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  חניון אמות - 2017א לישיבת מרץ 36שאילתה לפי 

  

  לאושרת שלום.
  רצ"ב תמונות מכתבה בגלובס בעניין הרחבת הבניה לחניה בפרויקט אמות בשכונה הירוקה.

   המכוניות שתוכל להיכנס לחניה. המדובר בהכפלה לכאורה פי ארבע של כמות 

  אישור היקף בניה לחניה זה לא זכור ולא מוכר. 

  י:ילפיכך שאלות

מה מקור החיקוק  ?ע בעת שהתבקש היתר הבניה"ין זה לפי התבימה היה התקן לחניה לבנ א. 

   שקבע היקף חניה ? 

  מה היה התקן לחניה בעת שנדונה הבקשה להיתר? ב. 

   וצא ההיתר?ג. מה היה התקן בעת שה

   ?4ד. כיצד ניתן להכפיל זכויות בניה פי 

   ה. האם בוצעו כל התנאים המוקדמים להוצאת היתר?

   ו. מאיפה יכנסו אלפי המכוניות לשכונה ולפרויקט? מכניסה קיימת? חדשה? 

   בברכה

   עו״ד אהוד יובל לוי

  חבר מועצת העיר סיעת תפוח
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 יועצת לניהול משברים -שאילתה מטעם סיעת מרצ לישיבת מועצת העיר הקרובה 
בעקבות הכחשתכם בתגובה לפנייתנו בדבר העסקת יועצת לניהול משברים, אבקש לענות על 

  השאלות הבאות:

נכנסה יועצת לניהול משברים בשם תמי שינקמן  13.2. האם אתם מאשרים שבבוקר יום שני 1

לבית העירייה והשתתפה בישיבה בנוכחות ממלא מקום ראש העיר, המנכ"לית וגורמים עירוניים 

  נוספים?

  . מטעם מי היא הגיעה וכיצד היא השתתפה בישיבה עירונית?2

  . מי שילם עבור עבודתה?3

  

 בברכה,
  ילאי הרסגור הנדין, חבר מועצת העיר מטעם מרצע

  פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם מרצ
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 לישיבת מועצת העיר הקרובה  מרצ שאילתה מטעם סיעת
 כנית מגדלי בית החולים מאיר בוועדה המקומית והמחוזיתפער בין ת

העירייה מקדמת כנית הנדל"ן בבית החולים מאיר שהנהלת לאחרונה עלו תהיות חדשות לגבי ת

  באופן אובססיבי. לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

כנית מגדלי בית החולים מאיר כפי שהוגשה לוועדה המחוזית זהה לתוכנית שאושרה על . האם ת1

  ידי מליאת ועדת תכנון ובנייה?

  . במידה ולא, מהם ההבדלים ומהו ההסבר לאותם הבדלים?2

  

 בברכה,
  מועצת העיר מטעם מרצ עילאי הרסגור הנדין, חבר

  פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם מרצ
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   עיר הקרובהלישיבת מועצת ה שאילתה מטעם סיעת מרצ

  קטים נדלנ"יים החשודים כקשורים בשחיתותפרוי

קטים הקשורים לקבלנים שנעצרו או נחקרו בחשד בכוונתכם להקפיא את הטיפול בפרויהאם 

   שוחד?למתן 

  

  בברכה,

  עילאי הרסגור הנדין, חבר מועצת העיר מטעם מרצ

  פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם מרצ
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  מינויים לדירקטוריון -שאילתה לישיבת מועצה מרץ 

  

 אושרת שלום,
   א' בישיבת מועצת העיר במרץ. 36אבקש מענה לשאילתה לפי סעיף 

   ה?לאחר פרישתה מעיריית כפ"ס לפנסי . בכמה ישיבות השתתפה דבורה הררי1

  . מה מקור הסמכות החוקי להמשך כהונתה כדירקטורית?2

   . מדוע רק עכשיו הגיע המנוי החדש למועצה של גלית מימרן?3

. מדוע לא היה גילוי כדבעי בהבאת המנוי של עו"ד אמיר דנאי כי הוא כהן בוועדת הבחירות 4

   ריית כפר סבא? כנציג מעוף וכן החזיק בעסקים עם עי

   . האם מינוי היה כשר, מדוע לא הובאו דברים אלו בפני מועצת העיר? 5

. הואיל, ועו"ד אמיר דנאי, אישר בעבר לעיתונות כי פעל כנציג סיעת מעוף בוועדת הבחירות, מה 6

   הטעם שהוכחשו דברים אלו? 

   . רוטפי שקאב ן מטעם העירייה בעוד מינוי ? . האם עו"ד אמיר דנאי מכה7

  

   בברכה

  ד"ר ענת קלומל 

  חברת מועצת העיר סיעת תפוח
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  2017א לישיבת מרץ 36שאילתה לפי 

  

  לאושרת שלום. 

ל "רוב לספק מידע על הוצאות שהורית לשלם מתוקף תפקידך כמנכירצ״ב תכתובת הכוללת ס

  העירייה אצל אגודת מפעל המים כ״ס.

 לשאלות הבאות:לפיכך אודה למענה 
ם לשלם יריית כפר סבא להורות לאגודת המיא) מה מקור הסמכות החוקי המסמיך את מנכ״ל ע

  ?הוצאות בכלל והוצאות של הזמנות והתחייבויות שיצרה עיריית כפר סבא בפרט

  ?ב) כמה כסף ולאיזה מטרות ״תרבות עירונית״ הנזכרת במכתבך הורת לשלם מאז מינוייך

  ?ם לשלםיצר התחייבויות שהורית למפעל המי ג) מי הזמין ומי
ד) תשובתך ע״י הרל״שית הרצ״ב מעידה כי אין בידייך העתקים מההתחייבויות או מהוראות 

 ?האם סביר כי מנכל יורה לשלם מכספי ציבור ללא העתק מהמסמכים  .התשלום
נת להעביר ה) אילו הזמנות או התחייבויות עתידיות עומדות כרגע פתוחות אשר הנך מתכוו

  ?ם ירעון על ידי אגודת המילפ

  בברכה

 עו״ד אהוד יובל לוי

  חבר מועצת העיר. 

  יו״ר ועדת ביקורת. 
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 תכנון תחבורתי -לישיבת מועצת העיר הקרובה  שאילתה מטעם סיעת מרצ
במסגרת פנייתנו לתושבי כפר סבא לשאול באמצעותנו שאלות בישיבת מועצת העיר, אנו 

מתכבדים להגיש את שאלתו של תושב העיר דניס דשבסקי, ששואל את השאלה הבאה בהקשר 

 :לפקקי התנועה

אנו מוסיפים ושואלים: כיצד כבר ו ?כיצד נבנו שכונות חדשות בכפר סבא ללא הרחבת תשתיות

מעשור אושרה בנייה בהיקף נרחב ללא הקמת תשתית של תחבורה ציבורית ושבילי לפני למעלה 

 אופניים מהשכונות למרכז העיר, ורק כשמשרד התחבורה הפעיל לחץ החלה ההיערכות לתוכנית

 ?"מהיר בעיר"
  

  בברכה,

 חבר מועצת העיר מטעם מרצ ,הנדין-עילאי הרסגור
 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר מטעם מרצ
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