנן. 

יבת המועצה בה אושרה התוכנית, אמר ראש העיר לשעבר שהוא מתרגש מאישור תוכנית בפתח יש

 מהיר לעיר, בדיוק כפי שהתרגש מאישור תוכנית המתאר.

ההשוואה בין התוכניות נכונה להיום, ולא רק לגבי מידת ההתרגשות של ראש העיר לשעבר, אלא 

שר להם הוצגה טיוטה של התוכנית גם לאופן בו בוצע שיתוף הציבור, ושיתוף חברי המועצה א

 .2016לפני כשנתיים, ביולי 

 

 על כן נבקש לענות על השאלות הבאות: 

 האם הסתיים התכנון של נתיבי ישראל ונמסרו תוכניות מפורטות לביצוע לעירייה ?  

 אם כן, מדוע לא הוצגו תוכניות אלו לאישור מועצת העיר ? 

 ת הליך שיתוף ציבור?עם אילו קבוצות תושבים עתיד להיעשו

 אם כן, מהם לוחות הזמנים לכך?

 מתי תוגש התוכנית הסופית ומתי תובא לאישור מועצת העיר ?

 האם בכוונת העיריה לשפות את בעלי העסקים ברחוב ויצמן על פגיעה בעסקים בזמן העבודות ?

 ש ללא אישור המועצה ?"התע –מדוע  התחילו העבודות בצומת וויצמן 

עם הבלטת היתרונות של הפרויקט מדוע לא הוצג הפרויקט הסופי כמקובל, בפרסום לציבור, 

 שעלותו למשלם המיסים מאות מיליוני שקלים ? 

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 לפקודת העיריות: שיפוץ מוסדות חינוך 36לפי סעיף  השאילת

 

לקראת שנת הלימודים אנו נמצאים לקראת סוף שנת הלימודים. זו העת לשפץ את מוסדות החינוך 

 הבאה.

 נבקש להבין כיצד העיריה רואה ומתכוונת לטפל בפערים הדרושים לשיפוץ מוסדות החינוך:

 

 מהו תקציב אשר מיועד לשיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ?

 נא לפרט את עיקרי תוכנית השיפוצים לכל מוסד )גנים ובתי ספר(, והתקציב המיועד לכך ?

 ו את העבודות וכיצד נבחרו ?מיהם הקבלנים אשר יבצע

 כיצד נקבעו צורכי השיפוץ ?

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 צרפתי ראש העיר צביקה

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 ות: ניהול הבטיחות במוסדות חינוךלפקודת העירי 36לפי סעיף  השאילת

 

נושא בדיקות הבטיחות במוסדות החינוך נדון מספר פעמים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים 

הנוכחית. מועצת העיר הפנימה כי ליקויים היו לא רק במוסדות החינוך אלא גם באופן הבקרה על 

 הטיפול בהם ובדיווח למועצת העיר על השלמת התיקונים.

ח מסקנות על ידי שי זייד למועצת העיר, הכולל נקבע כי יוגש דו 18.10בהחלטת מועצת העיר מיום 

 הרחבת מערך הבקרה, הגדרת תחומי אחריות וקביעת משך הזמן לטיפול בליקויים ע״פ חומרתם.

אנו לקראת סוף שנת הלימודים ובהיערכות לפתיחת שנת לימודים חדשה. הדוח לא הוגש 

 למועצה. 

 

 לפיכך נבקש מענה לשאלות הבאות:

 

 יקה שנעשתה על ידי מנהל אגף הביטחון ?מהם המסקנות מהבד

 אילו מסקנות יושמו ובאיזה אופן ?

האם אויש תקן נוסף לממונה בטיחות מוסדות חינוך מעבר לזה של חיים אבן, ובאיזה היקף 

 משרה ?

 מדוע לא הוצג, ומתי כן יוצג הדוח למועצת העיר ?

  מה הוא פירוט התאונות במוסדות החינוך השנה ומהם הגורמים ?

  

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 לפקודת העיריות: הזנה בצהרונים 36פי סעיף ל השאילת

 

 רקע:

 בנושא הזנה בצהרונים: ההועלתה שאילת 3.1.18בישיבת מועצת העיר מיום 

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

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

אש העיר צביקה צרפתי: ״לא, אין שום כוונה ושום רצון. הפרויקט הוא מוצלח. הוא תשובת ר

עצת עיר מערים פרויקט שהוא גאווה, הוא פרויקט שכולם לומדים ממנו ובאים ללמוד. חברי מו

 .״אחרות באים ללמוד

 כעבור שלושה שבועות הופסקה הזנת מוסדות החינוך בשיטת אפונים.

 י פורסם כי החברה לתרבות יוצאת למכרז הזנה בצהרוני בתי הספר. עוד, בתחילת חודש מא

 

 לפיכך נודה על מתן מענה לשאלות הבאות:

 מהו סטטוס פרויקט אפונים ? 

 האם יש כוונה לחזור להגשת האוכל בשיטת אפונים ?

 מהי הסיבה ליציאה למכרז הזנה חדש ?

 האם התזונאית העירונית מלווה אותו ?

 מהם השינויים בין פרטי מכרז ההזנה החדש לבין תוכנית ההזנה הקיימת כיום ?

 מי הגורם העירוני האחראי על תפעול ובקרה של ההזנה בצהרונים ?

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 לכבוד

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 

 קייטנות קיץ בבתי הספר -לפקודת העיריות  36לפי סעיף  השאילת

 

 לו קייטנות מופעלות בחודשי הקיץ בבתי הספר ? יא

 באיזה זמנים ומקומות ? 

 מי הם המפעילים וכיצד נבחרו ?

 מהם העלויות וכיצד הם נקבעות ?

 מועברים לעירייה בין כל משתתף בקייטנה ?מהם התשלומים אשר 

 מי הגורם המפקח על הקייטנות הפועלות בבתי הספר ?

 מי מפעיל את בית הספר של החופש הגדול ? 

 כמה מורים מבתי הספר משתתפים בו ?

 

 בברכה 

 ומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קל
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 לכבוד

 צביקה צרפתי ראש העיר

 איתי צחר מנכ״ל העיריה

 

 

 לפקודת העיריות 36לפי סעיף  השאילת

 לעיר, צומת רכס עד צומת משה סנה פיתוח נתיב נוסף ומדרכה בכניסה הצפונית

 

 רונה שודרג אי התנועה הצמוד לצומת רעננה כפר סבא צפון )צומת רכס(.לאח

לאורך אחת הכניסות המרכזיות לעיר אחד הנתיבים מתקצר באופן מסוכן, אין מדרכה סלולה 

 מדרום לכביש ולא נעשו עבודות פיתוח. 

 זוהי אחת הכניסות הראשיות לעיר וההזנחה בה קבועה וגם ניכרת.

 

 לה:אבקש לענות על השא

 מהי תוכנית הפיתוח למקטע הנ״ל ?

 מהו התקציב הנדרש ולוחות הזמנים המתוכננים לביצוע ?

 

 בברכה 

 לומל ואתי הדנה. חברי סיעת תפו״חעו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת ק


