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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – אוכלוסייה מבוגרת
 

 שלום רב, 

 

  . 18% -ב  1002האוכלוסייה המבוגרת בעיר כפר סבא גדלה משנת 

 ? הילוסיכה המבוגרת בעיר כפר סבא מסך האויימהו אחוז האוכלוס .8

  ה המבוגרת בעיר מסך הארנונה?ימהו אחוז הארנונה אותו משלמת האוכלוסי .1

 לפנסיונרים נכים?ר( ו"מ 840גבינו השנה מביטול הנחות לפנסיונרים )מעל כמה כסף  .2

  יה מבוגרת בעיר כפר סבא?ימה אחוז התקציב המושקע באוכלוס .4

 

 

 בכבוד רב,

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 – סייעות בגני הילדים
 

 שלום רב, 

 

  בסייעות בגני הילדים. לאחרונה עלו תלונות על חוסר חמור בכוח אדם, היינו, 

 כמה סייעות עובדות בעיר כפר סבא?  .8

 מה תקן הסייעות בגנים? .1

  כמה סייעות בכוננות ורשומות במוקד במידה וסייעת חולה?  .3

שנה  12סייעת מתחילה וסייעות ותיקות )מעל  -הממוצע לשעה לסייעת בגנים מה השכר  .4

  בעיר(?

מהם אפשרויות הקידום בשכר עבור סייעות? ומהי מערכת התגמולים של הסייעות בעיר  .5

  כפר סבא?

לשעה ואם כן מדוע ₪ 3האם סביר כי לכאורה לסייעת בהוד השרון משולם שכר גבוה ב  .2

  לא קורה אצלנו?

 

 

 רב, בכבוד

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 11.81.82תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 
 ,א.נ

 
 -א לתוספת השנייה לפקודת העיריות 62הנדון: שאילתה לפי ס׳

 הויזיוהוצאות פרסום ורכישת שטחי פרסום, כולל שערי מקומונים ובטל

 

  :הרקע

עיריית כ״ס מפרסמת באמצעי המדיה השונים בהיקף נרחב, כולל הודעות דוברות בעיתונות 

  .ויזיהוובטל

בטלוויזיה   (וההשתתפות התוכניות )בכל אופן של חסות ובכללא( מהו היקף כספי של הפרסומים 

  ? 1186,1182,1182,1182בשנים 

 ? ב( באיזה ערוצים ותוכניות טלוויזיה

  ?מהו היקף הפרסומים בתשלום בעיתונות מקומית? בשנים לעיל( ג

 ?ד( כמה מתוך זה יצא לרכישת שערים

  ?שאינן נראות כמודעותה( כמה יצא לרכישת שטחי פרסום להודעות דוברות  

  ?דרך יחידת הדוברות ? כמה יצא דרך אגף החינוך 1182ו( כמה מתקציב הפרסום יצא בשנת 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 28.12.16תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 36 – עבודות שיפוץ במרכז צעירים
 

 שלום רב, 

 

נמסר לי כי לכאורה נערכו עבודות בהיקף הגדול פי כמה מהסכום שאושר במכרז שנערך לעבודות 

 .במרכז לצעירים

 :לפיכך אודה למענה לשאלות הבאות

  ?האם נערכו עבודות במרכז לצעירים .1

 ?אם כן באיזה היקף .2

 ?צורה אושרו העבודות? מכרז? אם כן מה מספר המכרזבאיזה  .3

   ?מה ההיקף הכספי שאושר במכרז .4

  ?מה ההיקף הכספי שבוצע בפועל .5

 ?תה הרחבה, באיזה שיעור נעשתה ובאיזה אישור הותרה ההרחבהיאם הי .6

 

 

 בכבוד רב,

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

 ו"חחברי מועצת העיר מטעם סיעת תפ
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 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 מנכ"לית העירייה ,גונן-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 63 
 השקעות העירייה במיזמים מחוץ לתחום תפקודה המוגדר בפקודת העיריות

 

 שלום רב, 

 

בייצור חשמל, בהקמת אולפני הסרטה, בהקמת חברה או ₪ 81,111,111עיריית כ״ס השקיעה מעל 

  .לחיפוש קרינה סלולרית ועוד פעילות 

הביאו את התרומה המצופה לקהילה ואת הרווחים שהוצגו למיטב הידיעה רוב פעולות אלה לא 

  .בעת הבאתם לאישור המועצה

 ולטאים ? -תה ההשקעה בייצור חשמל בתאים פוטוימה הי .8

  ?מהו מקור הסמכות החוקי המתיר לעירייה לייצר חשמל? להשקיע בייצור חשמל  .1

    ?מהו הרווח או ההפסד מפעילות ייצור זה .3

  ?ש קרינה? מהו המצב בהשקעה זו? רווח או הפסדמהם ההשקעות שנעשו בחיפו .4

מהם ההשקעות האחרות שיצאה העירייה מעבר להגדרת תפקידיה בפקודת העיריות? מה  .5

  ?מקורה הסמכות להשקעות אלה

 

 בכבוד רב,

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שאילתה לפי סעיף 36 – פרישתו של רון קוגמן מתפקיד סמנכל העירייה

 
 

 שלום רב,

 

לאחרונה פורסמו בתקשורת ידיעות בהן הובהר מטעם העירייה כי פרישתו של רון קוגמן מתפקידו 

ל העירייה תוכננה זמן רב מראש. באותן כתבות נטען מפי גורמים בעירייה כי הפרישה "כסמנכ

 .לאחר תקופת עבודה מתוכננת של כשלוש שנים ולאחר שהשיג את היעדים שהציב לעצמו תהיהי

 

 ?מתי הודיע רון קוגמן על כוונתו לעזוב את תפקידו בעירייה .1

 ?האם נערכה תקופת חפיפה מסודרת עם מחליפתו .2

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שאילתה לפי סעיף 36 – קיום שלטון החוק במבני העירייה
 

 שלום רב,

 

 :על מנת להסיר חשש לעבירות בניה, נבקש לענות על השאלות הבאות

האם כל התוספות שנעשו למבנים בבעלות או בשימוש עירוני קיבלו היתר? הכוונה היא  .1

להסדרה בנקודת זמן זו של עבודות שיפוץ ובניה בעבר ובהווה, לרבות מזגנים, צנרת גז, 

 .'מים וכו

 ?במידה ולא, באלו מבנים נדרשת הסדרה של הנושא .2

יצונית, התקנת מזגנים או כל מהי מדיניות האכיפה של עיריית כפר סבא לגבי צנרת ח .3

 ?שינוי אחר שמצוי כרגע במצב לא מוסדר

 
 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שאילתה לפי סעיף 36 – שיתוף ציבור בתוכנית התחבורה
 

 שלום רב,

 

כניות שיתוף הציבור של עיריית כפר סבא. מהנתונים שקיבלנו מזה זמן רב שאנחנו שומעים על ת

עד עכשיו עולה חשש שלא הובן ששיתוף ציבור משמעותו שיתוף של הציבור ולא רק של חלק זעום 

 :בנושא זה לענות על השאלות הבאותמהציבור. נבקש 

האם נכונה העובדה שהתחייבתם בישיבת מועצת העיר לערוך ארבעה מפגשי שיתוף  .1

 ?ציבור בחודש נובמבר

 ?כמה מפגשי שיתוף ציבור נערכו בחודש נובמבר .2

 ?כמה תושבים הוזמנו לכל מפגש .3

הציבור  מדוע העירייה לא משתמשת בשלל אמצעי הפרסום שברשותה על מנת להזמין את .4

 ?הרחב להשפיע על התוכנית

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 שאילתה לפי סעיף 36 – תכניות חינוכיות בבתי הספר
 

 שלום רב,

 

 
בשנים האחרונות עולה שוב ושוב סוגיית איכות החינוך בכפר סבא. מעבר לנושא אחוז ההצלחה 

בבחינות הבגרות וממוצעי הציונים, עלינו להתמקד קודם כל בתכנים המועברים לתלמידים, מתוך 

איכותי ובסיס ערכי לדור הבא ולהחזיר את ימיה של כפר סבא כמובילה רצון להבטיח חינוך 

 :בחינוך. לכן נבקש לענות על השאלות הבאות

אלו תכנים הוכנסו ביוזמת העירייה לתוכנית הלימודים? הכוונה היא הן לתכנים קיימים  .1

 .והן לתוכניות לימודים חדשות בשנת הלימודים הנוכחית

 ?יים שהציב ראש העיר כמחזיק תיק החינוךמהם היעדים החינוכיים המרכז .2

 ?אלו שיתופי פעולה חינוכיים מתקיימים בכפר סבא .3

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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