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 ..120..291תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 1העירייהגונן ,מנכ"לית -אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 אי ניצול הטבות לפנסיונרים - 61321 -א לישיבת המועצה ב63שאילתה לפי ס' 

 יה לפקודת העיריות1יא' לתוספת השנ.6שאילתה לפי סעיף 

  
 :רקע

 

גם אינו מנוצל עקב חוסר  ,, ולפי רביםמגוון ההטבות בעיר לפנסיונרים איננו מוכר דיו .1

 1המעניקות הטבות אלהידיעה וחוסר נגישות למחלקות 

 שאלות: 

 

  מהי רשימת ההטבות לפנסיונרים בעיר? בארנונה? בחניה? בכלל? .1

  ?כמה מתוך הזכאים העומדים בקריטריונים אכן מנצלים את הזכאות .2

האם יתכן כי פנסיונרים רבים אינם מקבלים את ההטבות בארנונה עקב אי ידיעה או אי  .3

  פניה למימוש?

חניה חינם בכחול לבן לא מנוצל עקב כך שהגישה למשרד בו האם סביר כי הטבה של  .4

  ?מחולקת הטבה זו איננה נגישה למבוגרים? פיזית וגם עקב היעדר חניה

      ית וארגונית ?זהאם העירייה מחויבת להנגיש את הליך קבלת ההטבות למבוגרים? פי .5

 

 

 

 בכבוד רב,

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 ..120..291תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 1העירייהגונן ,מנכ"לית -אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 דמי רישום -תשלומי הורים בגני יול"א  - 61321 -א לישיבת המועצה ב63שאילתה לפי ס' 

 יה לפקודת העיריות1יא' לתוספת השנ.6שאילתה לפי סעיף 

  
 :רקע

 

הפכו מכבר למסגרת הגנים  לאחר שסיעת תפוח דרשה את הקמת גני יול״א, גני היול״א .1

השכיחה ביותר בעיר, וזאת נוכח הצורך למצוא פתרון של יום לימודים ארוך להורים 

אשר נדרשים להמצא בעבודתם מעבר לשעות שמערכת החינוך הממשלתית מתקצבת1 

)מקצתם עד  0:00.מרבית גני הילדים בכפר סבא הינם גני יול״א אשר פועלים עד השעה 

ר ההורים נושאים בנטל התשלום עבור הפעלת הגנים ושכר הצוות ( כאש00:..השעה 

 שמעבר לשעות המתוקצבות במסגרת חוק חינוך חובה1

מספר ימים לפני תחילת שנת הלימודים הנוכחית הועלו מחירי היול״א בעיר כך שהמחיר  .2

 שקלים בחודש1  0,.,.לילד בגן עומד כיום על 

ההורים ורק וזמן קצר אחרי שראש העיר דאג העלאת המחיר נעשתה למורת רוחם של  .3

 להצהיר על הוזלת המחיר בשנת הלימודים הקודמת1

בנוסף לתשלום החודשי הגבוה, נדרשים הורי הגנים בכפר סבא, בניגוד למקובל בערים  .4

שקלים עבור דמי רישום לגן יול״א, שרק מחציתם  00,אחרות לשלם מחיר מוגזם של 

 קי נעשה רק בתום שנת הלימודים1 מוחזרים להורים, וההחזר החל

תשלום דמי הרישום נגבה משנה לשנה, גם כאשר הילד ממשיך באותו גן, כלומר לכל ילד  .5

שקלים עבור כל שנות  000-ל 00.הנמצא במערכת היול״א משלם בסופו של יום בין 

 הלימוד במסגרת היול״א העירונית1

ארנונה  -לים בעיר מדובר על ״מס גני היול״א הפוע 00.-תלמידים ב 6000-מאחר וישנם כ .6

 ש״ח הנגבים מההורים בכל שנה1 000,000-סמויה״ נוסף של כ

 לשם השוואה: .7
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ש״ח מנרשמים חדשים בלבד, ואלו  00.בסך  דמי רישום עיריית רעננה גובה  1א

 ודש הראשון לשנת הלימודים1מוחזרים במלואם כבר בח

 עיריית הרצליה אינה גובה דמי רישום כלל 1ב

במלואם בחודש הראשון לשנת  המוחזריםשקלים  00,עיריית הוד השרון גובה  1ג

 הלימודים1

 

 שאלות: 

 

מהו סך הסכום הנגבה בתשלומי ההורים בגין ״דמי רישום״ לגנים בגין כל ילד וכמה  .1

  בסך הכל? מה מטרתו? 

מהם סעיפי ההוצאות בתקציב המתייחסים לעלות תפעול פעילות הרישום? מהו הסעיף  .2

 התקציבי בגינו נגבה הכסף וכיצד הגבייה נרשמת בתקציב ?

גין גני היול״א, ומה התקורות הנוספות האם נדרשה רכישת מערכת שיבוצים נפרדת ב .3

ש״ח לכל ילד, שנה אחר שנה, בעוד שהרישום לגני הילדים  200אשר מצדיקות גביה של 

 שאינם בתוכנית יול״א מסופק חינם במסגרת סל השירותים העירוניים ?

מדוע אין אזכור בתקציב העיריה להכנסות או להוצאות הנובעות מתשלומי דמי הרישום  .4

 000,,עומדים על מאות אלפי שקלים בשנה, בעוד שסעיפי רכש בסכום זעום של אשר 

 זוכות לפירוט בספר התקציב ?

מדוע ההחזר החלקי של דמי הרישום מבוצע רק בסוף שנת הלימודים, ולא מקוזז  .5

 מהתשלום הראשון של היול״א ?

בערים  האם העיריה תיענה לדרישת ההורים להשיב את דמי הרישום במלואם, כמקובל .6

 שכנות ?

האם עיריית כפר סבא רואה בגני היול״א ״פרה חולבת״ מקור הכנסה נוסף למימון  .7

פעילות העיריה בכלל ולמימון הוצאות הגנים שאינם גני יול״א ? מהו מקור הסמכות 

  החוקי לגביית מס נוסף זה?

סגרת האם מועברים תשלומי הורים הנגבים מכספי היול״א לכיסוי הוצאות בגנים גם במ .8

 שעות הלימוד המתוקצבות על ידי משרד החינוך ?

מדוע אין הפרדה ברורה בסעיפי התקציב בין הוצאות והכנסות יול״א לאלו אשר מקורם  .9

 בתקצוב חוק חינוך חובה באותם הגנים ?

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.raanana.muni.il/SiteCollectionDocuments/2015/Jan/LetterOfCommitmentKindergarten2015.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1480368054334000%26amp;usg%3DAFQjCNEeRdACEgqdlMuRJSrzweZqPJWu7g&sa=D&ust=1480368054348000&usg=AFQjCNG3gL_YZ7VuGtvQPyHmG6ycgJ8_zA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://tiktoshav.metropolinet.co.il/TikToshav/Forms.aspx?MuniCode%253D9700%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1480368054335000%26amp;usg%3DAFQjCNE5hv7om05hFhW481g8My7zzg0Stw&sa=D&ust=1480368054348000&usg=AFQjCNEid_B9_34NVu2udkpJRbmRnyqc0A
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1 ..20מיליון ש״ח ביחס לתקציב  0-גדול לכאורה בכ 20.0צפי הכנסות יול״א בתקציב  .11

להגדלת תשלומי ההורים, ואיזה חלק מיוחס לגידול מספר  איזה חלק מהגידול מיוחס

 התלמידים1 ומהו מקור יתרת הגידול בצפי הכנסות היול״א ?

מדוע ראש העירייה נסוג מהבטחתו להוזיל את מחירי היול״א, ולסיום, האם צפויה  .11

 ? 20.0העלאה נוספת של המחירים כבר באוגוסט 

 

 

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-קלומלוד"ר ענת  יובל לויעו"ד 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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11.33.113. 

 

 

 הדתה במערכת החינוך - 63שאילתה לפי סעיף 

 

  שלום רב,

בעקבות תלונות תושבים על תכנים המיועדים להחזרה בתשובה במערכת החינוך החילונית 
 הארצי, נבקש לענות על השאלות הבאות:וכתבות שפורסמו בתקשורת על התופעה במישור 

כמה שעות "יהדות", "מורשת" ותכני דת ניתנים לתלמידי בתי הספר הממלכתיים בעיר?  .3

נבקש לפרט לפי שכבות גיל. למען הסר ספק, אין כוונתנו לשיעורי תנ"ך ולתכנים 

 דתי.-הנלמדים בחינוך הממלכתי

 שירות לאומי או אולפנה?באלו בתי ספר ממלכתיים חילוניים פועלות בנות  .1

 האם עיריית כפר סבא משתפת פעולה עם מינהלת הזהות היהודית? .1

האם ידוע לאגף החינוך כי עיריית תל אביב החליטה על הפסקת ההתקשרות עם מינהלת  .4

 הזהות היהודית בשל תכני דת המייצגים זרם אחד בלבד ביהדות?

לגבי התוכניות ומקורות המימון  כניות "יהדות" פועלות בבתי הספר? נבקש לפרטלו תיא .5

 שלהן.

בכמה בתי ספר יסודיים חילוניים בעיר נערך במהלך השנה האחרונה טקס קבלת ספר  ..

תורה בבית כנסת אורתודוכסי, בכמה בבית כנסת קונסרבטיבי ובכמה בבית כנסת 

 רפורמי?

 האם רבנים נוהגים לבקר בבתי הספר? אם כן, מאלו ארגונים הם מגיעים? .7

 כניות הלימודים?ה לזרמים השונים ביהדות במסגרת תתכם ישנה חשיפה שווהאם לדע .8

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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11.33.113. 

                                                                                                     לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 .גונן ,מנכ"לית העירייה-אשרת גני

 נכבדי,

 ספסלים בעיר – 21/23 -א לישיבת המועצה ב63שאילתה לפי ס' 

 יה לפקודת העיריות.יא' לתוספת השנ.1שאילתה לפי סעיף 

 :רקע

 -+ בעיר כפר סבא ב 3.כפי שנראה מגרף הארנונה חל גידול באוכלוסיה המבוגרת מגיל  .1

  .1132עד שנת  1111משנת  13%

כאשר מסתובבים בעיר כפר סבא נראה כי חסר מקומות ישיבה למי שמתקשה ללכת זמן  .2

רב. המרחק מספסל לספסל במקומות מסויימים בעיר הוא רחוק מידי. רחובות וויצמן 

וששת הימים כשהולכים ממזרח למערב הם עלייה, על כן חשוב מאוד שיהיו מספיק 

  על ניקיון הספסלים. ספסלים למנוחה. יתרה מזו, חשוב מאוד להקפיד

ספסלים, פחי אשפה, ברזי שתייה, לוחות ועמודי מודעות,  -מרכיבי שירות להולך הרגל  .3

 צ, פרגולות ואמצעי הצללה והגנה;“תחנות לתח

 שאלות: 

  ?.113מהי כמות הספסלים בעיר כפר סבא? כמה ספסלים חדשים נוספו בשנת  .1

  ?1132מהו התקציב לרכישת ספסלים לשנת  .2

סבא, או על חוסרים במקומות -כל כמה זמן מתקיימת בקרה על הספסלים בעיר כפר .3

  בעיר בהם אין ספסלים?

מי האחראי בעיריית כפר סבא על תקינות הספסלים, מיקומם ובדיקת המרחק בין  .4

  ספסל לספסל, חוסרים?

  מי קובע את מיקום הספסלים בעיר כפר סבא? .5

   לגבי ספסלים? 1132כמה תלונות ובקשות התקבלו בשנת  .6

פניות למחסור בספסלים.  1התקבלו   1132בדו"ח תלונות הציבור לשנת 

 saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/135845.pdf-http://www.kfar קישור:

 

 בכבוד רב,

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/135845.pdf#_blank
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 פולחן אישיות לראש העיר - 63שאילתה לפי סעיף 

 

 שלום רב,

בעקבות מקרים חוזרים ונשנים בהם אנחנו נתקלים בתיעוד אובססיבי של יהודה בן חמו והאדרת 

 .לרשות העירייהאישיותו ופועלו באמצעים העומדים 

 על כן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 

האם נוהג ראש העיר להסתובב עם צלמים צמודים באירועים שונים? אם כן, באלו  .3

 אירועים הדבר נעשה במהלך השנה האחרונה?

 מי משלם על תיעוד ראש העיר? .1

כן, מי האם במהלך חודש נובמבר בוצע תיעוד מקצועי של יום בחיי יהודה בן חמו? אם  .1

 מימן את הפקת הסרט? אם לא, מהן הנסיבות בהן תועד ראש העיר בקאנטרי קלאב?

האם בכוונת דוברות העירייה להקפיד על כך שבתמונות וסרטים שהופקו תוך שימוש  .4

 במשאבי העירייה לא יעשה שימוש במסגרת מערכת הבחירות הבאה?

ודה בן חמו היא תקודם האם בעקבות הצלחתה של דוברת העירייה בהאדרת שמו של יה .5

 לתפקיד סמנכ"לית שירות וקהילה?

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 שבילי אופניים – 63שאילתה לפי סעיף 

 

 שלום רב,

 

שאושר על ידי מועצת העיר,  מיליון ש"ח בתב"ר 5לאחר הבטחות רבות, ועל אף תקציב כולל של 

 לא נוצל למיטב ידיעתנו אפילו שקל אחד למען סלילת שבילי אופניים. 

 על כן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 ?.113כמה מטרים של שבילי אופניים נסללו בעיר בשנת  .3

מתי צפוי להיסלל שביל האופניים ברחוב משה סנה מהשכונות הירוקות אל בית חולים  .1

 שהוחלט בצוות ההיגוי לשבילי אופניים?מאיר, כפי 

מתי צפוי להיסלל שביל האופניים ברחוב כצנלסון בקטע שבין דב הוז עד לקריית החינוך  .1

 ברחוב אזר, כפי שהוחלט בצוות ההיגוי לשבילי אופניים?

מדוע במסגרת השיפוץ ברחוב דב הוז לא נסללה דרך משולבת להולכי רגל ורוכבי  .4

 צוות ההיגוי לשבילי אופניים?אופניים, כפי שהוחלט ב

האם תכריחו בני נוער בגילאים בהם מותר לרכוב על אופניים חשמליים, או בני נוער  .5

בכלל הרוכבים על אופניים, לרדת לכביש ולסכן את עצמם בשל אי סלילת שבילי 

 אופניים?

 כמה נפגעים היו עד כה השנה בתאונות בהם היו מעורבים אופניים? ..

בא ממליצה לתושבי העיר להצטייד ברכבים פרטיים נוספים בשל אי האם עיריית כפר ס .7

 קיומה של אלטרנטיבה תחבורתית?

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי

 

 

 



 

 
40-9100550טל. |  00544סבא -, כפר531רח' ויצמן   

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 90-9830460פקס. 

11.33.113. 

 

 

 שימור קולנוע עמל - 63שאילתה לפי סעיף 

 

 שלום רב,

. בית הפועלים ההיסטורי, שנמכר בסכום פעוט ממונוישנים עומד מבנה קולנוע עמל בש 31-מזה כ

לגורמים פרטיים, מתפורר ומחכה ליום בו יוכרז כמבנה להריסה ולהזדמנות להקים במקומו 

 פרויקט נדל"ני.

 על כן נבקש לענות על השאלות הבאות:

מדוע הסטטוס של קולנוע עמל ברשימת האתרים לשימור בכפר סבא הוא זמני? מדוע  .3

 מחדש בכל פעם ברשימת השימור העירונית? נדרש להכלילו

 -לנייד זכויות בלתי מנוצלות-האם נשקלה הענקת תמריצים, מנגנון העברת זכויות  .1

 מו בתכניות השימור בתל אביב?להצלת מבנה קולנוע "עמל" כ

עיר/ האם מבנה כה ייחודי לכפר סבא כקולנוע עמל נמצא ברשימות הלימודים על ה .1

 ?במסלול התפוז/ בהדרכות

מדוע העירייה אינה מציבה על קולנוע "עמל" שלט מידע רשמי ומדוע אינה פועלת  .4

 רים?במקביל להצבה מחדש של שלט כחול של המועצה לשימור את

 מה עושה העיריה למען שימור המבנה? .1

האם נעשו שיחות עם בעלי המבנה לגבי תוכניות בניה במקום? אם כן, על מה דובר באותן  ..

 שיחות?

 מוכנה להשלים עם התפוררותו או הריסתו של מבנה קולנוע עמל? האם העירייה .7

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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