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 לכבוד

 ראש עיריית כ״ס

 מר יהודה בן חמו

 ,נכבדי

 

החושפים ילדים מחדלים לכאורה באיוש סייעות וכוח אדם בחינוך  -א 63הנדון: שאילתה לפי ס׳

 לסכנות עקב הזנחה

  

  של אם מגן דרור2 רצ״ב למכתבי מכתב עם טענותיה

ח אדם? מה התקן הקבוע לגן ומה האיוש וא( האם הגן פועל כאמור כנטען בחוסר משווע של כ

  שנעשה בפועל?

  ב( האם התקן הקיים מאויש אך אינו מספיק, האם נדרשת הגדלת תקן ? 

  ח אדם לאורך זמן כנדרש?וג( האם סביר כי גן יפעל ללא איוש מלא ורצוף של כ

 חוסר האדם בתקני סייעות וממה הוא נובע? ד( מה היקף

לשעה מהמקובל לכאורה בהוד ₪ 3ה( מהו השכר לשעה לסייעות בכ״ס ולמה נטען כי הוא נמוך ב 

  השרון?

ו( מה החשיפה של עיריית כ״ס ושל הנהלתה לתביעות על רשלנות והזנחה של ילדים בגן דרור  

  ההורים ?ובגנים אחרים עקב המחדל לכאורה הנטען על ידי 

 

 בברכה

  .סיעת תפוח, עו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה

  

 

  Best             בברכה 

  Regards   עו״ד אהוד יובל לוי2 

.050-392011 Adv. Ehud Yuval Levi  

+972-545-387-599 
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 25.1.17תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 מטרדי רעש ממפעל טבע – 36שאילתה לפי סעיף 

 

 
 

 שלום רב,

 

לאחרונה מתרבים הדיווחים על רעש בלתי נסבל העולה ממפעל חברת "טבע", בין השאר בשעות 

הלילה, ופוגע בחייהם של תושבי שכונת הדרים. העירייה מודעת לכך והתבקשה לא פעם לטפל 

 במפגע.

 

החודשים האחרונים למפעל טבע בנוגע למפגעי הרעש כמה דוחות ניתנו במהלך שלושת  .1

 ובאלו סכומים?

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 25.1.17תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 שימוש בדוברות העירייה לצרכים פוליטיים – 36שאילתה לפי סעיף 

 

 

 
 

 שלום רב,

 

מדוע בתגובות לתקשורת נוהגת דוברות העירייה פעם אחר פעם להשתלח בחברי מועצת  .1

העיר מטעם האופוזיציה, למרות שהדבר מנוגד לחוק ולתקנון האתיקה של איגוד דוברי 

 הרשויות המקומיות?

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 71.5.52תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 מינוי סמנכ"לית ללא מכרז – 63שאילתה לפי סעיף 

 
 שלום רב,

בתשובתה בעל פה לשאילתה בישיבת המועצה הקודמת טענה מנכ"לית העירייה כי סמנכ"ל 

מסר הודעה על פרישתו שלושה חודשים לפני שעזב את עבודתו בעירייה.  העירייה היוצא רון קוגמן

עם סיום עבודתו נכנסה דוברת העירייה צאלה וקסמן גונן לתפקיד ממלאת מקום הסמנכ"לית, 

 וזאת ללא כל מכרז ולמרות שהיה זמן רב להתכונן לפרישה ולהכין מכרז מבעוד מועד.

כך שמובן שנעשתה הכנה משמעותית לקראת  בתשובתכם הרשמית עניתם כי בוצעה חפיפה,

 החלפת התפקיד ללא מכרז.

ממידע שהגיע לרשותנו עולה שצאלה וקסמן גונן השתתפה בישיבות רבות הקשורות לנושאי 

שירות וקהילה, אשר היו בסמכותו של רון קוגמן, עוד לפני כשנה. הגשנו גם על כך שאילתה ונענינו 

 שבדיעבד כולנו יודעים מי מונתה לתפקיד.כי הדברים אינם נכונים, למרות 

מאחר ועולה כאן חשש למינוי שלא כדין, שעלול לפגוע בתדמיתה הנקיה של כפר סבא, תדמית 

החשובה לכולנו, ואשר לצורך שמירתה לא היססה העירייה לאיים שוב ושוב בתביעה נגד כלי 

 תקשורת, נבקש לענות על השאלות הבאות:

 ד סמנכ"ל העירייה?מתי פורסם מכרז לתפקי .5

 האם מדובר במכרז תפור, המיועד להכשיר את מינויה של וקסמן גונן לתפקיד? .7

 מי מחליף/ה את וקסמן גונן בתור דוברת העירייה? .3

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי
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 25.1.17תאריך:                                                                                                      לכבוד

 מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

 גונן ,מנכ"לית העירייה.-אשרת גני

 

 נכבדי,

 

 

 27בנייה ברחוב הראשונים  – 36שאילתה לפי סעיף 

 
 

 שלום רב,

 

דוברות העירייה הצהירה בעיתון "קול הכפר" )כרגיל, תוך צפצוף על החוק וכללי האתיקה( כי 

הבנייה במקום והצהרותיו  הנדין, בעניין תוכנית-התבטאויותיו של יו"ר סיעת מרצ, עילאי הרסגור

לפיהן יש להשתמש בשטח זה לצרכי ציבור מעידות על חובבנות ואי הבנת העובדה שמדובר בשטח 

בייעוד מגורים. ממידע שהגיע לידינו עולה שהשטח דווקא היה בייעוד ציבורי )חום( ועבר שינוי 

הוגשו מצד תושבים ייעוד ביוזמת העירייה במהלך הקדנציה הקודמת. זאת למרות התנגדויות ש

 בשכונת הראשונים.

 

 לכן נשמח למענה על השאלות הבאות:

 

 עבר שינוי יעוד משימוש ציבורי למגורים? 27האם השטח ברחוב הראשונים  .1

 

 מדוע הסתרתם מידע זה מחברי מליאת ועדת תכנון ובנייה? .2

 

מדוע הסתרתם מידע זה מהתקשורת ובחרתם להשתלח באופוזיציה במקום להגיד את  .3

 האמת?

 

 

 בברכה,

  –פליאה קטנר עילאי הרסגור הנדין ו

 מועצת עיריית כפר סבא מטעם מרצ חברי

 


	תלונות בגן דרור - חוסר בכוח אדם חמור
	שאילתה לפי סעיף 36 - מטרדי רעש ממפעל טבע
	שאילתה לפי סעיף 36 - שימוש בדוברות העיריה לצרכים פוליטיים
	שאילתה לפי סעיף 36 - מינוי סמנכלית ללא מכרז
	שאילתה לפי סעיף 36 - בנייה ברחוב הראשונים 27

